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Vec 

Oznámenie o začatí  konania o zmene užívania stavby.   

  

Spoločnosť Betty cakes, s.r.o., Kovácsova 75A, 851 10  Bratislava (ďalej len "navrhovateľ") dňa 27.4.2020 

podal návrh na zmenu užívania nebytového priestoru skladu a kancelárie na cukrárenskú výrobňu 

a kanceláriu,  Bratislava, Petržalka, Beňadická  36 na pozemku  2295 k. ú. Petržalka.  Uvedeným dňom bolo 

začaté konanie o zmene užívania stavby. 

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 § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatí konania o zmene užívania stavby podľa § 85 

stavebného zákona a súčasne podľa § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 

znení neskorších predpisov nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

18. júna 2020 (štvrtok) o 9,00 hodine 

so stretnutím prizvaných na mieste stavby  za dodržania hygienických predpisov  platných v čase 

miestneho zisťovania. 

 Účastníci konania môžu s prihliadnutím na pretrvávajúcu situáciu nahliadnuť a vyjadriť sa k    

podkladom rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich doplnenie po telefonickom dohovore so zamestnancom 

stavebného úradu na tel. č. 0947 487 010 a následne sa nahliadnutie uskutoční v určených priestoroch 

mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava za dodržania  hygienických predpisov. 

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc 

toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

Ján Hrčka, starosta 

v z. Ing. Monika Vidličková na základe poverenia 

  

 

Doručí sa: 
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Účastníci  / verejnou vyhláškou/ 

1. Betty cakes, s.r.o., Kovácsova 75A, Petržalka, 851 10  Bratislava 

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

3. Vlastníci  bytov a nebytových priestorov a  pozemku  stavby bytového  domu  Beňadická 28-36, súp. č. 3019, 

Bratislava 

  

dotknuté orgány 

4. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07  Bratislava 1,  IČO: 00 151 866 

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09  Bratislava,  IČO: 00 607 436 

6. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64  Bratislava 3,  IČO: 00 166 367 

 

 Doručí sa verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli, Mestská časť Bratislava-Petržalka: 

 

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 

 

 

Na vedomie: 

2. Betty cakes, s.r.o., Kovácsova 75A, Petržalka, 851 10  Bratislava 

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

 


