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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
Junácka ul. č. 1,  832 91 Bratislava 3 

__________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

        

         Podľa rozdeľovníka 

 

 

 

 
 

Vaše číslo/ zo dňa        Naše číslo                         Vybavuje/@                            Bratislava 

    /                     220/2020/8790/2019/UKSP/PETL – upov.    Ing. Lucia Petrová / 0249253384                    06.03.2020

                                                                                                       lucia.petrova@banm.sk 

 

 

Vec  

Oznámenie o doplnení projektovej dokumentácie 

 

 

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom 

meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 

úrad“), vydala rozhodnutie č. 8384/2018/UKSP/SILJ-19 zo dňa 05.11.2018, ktorým povolila 

odstránenie stavby „nebytovej budovy“ na pozemku parc.č . 12082/1, v k.ú. Nové Mesto, na 

rohu Račianskej a Pionierskej ulice v Bratislave, žiadateľovi ALLWA, s.r.o. so sídlom 

Račianska 69, 831 02 Bratislava IČO 43 880 509. Voči tomuto rozhodnutiu sa v zákonom 

stanovenej lehote odvolali účastníci konania to NOVA, spo. s.r.o., Račianska 69A/1522, 831 

02 Bratislava a D.M.P.STEEL s.r.o., Račianska 69, 831 02 Bratislava. Okresný úrad 

Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako odvolací orgán vydané rozhodnutie zrušil 

rozhodnutím č. OU-OVBP2-2019/51345/MES zo dňa 26.04.2019, právoplatné dňa 

02.05.2019 a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Nakoľko 

predložené podanie neposkytovalo dostatočný podklad pre povolenie stavby, žiadatelia boli 

vyzvaní k doplneniu podania a konanie bolo rozhodnutím č. 8790/2019/UKSP/SILJ-179 zo 

dňa 11.07.2019 prerušené. Nedostatky podania boli odstránené doplnením podkladov zo dňa 

11.09.2019. Stavebný úrad následne v súlade s ustanovením §88, §90 stavebného zákona 

začatie konania o odstránení stavby pričom nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním na deň 24.10.2019.  

 

V zákonom stanovenej lehote, na ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní podali 

námietky účastníci konania D.M.P. STEEL s.r.o., Račianska 69, 831 02 Bratislava, IČO: 

35758716 a RNDr. Soňa Sladká – zástupkyňa Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov Na terase, Sibírska 62, 831 02 Bratislava.  

 

Na základe námietok bola dňa 18.12.2019 doplnená žiadosť o odstránenie stavby 

o projektovú dokumentáciu „ELEKTRO“, vypracovanú v decembri 2019 odborne spôsobilým 

inžinierom vo výstavbe Ing. Filipom Kováčikom.  
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Stavebný úrad oznamuje, že projektová dokumentácia bola žiadateľmi doplnená a máte 

možnosť v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto listu do spisového materiálu 

nahliadnuť na stavebnom úrade v kanc. č. 606 počas stránkových hodín (pondelok 8.00 – 

12.00 hod. a 13.00 – 14.30 hod. a streda 8.00 – 12.00 hod.  a 13.00 – 14.30 hod.) a vyjadriť sa 

k nej.  
 

 

 

 

 

 

 

 

            
                                                 Mgr.  Rudolf   K u s ý 

 starosta  mestskej  časti  

Bratislava – Nové Mesto 
 

 

 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou: 

 

Účastníkom konania: 

 

1. Senginer SK, s.r.o., Jiráskova 2, 851 01 Bratislava 

2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava 

3. to NOVA, spol. s.r.o., Račianska 69A/1522, 831 02 Bratislava 

4. ALLWA, s.r.o., Račianska 69, 831 02 Bratislava 

5. D.M.P.STEEL s.r.o., Račianska 69, 831 02 Bratislava 

6. Spoluvlastníci bytového domu Sibírska 60, 62, 64 a pozemkov parc. č. 11780/1, 

11780/2, 11780/3, 11758/12 v k.ú. Nové Mesto, zapísaní na LV č. 3783 

7. RNDr. Soňa Sladká, Sibírska 62, 831 02 Bratislava – zástupkyňa Spoločenstva 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov Na terase, Sibírska 62, 831 02 Bratislava  

 

Doručuje sa za účelom vyvesenia: 
1. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť po 

dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť 
2. Spoločenstvo vlastníkov bytov „Na terase“, Sibírska 62, 831 02 Bratislava  so žiadosťou 

zverejniť vyvesením vo vchodoch bytového domu Sibírska 60,62,64 v Bratislave po dobu 
15 dní a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 

 
Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15 

dní na úradnej  tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 83291 Bratislava. 

15.deň vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.  

 

 

 

Vyvesené dňa:     Zvesené dňa:                            ( podpis, pečiatka ) 
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