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Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje Bratislava 

23.02.2022 až 4.4.2022 3621/2022/UKSP/KOTE/DANE-

ozn. 

Daňová 01.06.2021 

 

Vec  

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby  

 

 Dňa 23.2.2022 požiadal Ing. Pavol Gergišák, so sídlom na Kvetnej ulici č. 1505/4b, 

900 41 Rovinka, so súhlasom vlastníka, Ing. Andreja Savka, bytom Žltá 14H, 851 07 

Bratislava, o vydanie rozhodnutia na odstránenie stavby chaty, súpisného čísla 12105, na 

parcele č. 18116, v katastrálnom území Vinohrady, na Tupého ulici, v Bratislave. 
 

 Predmetom povolenia je odstránenie stavby chaty, za účelom prípravy pozemku na 

výstavbu nového rodinného domu. 

 

 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“), v súlade s ustanovením § 88 a § 90 stavebného zákona oznamuje začatie 

konania o odstránení stavby dotknutým orgánom a účastníkom konania. 

Súčasne oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho 

pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe podmienky 

staveniska a žiadosť s prílohami poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby. 

 Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najskôr do 7 

pracovných dní odo dňa doručenia, inak sa k nim nebude prihliadať. V rovnakej lehote 

oznámia svoje stanoviska aj dotknuté orgány. 

Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí konania o odstránení stavby neoznámi v 

určenej lehote, príp. v predĺženej lehote svoje stanovisko, má sa za to, že s odstránením 

stavby z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Do spisového materiálu možno nahliadnuť počas stránkových hodín v dňoch:  

pondelok  8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 17.00 hod. a  streda 8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 17.00 hod..  

 

  V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho 

zástupca písomnú plnú moc. 
 

          

                                         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. ÚKaSP                                           

Podľa rozdeľovníka 
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Oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou: 

 

Účastníkom konania: 

1. Ing. Andrej Savka, Žltá 14H, 851 07 Bratislava- doručuje sa na adresu: Ing. Pavol Gergišák, 

 Kvetná č. 1505/4b, 900 41 Rovinka 

2.  Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

3.  Švec Peter, - adresa neznáma 

4.  Gemeranová Eva, Budatínska 51, 851 06 Bratislava  

5. Krta Pavol, Bellova 12455/14A,  831 01 Bratislava 

6.  Krtová Zuzana, Bellova 12455/14A, 831 01 Bratislava  

7.  Slivka Pavel, Sklenářová 24, 821 09 Bratislava 

8.  Kulichová Silvia, adresa neznáma 

9. Kulich Milan, adresa neznáma 

10. Kulichová Klára, Tupého 14332/49B, 831 01 Bratislava 

11. Rastislav Kulich, Tupého 14332/49B, 831 01 Bratislava 

 

 

Oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou: 

1. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť po  dobu 

 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť. Posledný deň je dňom doručenia.  

 

 

 

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia 

 

 

 

Dátum vyvesenia:      Dátum zvesenia 

 

 
 


