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Vec  

Riešenie neúnosnej situácie v bytovom dome Račianska 95  v Bratislave - odpoveď 

 

 

Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto ako stavebnému úradu príslušnému 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“) bola dňa 4.5.2016 doručená žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov SVOJPOMOC 

2000, v zastúpení predsedom Ing. Katarínou Baricovou, o pomoc pri riešení neúnosnej situácie 

v bytovom dome na Račianskej 95 v Bratislave, ktorá je spôsobená realizáciou stavebných 

úprav a udržiavacích prác v jednotlivých bytoch.  

Spoločenstvo vlastníkov bytov SVOJPOMOC 2000 svoju žiadosť odôvodnilo, že 

zámerom spoločenstva nie je obmedzovanie práv vlastníkov bytov, cieľom je dodržanie 

bezpečnosti všetkých obyvateľov v bytovom dome a ochrana vlastníkov pred znehodnotením 

ich majetku. Za týmto účelom bolo v decembri 2016 vypracované statické posúdenie Ing. 

Bohumilom Bohunickým, ktorého predmetom bolo posúdenie nosnej konštrukcie objektu na 

Račianskej 95 v Bratislave a vplyv dodatočných stavebných úprav na statickú odolnosť 

a bezpečnosť objektu a jeho nosných prvkov.  

 

Stavebný úrad po oboznámení sa s obsahom tohto statického posúdenia oznamuje 

vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Račianskej 95 v Bratislave, že 

pre novo navrhované stavebné úpravy, ktoré spočívajú v odstraňovaní stien bude potrebné 

vypracovať statické posúdenie navrhovaných stavebných úprav, ktoré bude vychádzať zo 

statického posúdenia vypracovaného Ing. Bohumilom Bohunickým v decembri 2016, ktorý je 

prílohou tohto listu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr.  Rudolf   K u s ý 
                      starosta mestskej časti 

              Bratislava - Nové Mesto 
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Príloha 

Statické posúdenie z decembra 2016 

 

 

Doručuje sa: 

 

Doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto po dobu 15 dní: 

 

1. Spoločenstvo vlastníkov bytov SVOJPOMOC 2000, Račianska 95,831 02 Bratislava, so 

žiadosťou o vyvesenie spôsobom obvyklým v bytovom dome  s kompletnou prílohou 

2. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Račianskej 95 v Bratislave 

 

 

 

 

Potvrdenie dátumu zverejnenia  

 

 

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:   Dátum zvesenia z úradnej tabuli: 

 








































































