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Vec  
Zastavenie stavebných prác – výzva  
 

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 (ďalej len „stavebný úrad“) a orgán štátneho 
stavebného dohľadu podľa § 99 ods. b)  stavebného zákona na základe podnetu Karola J.  
uskutočnila dňa 09.09.2016 štátny stavebný dohľad vo veci preverenia realizovania stavebných prác 
v spoločných priestoroch  bytového domu na ul. Jozefa Cígera Hronského č. 18, súp. č. 1636, 
postaveného na pozemku parc. č. 11924/1 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave. Stavebný 
úrad výkonom štátneho stavebného dohľadu zistil realizovanie rekonštrukcie elektrických rozvodov 
v spoločných priestoroch bytového domu bez povolenia stavebného úradu. 

 
Na základe uvedeného stavebný úrad v súlade s § 102 ods. 5 písm. a) stavebného zákona   
 

vyzýva 
 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Jozefa Cígera Hronského č. 18 
v Bratislave v zastúpení spoločnosťou NOVBYT, s.r.o., Hálkova 11, 831 03 Bratislava, aby s 
okamžitou platnosťou zastavili stavebné práce v spoločných priestoroch bytového domu na ul. 
Jozefa Cígera Hronského č. 18, súp. č. 1636, postaveného na pozemku parc. č. 11924/1 
v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave, nakoľko ich realizujú bez povolenia stavebného 
úradu.  
 
 Podľa § 102 ods. 1 stavebného zákona, ak orgán štátneho stavebného dohľadu zistí na stavbe 
závadu, vyzve podľa povahy veci stavebníka, oprávnenú osobu alebo právnickú osobu 
uskutočňujúcu stavbu, aby urobili nápravu, alebo upozorní iný zodpovedný orgán, aby vykonal 
potrebné opatrenia. 
 

Podľa § 102 ods.2 stavebného zákona, ak právnická osoba alebo fyzická osoba nedbá na 
výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu, vydá stavebný úrad rozhodnutie, ktorým nariadi urobiť 



 

 

nápravu; pri uskutočňovaní stavby môže stavebný úrad práce na stavbe zastaviť. Odvolanie proti 
rozhodnutiu o zastavení prác nemá odkladný účinok. Po vykonaní nápravy možno v prácach na 
stavbe pokračovať len na základe nového rozhodnutia stavebného úradu. 
 
 Podľa §105 ods. 1 písm. c) stavebného zákona sa priestupku dopustí a pokutou do 332 € sa 
potresce ten, kto nezabezpečuje podmienky na vykonávanie štátneho stavebného dohľadu, bráni 
v jeho výkone, nesplní výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo neurobí opatrenie 
nariadené orgánom štátneho dohľadu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
                                                           Mgr.  Rudolf   K u s ý 

                         starosta mestskej časti 
                                                                                                   Bratislava - Nové Mesto 
 
 
Doručuje sa: 

1. vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Jozefa Cígera Hronského č. 18 
v Bratislave - doručuje sa verejnou vyhláškou 

2. NOVBYT, s.r.o., Hálkova 11, 831 03 Bratislava 
3. Karol J.  Bratislava 
 

Doručuje sa verejnou vyhláškou: 
4. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť po 

dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť 
5. NOVBYT, s.r.o., Hálkova 11, 831 03 Bratislava so žiadosťou zverejniť výzvu vyvesením vo 

vchodoch bytového domu na na ul. Jozefa Cígera Hronského č. 18 v Bratislave po dobu 15 
dní a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 

 
 
 

Potvrdenie dátumu zverejnenia výzvy 
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