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O p r a v a   r o z h o d n u t i a 
 

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“), vydala dňa 10.02.2021 rozhodnutie č. 

1670/2021/8869/2020/ÚKSP/HRAM-17, ktorým povolila stavbu „Rekonštrukcia bytového 

domu, Plzenská 1-3“ na ulici Plzenská 1-3 v Bratislave, súpis. č. 16  na pozemku  parc. č. 

11403 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave, stavebníkom, ktorými sú vlastníci 

bytov bytového domu na Plzenskej ulici 1 a 3 v Bratislave. Rozhodnutie nadobudlo 

právoplatnosť dňa 21.04.2021.  

 

V záhlaví uvedeného rozhodnutia na strane 1 nastala chyba v písomnom vyhotovení 

rozhodnutia. Tunajší stavebný úrad podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

poriadku v znení neskorších predpisov 

 

o p r a v u j e 

 

uvedené rozhodnutie, záhlavie na strane 1, nasledovne: 

 

pôvodné nesprávne znenie textu:  

„Bratislava 10.02.2020“  

správne znenie textu:  

„Bratislava 10.02.2021“  

 

Tento list je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č. 1670/2021/8869/2020/ÚKSP/HRAM-17 

zo dňa 10.02.2021.  

 

 

 
 

 

Mgr.  Rudolf   K u s ý 

starosta mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto 

v z. podľa poverenia č. 50/2020 

zo dňa 3.10.2020 

Ing. Stanislav Winkler 

zástupca starostu mestskej časti 
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
 

Junácka ul. č. 1,  832 91 Bratislava 3 



 2 

Oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou 

Účastníkom konania: 
1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Plzenská 1,3 Bratislava 

v zastúpení správcom bytového domu NOVBYT s.r.o., Hálkova 11, 831 03 Bratislava 

2. MAPO SK s.r.o., Jánošíkovská 68, 90042 Dunajská Lužná 

3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
4. YARD PRO s.r.o., Uhrova 16, 831 01 Bratislava 

Na vedomie 

Dotknutým orgánom: 
5. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava  

6. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, OHO, Tomášikova 46, 832 

05 Bratislava 

7. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, 
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

8.  TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíková 6, 821 03 Bratislava 

Doručuje sa za účelom vyvesenia 
9. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť po 

dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť 

10. MAPO SK s.r.o., Jánošíkovská 68, 900 42 Dunajská Lužná so žiadosťou zverejniť po dobu 15 
dní vo vchodoch bytového domu na ulici Plzenská č.. 1 a 3 v Bratislave a potvrdené vrátiť 

tunajšiemu úradu 

 

 
Potvrdenie dátumu zverejnenia 

 

 
 

Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia: 

 
 


