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Vec:  

Odpoveď 

 

 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 § 7a, ods. 2, písm. i) zákona č. 377/1990 

Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„stavebný úrad“),  dostala dňa 16.03.2021 od stavebníkov Vlastníci bytov a nebytových 

priestorov v bytovom dome na Mikovíniho 5a 7 v Bratislave (ďalej len „stavebníci“), návrh 

na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Zateplenie a komplexná obnova bytového 

domu“, na ulici Mikovíniho 5 a 7, súpis. č. 1623, na pozemku parc. č. 11917/1,2, katastrálne 

územie Nové Mesto, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie č. 6799/2019/ÚKSP/PETL-70 

zo dňa  31.07.2019, právoplatné dňa 16.09.2019. 

 V súvislosti s  krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 stavebný úrad 

v súlade s § 142h stavebného zákona počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, výnimočného 

stavu alebo núdzového stavu predlžuje lehotu na vykonanie úkonu mietneho zisťovania 

a ústneho pojednávania vo veci kolaudácie stavby bez predchádzajúceho súhlasu odvolacieho 

orgánu z dôvodov pretrvávajúcich opatrení a v súlade s platným a účinným uznesením Vlády 

SR po dobu trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 20. marca 

2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 

konca núdzového stavu opakovane predĺženého uznesením Vlády SR. O tejto skutočnosti 

upovedomuje všetkých účastníkov kolaudačného konania. 

    

 

 

 

 

Mgr.  Rudolf   K u s ý 

  starosta mestskej časti 

        Bratislava - Nové Mesto 

v z. podľa poverenia č.37/2020 

        zo dňa 27.07.2020 

        Ing. arch. Kamila Marušáková 

        vedúca odd. ÚK a SP 
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Doručí sa verejnou vyhláškou: 

1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Mikovíniho 5 a 7 v 

Bratislave 

 

Doručuje sa za účelom vyvesenia 

2. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou 

zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť 

3. Správca bytového domu na ulici Mikovíniho 5 a 7 v Bratislave – Bytové družstvo 

Bratislava III, Kominárska 6, 831 04 Bratislava, za účelom zverejnenia oznámenia vo 

vchode bytového domu Odbojárska 4-8, s upozornením, že dátum zvesenia 

a vyvesenia správcom je len informatívny a nemá účinok na doručenie 

 

 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 

 

 

 

Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia: 

 

 


