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Vec:  

Oznámenie o výkone štátneho stavebného dohľadu.  

 

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“) v súlade s ust. § 98 a § 100 stavebného zákona oznamuje, že vykoná štátny 

stavebný dohľad (ďalej len ´ŠSD´), ktorý sa uskutoční dňa 

 

11.  2.  2020  (utorok)  o 8:oo  h 

 

so stretnutím na priľahlej komunikácii z južnej strany bytového domu na Tupolevovej ul.č. 5,7 - 

pred garážami pod terasou, v Bratislave. 

 

ŠSD bude vykonaný na základe žiadosti spoločnosti Stavebné bytové družstvo Bratislava 

I., so sídlom Palackého 24, 811 02 Bratislava, IČO: 00 169 226, o možnosti vykonania nutných 

zabezpečovacích prác a riešenie havarijného stavu ŽB zábradlia terasy z južnej strany bytového 

domu so súp.č. 1067, na pozemkoch parc.č. 3252, 3253, 3251/9, 3251/10, 3251/11, 3251/12, 

3251/13, 3251/14, 3251/15, 3251/16, 3251/17, 3251/18, 3251/19, 3251/20, 3251/21, 3251/22, 

v k.ú. Petržalka, pričom dotknutá časť poškodenej terasy sa nachádza na parc.č. 3251/22. 

Účelom vykonania ŠSD bude obhliadka a zistenie skutkového stavu poškodenia časti 

konštrukcie terasy a uvoľneného zábradlia.    

 

Podľa §105 ods.1 písm. c) stavebného zákona, priestupku sa dopustí a pokutou do 10 

000,- SK (v prepočte v zmysle zák.č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v SR)  sa potresce ten, 

kto nezabezpečuje podmienky na vykonávanie štátneho stavebného dohľadu, bráni v jeho 



 

   

2 

 

výkone, nesplní výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo neurobí opatrenie nariadené 

orgánom štátneho stavebného dohľadu.  

 

Ak sa niektorý z prizvaných nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť 

písomnú plnú moc. 
 

 

 

 

   

      

 
                                        

Ján Hrčka 

    starosta 

    v.z. Ing. Monika Vidličková na základe poverenia 

 

 

Doručenie verejnou vyhláškou. 

 
Účastníkom konania:  
 

1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Tupolevovej ul.č. 5,7 v BA, 

podľa LV č. 2416 (stavba BD) a LV č. 1748 a 4292 (pozemky pod BD),  
v zast.: Stavebné bytové družstvo Bratislava I. 

      (verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti BA –Petržalka po dobu 15 dní) 

2. Stavebné bytové družstvo Bratislava I., Palackého 24, 811 02 Bratislava, IČO: 00 169 226 

3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481 
    (vlastník pozemkov parc.č. 3251/9 až 22 pod terasou a pod priľahl. komunikáciou na p.č. 3247) 

4. ML VALUE spol. s r.o., Ing. Miroslav Letovanec, Tupolevova 1, 851 01 Bratislava,  

IČO: 46 952 489   (Statik) 

 
Na vedomie: 
 

5. Stavebné bytové družstvo Bratislava I., Palackého 24, 811 02 Bratislava, IČO: 00 169 226 

6. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481 
      (vlastník pozemkov parc.č. 3251/9 až 22 pod terasou a pod komunikáciou na p.č. 3247) 

7. ML VALUE spol. s r.o., Ing. Miroslav Letovanec, Tupolevova 1, 851 01 Bratislava, 

 IČO: 46 952 489   (Statik) 

 

 

Doručenie 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: 

( podpis, pečiatka ) 


