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Bratislava 05.05.2022

ROZHODNUTIE
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“)

zastavuje
konanie pre vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom „Zariadenie staveniska“ na
ulici Sliačska, na pozemkoch parc. č. 4789/2, 4790/2 a 4791/1, v katastrálnom území
Vinohrady v Bratislave, ktoré bolo začaté podaním žiadosti, ktorú podala dňa 02.06.2021
stavebníčka Ing. Antónia Franeková, bytom Moyzesova 35, 010 01 Žilina, (ďalej len
„stavebníčka“), z dôvodu, že podanie nebolo doplnené v stanovenej lehote.

Odôvodnenie
Dňa 02.06.2021 podala stavebníčka žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu
s názvom „Zariadenie staveniska“ na ulici Sliačska, na pozemkoch parc. č. 4789/2, 4790/2
a 4791/1, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave.
Stavebný úrad predložené podanie preskúmal a zistil, že neposkytuje dostatočný
podklad pre vydanie stavebného povolenia, preto rozhodnutím č. 7002/2021/ÚSKP/JAKM178 zo dňa 21.07.2021 prerušil konanie a vyzval stavebníčku, aby v lehote do 31.12.2021
predložené podanie doplnila o požadované doklady.
Na základe skutočnosti, že stavebníčka nedoplnila svoje podanie v stanovenej lehote,
podľa ustanovenia § 30 ods. 1, písm. d) správneho poriadku stavebný úrad konanie pre
vydanie stavebného povolenia 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
Doručuje sa verejnou vyhláškou:
Účastníkom konania:
1. Ing. Antónia Franeková, Moyzesova 35, 010 01 Žilina,
2. Ing. Viliam Mrázik, Fatranská 51, 013 01 Teplička nad Váhom,
3. Vlastníci pozemku parc. č. 4793/1, zapísaní na liste vlastníctva LV č. 5839,
v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave,
Doručuje sa za účelom vyvesenia
4. 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:
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