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Vec:  
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním a 
nariadenie ústneho pojednávania. 
 

Dňa 19. 9. 2016 podal stavebník Jozef Cichra, bytom Hrdličkova 32, 831 01 Bratislava, 
žiadosť o vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby garáže ležiacej na pozemku parc. č. 5413/5, 
v katastrálnom území Vinohrady, na Ďumbierskej ul. v Bratislave.  

Stavba bola dodatočne povolená Rozhodnutím o prípustnosti stavby č. 759/1970-327/Szeg., 
ktoré vydal býv. ObNV Bratislava 3 – Vinohrady, odbor výstavby, dňa 30.8.1970 (pozn.: ako 
dvojgaráž spolu so susednou garážou). Súhlasné stanovisko k výstavbe a užívaniu stavby č.j. 41/1970-
SBD vydalo býv. SBD zam. ŽS, dňa 17.9.1970. Pre stavbu vydal býv. ObNV BA III., odb. výstavby 
a územného plánovania rozhodnutie pod zn. OVaÚP-327-5300/75-Pk-197, zo dňa 14.11.1975, ktorým 
povolil dočasne užívať stavbu dvoch murovaných garáží ( toho času na pozemku p.č. 5413/3), do 
31.12.1985. Následne rozhodnutím zn. VÚP-327-1889/88-KT-39 vydaným býv. ObNV BA III., odb. 
výstavby a ÚP dňa 18.7.1988, bolo dočasné užívanie dvojgaráže na pozemkoch p.č. 5413/4,5 
predĺžené do 31.12.2000 s tým, že po uplynutí tejto lehoty je stavebník povinný stavbu odstrániť na 
vlastné náklady. Vzhľadom k tomu, že dočasnosť už uplynula, stavba garáže na pozemku p.č. 5413/5 
sa stala neoprávnenou. 
Pre susednú garáž ležiacu na pozemku parc. č. 5413/4 vydala Mestská časť BA-Nové Mesto, odd. 
ÚKaSP rozhodnutie č. ÚKaSP-2009/1181/R-MZS, zo dňa 16.9.2009 (s právoplatnosťou 25.9.2009) , 
ktorým povolila trvalé užívanie stavby garáže vtedajšiemu nájomcovi tejto parcely.   
Pozemok parc. č. 5413/5 je vo vlastníctve stavebníka p. Jozefa Cichru s manž. Evou Cichrovou, na 
základe kúpnej zmluvy zo dňa 7.9.2016 a je evidovaný na OÚ BA, katastrálnom odbore na liste 
vlastníctva č. 7359. 
Dňom doručenia návrhu sa začalo konanie vo veci vydania dodatočného povolenia stavby po jej 
dokončení  a povolenia na jej trvalé užívanie. 
Predmetom konania je legalizácia predmetnej stavby a povolenie jej trvalého užívania. 

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 Hl. m. Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) v súlade s ustanovením § 61, § 80, § 88 ods. 
1 písm. b) a § 88a stavebného zákona dotknutým orgánom a známym účastníkom konania oznamuje 
začatie konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním a nariaďuje 
miestne zisťovanie s ústnym pojednávaním, ktoré sa uskutoční  

 
dňa 15. 12. 2016 (štvrtok)  o 10:00 h 

so stretnutím pozvaných na mieste stavby na Ďumbierskej ul. 
 



 
 
 
Podľa § 80 ods. 2) stavebného zákona sa účastníci konania upozorňujú, že námietky a stanoviská 
môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak sa niektorý 
z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc. 
 

Podľa § 61 ods. 6) stavebného zákona, ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí 
stavebného konania k povoľovanej stavbe a neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje 
stanovisko, považuje sa za kladné a z hľadiska ním sledovaných záujmov, ako súhlas s povolením 
stavby. 
  Do spisového materiálu možno nahliadnuť na stavebnom úrade v kanc. č. 615 počas 
stránkových dní:   pondelok 8:00–12:00 h ... 13:00–17:00 h a streda 8:00–12:00 h ... 13:00–17:30 h. 
   
Podľa § 38 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov vlastník pozemku, prípadne stavby, ktorá je predmetom konania, je povinný strpieť 
ohliadku na mieste stavby a k tomu účelu ich sprístupniť. 
K miestnemu zisťovaniu je stavebník povinný pripraviť si doklady podľa § 18 Vyhlášky MŽP SR                
č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona: 
 
1./ Originál listu vlastníctva a snímky z katastrálnej mapy 
2./ výkresovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby – vo 2 exemplároch 
3./    záväzné stanovisko Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k investičnej činnosti  
 (vydáva oddelenie životného prostredia a územného plánovania)   
4./ Kúpnu zmluvu zo dňa 7.9.2016 
5./ doklad o zaplatení správneho poplatku podľa predpisu ktorý Vám vystavíme na stavebnom 

úrade 
 

        
 
 
 
 

Mgr.  Rudolf   K u s ý 
                            starosta mestskej časti 

                                                                                                         Bratislava - Nové Mesto  

Doručí sa: 

Účastníkom konania 
1. Jozef Cichra, Hrdličkova 32, 831 01 Bratislava 
2. Eva Cichrová, Hrdličkova 32, 831 01 Bratislava 
3. Peter Kurta, J. Mudrocha 1354/40, 905 01 Senica  (vlastník susednej garáže) 
4. Vlastníci bytov a NP a pozemku parc. č. 5413/ 7 podľa LV č. 4882 v BD na Hrdličkovej ul. 

č. 32-34 v BA  (verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava –Nové 
mesto po dobu 15 dní) 

5. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99  (vlastník parc.č. 21644/1) 

 
Doručuje sa za účelom vyvesenia: 

 
1. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát – TU  
 (so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť späť) 
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