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Vec 

Upovedomenie o oprave zrejmej nesprávnosti 
 

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 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) 

rozhodnutím č. 8835/2019/10-UKSP/Mu-118 zo dňa 15.11.2019 povolila užívanie stavby „Zmena 

dokončenej stavby – stavebné úpravy na obnovu a úpravu vstupných priestorov a výklenkov“ 

bytového domu so súpis. č. 1275, na Černyševského ulici č. 15, 17, 19 v Bratislave, na pozemkoch 

registra „C-KN“ parc. č. 4674, 4675 a 4676 v katastrálnom území Petržalka navrhovateľom, 

ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Černyševského ulici č. 15, 

17 a 19, Bratislava. 

V rozhodnutí na str. č. 1 je uvedená zrejmá nesprávnosť, ktorú podľa § 47 ods. 6) zákona  

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

 

Pôvodné nesprávne znenie textu na str. 1: 

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 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“) na 

základe uskutočneného kolaudačného konania vedeného podľa § 80 stavebného zákona rozhodla 

takto:  

podľa § 66 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „správny poriadok“) ... 

 

Správne znenie textu na str. 1: 

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 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“) na 

základe uskutočneného kolaudačného konania vedeného podľa § 80 stavebného zákona rozhodla 

takto:  
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podľa § 82 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „správny poriadok“) ... 

 

V ostatných častiach zostáva rozhodnutie č. 8835/2019/10-UKSP/Mu-118 zo dňa 15.11.2019 

nezmenené. Táto oprava je súčasťou uvedeného rozhodnutia. 

 

Podľa ustanovenia § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 

znení neskorších predpisov stavebný úrad chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti 

v písomnom vyhotovení rozhodnutia kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom 

účastníkov konania. 

 

 

 

                                                                                                            

                                                                           

                                                                              Ján Hrčka  

                 starosta 

                                                                       v. z. Ing. Monika Vidličková na základe poverenia 

 

Doručí sa: 

Účastníci konania /verejnou vyhláškou/ 

1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov BD Černyševského 15, 17, 19, Bratislava 

2. Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05  Bratislava,  IČO: 00 169 765 

 

dotknuté orgány 

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

00 151 866 

4. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH, Tomášikova 46, 832 05  

Bratislava 3,  IČO: 00 151 866 

 

na vedomie: 

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

7. Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, 851 05  Bratislava,  IČO: 00 169 765 

8. Hl. m. SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2) správneho poriadku vyvesenou na úradnej 

tabuli, Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. 

Toto upovedomenie  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 upovedomenia. 


