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VEC 

Oznámenie o začatí konania  

 

 

 Mestská časť Bratislava-Petržalka, oddelenie územného konania a stavebného poriadku (ďalej 

len „stavebný úrad“) prijala dňa 19. 06. 2019 návrh spoločnosti TAMER, s. r. o., so sídlom na ul. 

Zafírová 3072/12, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO 35 898 097 (nájomcu), v konaní na základe 

splnomocnenia zastúpenej spoločnosťou MZ IGNIS spol. s r. o., so sídlom Medveďovej 17, 851 04 

Bratislava, IČO: 46 508 376 o vydanie rozhodnutia na zmenu účelu využitia časti stavby: 

„Nebytový priestor č. 17 (obchod) na prízemí bytového domu na ul. Panónska cesta 8, 

Bratislava“, nehnuteľnosť súp. č. 3994 na pozemkoch parc. č. 3662/38, 127, 128, 129 v katastrálnom 

území Petržalka na nechtové štúdio, bez stavebných úprav. Uvedeným dňom bolo v zmysle § 18 

ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

začaté konanie. 

 

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa § 117 ods. 1 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 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 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej 

rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, 

v súlade s ustanovením § 80, § 85 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom 

o z n a m u j e 

 

začatie konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na 

prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie a miestne zisťovanie na deň 

 

06. 08. 2019 (utorok) o 09.00 hod. 

 

so zrazom účastníkov konania a dotknutých orgánov 

 

na mieste stavby, Panónska 8, Bratislava. 

 

 www.petrzalka.sk 

IČO 00 603 201 

 

http://www.petrzalka.sk/


Účastníci konania a dotknuté orgány sa upozorňujú, že svoje námietky a stanoviská môžu 

uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne podľa stavebného zákona neprihliadne. 

 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť 

písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať. 

 

 

 

 

 

Ján Hrčka 

starosta 

 

 

 

 

Doručí sa účastníkom konania:  

1. Verejnou vyhláškou vlastníkom nehnuteľnosti na pozemkoch prac. č. 3662/38, 127, 128, 129 k. ú. 

Petržalka 

2. TAMER, s. r. o., so sídlom na ul. Zafírová 3072/12, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO 35 898 097 

3. MZ IGNIS spol. s r. o., so sídlom Medveďovej 17, 851 04 Bratislava, IČO: 46 508 376 

4. ReMar Slovakia, s. r. o., Panónska cesta 4, 851 04 Bratislava, IČO: 45 291 136 

 

Doručí sa dotknutým orgánom:  

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

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava, IČO: 

00 607 436 

3. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1 

 

Na vedomie bez účinkov doručenia: 

4. MČ Bratislava – Petržalka – ONsM 

5. TAMER, s. r. o., so sídlom na ul. Zafírová 3072/12, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO 35 898 097 

6. MZ IGNIS spol. s r. o., so sídlom Medveďovej 17, 851 04 Bratislava, IČO: 46 508 376 

7. ReMar Slovakia, s. r. o., Panónska cesta 4, 851 04 Bratislava, IČO: 45 291 136 

 
 

 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli, [17]: 

 

Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Petržalka po 

dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Vyvesené dňa: ..............................   Zvesené dňa: .................................... 

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

 
 


