
Informácia 

o výstavbe pod Mostom SNP 

 

Spoločnosť Zemeguľa s.r.o. má s Hlavným mestom SR Bratislava uzavretú nájomnú zmluvu na 

predmetný priestor od roku 2004. V roku 2016 uzavreli dodatok, na základe ktorého má v spodnej 

časti vzniknúť turistické a cyklistické centrum. Zmluvu i dodatok schválilo mestské zastupiteľstvo. 

Postup krokov na stavebnom úrade Petržalka : 

15.1.2018 – spoločnosť Zemeguľa  s.r.o. ohlásila opravy a udržiavacie práce v dôsledku havarijného 

stavu  nástupného priestoru do reštaurácie UFO – priložený  Aktuálny skutkový stav a návrh opravy 

vypracovaný Ing. Alexandrom Tesárom PhD., DRSC z novembra 2017 (len opravy a výmeny 

skorodovaných častí mosta).Viď priložená fotodokumentácia. K ohláseniu priložila Nájomnú zmluvu  

č. 07 0166 04 00 s hlavným mestom SR Bratislava a dodatok k tejto zmluve. 

16.1.2018 – stavebný úrad vydal v zmysle § 127a stavebného zákona predbežné povolenie na začatie 

stavebných prác na odstránenie havarijného stavu  pod číslom 2449/2018/10-UKSP/Ku s podmienkou, 

že stavebník požiada o dodatočné povolenie odstránenia havarijného stavu 

28.2.2018 – Krajský pamiatkový úrad požiadal stavebný úrad Petržalka o súčinnosť z dôvodu 

oznámenia o začatí  konania o vyhlásení mosta za národnú kultúrnu pamiatku 

14.3.2018 – stavebný úrad oznámil Krajskému pamiatkovému úradu vydanie predbežného povolenia 

19.3.2018 -  Ústav stavebníctva a  architektúry SAV požiadal primátora  hl. mesta SR Bratislava 

o informácie o stavebných prácach na Moste SNP   

21.3.2018 – Krajský pamiatkový úrad vyzval  spoločnosť Zemeguľa s.r.o.  na predloženie projektovej 

dokumentácie na realizované práce  

3.4.2018  - spoločnosť Zemeguľa  s.r.o. požiadala o dodatočné stavebné povolenie (priložená 2xPD a 

súhlas právneho nástupcu autora), stavebný úrad požadoval doplnenie podkladov, potrebných na 

začatie konania 

7.5.2018 – Krajský pamiatkový úrad  požiadal mestskú časť o súčinnosť pri realizácii nepovolených 

prác  - osádzanie oceľovej konštrukcie   

11.5.2018 – stavebný úrad oznámil výkon štátneho stavebného dohľadu v zmysle zákona na stavbe  

„Stavebné úpravy na odstránenie havarijného stavu nástupného priestoru do reštaurácie UFO na Moste 

SNP v Bratislave„ na základe zistení z verejne prístupného miesta ako aj na základe  

Hlavné mesto sa so spoločnosťou Zemeguľa s.r.o. dohodlo na zastavení prác. 

Mestská časť Petržalka vystupuje v danej veci len ako stavebný úrad, ďalšie kroky závisia od 

výsledkov štátneho stavebného dohľadu a postupu vlastníka  priestoru – Hlavného mesta SR 

Bratislava. 

 

Vypracovalo oddelenie územného konania a stavebného poriadku. 

Máj 2018 

 



 

 

 



 



 



 



 



 



 
 


