
 

776/2021/5957/2020/ÚKSP/JAKM-21               Bratislava  22.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. d) 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 povolenia na odstránenie stavby s názvom „Rodinný dom“ evidovaný na 

liste vlastníctva LV č. 168, ako Iná budova, na ulici Lopenícka č. 7, súpis. č. 1186, 

postavenom na pozemku parc. č. 18399 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave, ktoré 

bolo začaté podaním žiadosti, ktorú podal dňa 05.05.2020 stavebník Ing. Róbert Jex, bytom 

Lopenícka 6, 831 02 Bratislava, (ďalej len „stavebník“), v zastúpení splnomocneným 

zástupcom Ing. arch. Jaroslavom Lalíkom, bytom Staré Grunty 260, 841 04 Bratislava, (ďalej 

len „splnomocnený zástupca“), z dôvodu, že podanie nebolo doplnené v stanovenej lehote. 

 

 

Odôvodnenie 
 

 

 Dňa 05.05.2020 podal stavebník prostredníctvom splnomocneného zástupcu žiadosť o 

vydanie povolenia na odstránenie stavby s názvom „Rodinný dom“ evidovaný na liste 

vlastníctva LV č. 168, ako Iná budova, na ulici Lopenícka č. 7, súpis. č. 1186, postavenom na 

pozemku parc. č. 18399 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave. 

 

 Stavebný úrad predložené podanie preskúmal a zistil, že neposkytuje dostatočný 

podklad pre posúdenie povolenia na odstránenie stavby, preto rozhodnutím č. 

5957/2020/ÚSKP/JAKM-169 zo dňa 08.10.2020 prerušil konanie a vyzval stavebníka aby 

v lehote do 31.05.2021 predložené podanie doplnil o doklady: 2x technologický opis prác pri 

odstraňovaní stavby, 2x jednoduchá projektová dokumentácia odstraňovanej stavby, 

vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné 

vedenie odstránenia stavby, ak sa jedná o stavbu odstraňovanú svojpomocou, vyjadrenie 

Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie odpadového 

hospodárstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, splnomocnenie na zastupovanie - podpísané 
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oboma stranami, vyjadrenie spoluvlastníčky Ing. Petry Jexovej, bytom Lopenícka 6, 831 02 

Bratislava, na základe výpisu z aktuálneho listu vlastníctva LV č. 168, vo veci odstránenia 

predmetnej stavby a doklad o zaplatení správneho poplatku.  

 

 Na základe skutočnosti, že stavebník nedoplnil svoje podanie v stanovenej lehote, 

podľa ustanovenia § 30 ods. 1, písm. d) správneho poriadku stavebný úrad konanie na 

povolenie odstránenia stavby zastavil. 

 

        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 

 

                   

Doručí sa verejnou vyhláškou: 

Účastníkom konania: 

1. Ing. Róbert Jex, Lopenícka 6, 831 02 Bratislava, v zastúpení: Ing. arch. Jaroslav Lalík, 

Staré Grunty 260, 841 04 Bratislava, 

2. Ing. arch. Jaroslav Lalík, Staré Grunty 260, 841 04 Bratislava, 

3. Ing. Petra Jexová, Lopenícka 6, 831 02 Bratislava, 

4. Ing. Peter Zelinka, Wolkrova 17, 851 01 Bratislava, 

5. Ing. Dušan Obetko, CSc., Desiata 20, 831 01 Bratislava,  

6. PhDr. Katarína Obetková, Desiata 20, 831 01 Bratislava, 

7. vlastníci stavbou dotknutej parcely č. 22295 evidovaní na liste vlastníctva LV č. 549 

(pobyt neznámy),     

8. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 

Bratislava, 

 

Na vedomie:  

Dotknutým orgánom: 

9. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

odpadového hospodárstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,  
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Doručuje sa za účelom vyvesenia: 

10.  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: 

 
 

 


