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R O Z H O D N U T I E 
 

 

 

 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“) podľa § 46 a § 30 ods. 1, písm. c) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)  

 

z a s t a v u j e  
 

konanie na vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na 

stavbu s názvom „Rozdelenie bytovej jednotky č. 1, Prístavba a dispozičné úpravy“ bytového 

domu so súpisným číslom 1547, na ulici Račianska č. 141, postaveného na pozemkoch parc. 

č. 13324/2, 3 a na pozemku parc. č. 13324/6, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave, 

ktoré bolo začaté podaním žiadosti, ktorú podala dňa 20.11.2020 stavebníčka Denisa 

Hrašková, bytom Račianska 141, 831 02 Bratislava, (ďalej len „stavebníčka“), z dôvodu, že 

stavebníčka dňa 02.02.2021 zomrela. 

 

 

Odôvodnenie 

 
 

 Dňa 20.11.2020 podala stavebníčka žiadosť o stavebné povolenie v spojenom 

územnom a stavebnom konaní na stavbu s názvom „Rozdelenie bytovej jednotky č. 1, 

Prístavba a dispozičné úpravy“ bytového domu so súpisným číslom 1547, na ulici Račianska 

č. 141, postaveného na pozemkoch parc. č. 13324/2, 3 a na pozemku parc. č. 13324/6, 

v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave. 

 

  Stavebný úrad si interným listom č. 8673/724/2021/ÚKSP/JAKM zo dňa 12.03.2021 

vyžiadal od Matričného úradu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto poskytnutie kópie 

úmrtného listu.   

 

 Na základe skutočností, že stavebníčka podľa ustanovenia § 30 ods. 1, písm. c) 

správneho poriadku zomrela, stavebný úrad konanie na vydanie stavebného povolenia 

v spojenom územnom a stavebnom konaní zastavil. 
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     Na základe zistených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výroku tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie 
 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia 

na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, pričom odvolacím 

orgánom je Okresný úrad  Bratislava (podľa § 54 správneho poriadku). Toto rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

     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 

 

 

Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou: 

 

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, 

 

 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 

 

 

                Dátum vyvesenia:                                                               Dátum zvesenia: 

 

 
 

 


