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Vec 
Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania 

 
Dňa 16.5.2011 Erik Mrižo, bytom Račianska 18, Bratislava, ktorého na základe plnej 

moci zastupuje Andrej Martinka, bytom Mierová 20, Bratislava, podal žiadosť o vydanie 
dodatočného stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia na stavbu: "Bytový dom 
Račianska 18 – rekonštrukcia časti podkrovia" na pozemku parc. č. 11461/1 v katastrálnom 
území Nové Mesto. Stavba pozostávala zo vstavby samostatného bytu o obytnej ploche 
49,35m2 do podkrovia bytového domu bez zásahu do nosných konštrukcií a strechy bytového 
domu na Račianskej 18. 

Nakoľko predložené podanie neposkytovalo dostatočný podklad pre  povolenie stavby 
stavebník bol vyzvaný k doplneniu podania a konanie bolo prerušené. Nedostatky podania 
boli odstránené dňa 1.7.2011. 
  

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 § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 67 Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „stavebný úrad“) oznamuje účastníkom 
konania a dotknutým orgánom začatie konania vedeného podľa §88, §88a § 80 ods.1) 
stavebného zákona, pričom nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, 
ktoré sa uskutoční  

 
dňa 9.8.2011 o 13,00 hod. 

 
so stretnutím účastníkov konania pred vstupom do bytového domu na Račianskej č. 18 v 
Bratislave. 
 
Účastníci konania a dotknuté orgány sa upozorňujú podľa ust. § 61 ods. 5) a § 80 ods. 2) 
stavebného zákona, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom 
pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 
 
Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný 
úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím 
 
Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k 
povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.  
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Do spisového materiálu možno nahliadnuť na stavebnom úrade v kanc. č. 608, Junácka č.1  
v Bratislave počas stránkových hodín (pondelok a streda od 8,00 hod. do 17,00 hod.,  piatok 
od 8,00 hod. do 12,00 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 
 
Oznámenie sa doručí: 
 

1. Erik Mrižo, Račianska 18, 831 02 Bratislava 
2. Andrej Martinka, Mierová 20, 821 05 Bratislava 
3. Ing. arch. Peter Beňuška, Gorkého 13, 811 01 Bratislava 
4. Ing. Peter Korytár, Mamateyova 8, 851 04 Bratislava 
5. Vlastníci bytov a nebytových priestorov Račianska 18, Bratislava - doručenie verejnou 

vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na 
Junáckej ul. č.1, Bratislava po dobu 15 dní 

6. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. m. SR, Ružinovská  8, 820 09 

Bratislava  
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská  6, 

811 03 Bratislava  
 
 
 

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia 
 
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:  Dátum zvesenia z úradnej tabuli: 
 
 
 
 
 
 

pečiatka, podpis 
 


