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Vec  

Ohlásenie stavebných úprav - výzva na doplnenie podania 

 

Dňa 23.03.2020 podal stavebník, Spoločenstvo vlastníkov bytov Bárdošova 12, so 

sídlom Bárdošova 12, 831 01 Bratislava, (IČO: 379 299 50), ohlásenie stavebných úprav 

„Obnova fasády bytového domu Bárdošova 12“ so súpisným číslom 2717, na ul. Bárdošova č. 

12, na pozemku parc. č. 5925, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave. 

 

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“) predložené ohlásenie preskúmala a v súlade s § 57 stavebného zákona a § 6 ods. 2 

vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  

 

vyzýva 

 

stavebníka, aby v termíne najneskôr do 30.06.2020 predložené ohlásenie doplnil o: 

 

• zmluva o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu 

Bárdošova 12, 

• doklad o zaplatení správneho poplatku (predpis na správny poplatok tvorí prílohu listu). 

 

Po doplnení chýbajúcich dokladov bude možné ohlásenie posúdiť.  

 

Stavebník môže začať uskutočňovať stavebné úpravy len na základe písomného 

oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. 
 

 

 

 

 

 

 

          

                                                Mgr.  Rudolf   K u s ý 

                          starosta mestskej časti 

                                                                                                    Bratislava - Nové Mesto 
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Doručí sa: 

1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu so súp. č. 2717 

a prislúchajúceho pozemku parc. č. 5925 bytového domu Bárdošova 12, katastrálne 

územie Vinohrady, zapísaní v LV č. 3860,  

2.  Spoločenstvo vlastníkov bytov Bárdošova 12, Bárdošova 12, 831 01 Bratislava, 

 

 

Doručenie za účelom zverejnenia výzvy v bytovom dome Bárdošova 12: 

3. Spoločenstvo vlastníkov bytov Bárdošova 12, Bárdošova 12, 831 01 Bratislava,  

so žiadosťou zverejniť vyvesením vo vchode bytového domu na Bárdošovej ulici po 

dobu 15 dní a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 

 

 

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli MČ – Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 

a potvrdené vrátiť. 15. deň vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia. 

 

 

 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 

 

 

Dátum vyvesenia:       Dátum zvesenia:  
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