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Vec:  

Oprava zrejmej chyby v rozhodnutí č. 273/2019/10-UKSP/Br-16, zo dňa 28.2.2019. 
 

Mestská časť Bratislava - Petržalka, ako stavebný úrad 1. stupňa 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 spojení s ustanovením § 5 písm. a) bod 1. zákona č. 

608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene 

a doplnení stavebného zákona, v spojitosti s § 7a ods. 2 písm. i) zákona SNR č. 377/1990 Zb. 

o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„stavebný úrad“) vydala dňa 28.2.2019 rozhodnutie č. 273/2019/10-UKSP/Br-16, ktorým 

povolila užívanie stavby: 

„Odstránenie hygienického havarijného stavu výklenku bytového domu, súpisné číslo 3055, na 

Budatínskej 49 v Bratislave“, na pozemku reg. CKN parc. č. 2002, v katastrálnom území 

Petržalka, v Bratislave, navrhovateľovi ktorým sú Vlastníci bytov a NP bytového domu na ul. 

Budatínska č. 49, 851 01  Bratislava. 

 

 V záhlaví rozhodnutia je uvedená zrejmá nesprávnosť – dátum vydania, ktorú podľa § 47 ods. 6 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov opravujeme. 

 

Pôvodný nesprávny text v rozhodnutí (str. č. 1) 

 

Bratislava, 28.2.2018 

  

Správne znenie textu v rozhodnutí (str. č. 1) 

 

Bratislava, 28.2.2019 

 

 

 



 

   

2 

 

 

V ostatných častiach rozhodnutie č. 273/2019/10-UKSP/Br-16 zo dňa 28.2.2019 ostáva 

nezmenené.  

Táto oprava je súčasťou rozhodnutia č. 273/2019/10-UKSP/Br-16 zo dňa 28.2.2019.  

  
 

 

      

 

 

 

 

 

Ján Hrčka 

                 starosta 

 

 

                              

Doručenie verejnou vyhláškou. 

 

Účastníkom konania: 

1. Vlastníci bytov a NP bytového domu na Budatínskej ul. č. 49 v BA,  

podľa LV č. 3772 (pozemok) a LV č. 2355 (stavba),    
v zast.:  Bytové družstvo Petržalka, družstvo  

2. Bytové družstvo Petržalka, družstvo, Budatínska 1, 851 05  Bratislava  

 

Dotknutým orgánom: 

3. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 

4. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64  Bratislava  

5. Okresný úrad Bratislava, odbor starostl. o ŽP, OOPaVZŽP-OH, OPaK, Tomášikova 46, 

832 05  Bratislava  

 

Na vedomie: 

6. DJS Architecture, s.r.o., Ing.arch. Daniel Szabó, Topoľčianska 19, 851 05  Bratislava  

(HIP) 

 

 

Doručuje sa verejnou vyhláškou podľa §26 ods. 2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15 

dní na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava.  

15. deň vyvesenia na úradnej tabuli je dňom doručenia.  

 

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia 

 

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

 

 

 

( pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia ) 


