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Vec  
Oznámenie o začatí stavebného konania 
 

Stavebníci Ing. Viliam Vojtko a Miroslava Vojtková, obaja bytom Dubnická 4, 851 02 
Bratislava (ďalej len „stavebníci“), podali dňa 06. 08. 2021 s doplnením dňa 25. 08. 2021 žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia pre zmenu časti dokončenej stavby – stavebné úpravy v bytoch 
č. 61 a č. 62 na 6.p. bytového domu so súp. č. 334 na Dubnickej 4 v Bratislave na pozemku registra 
„C“ KN parcelné číslo 3894 v katastrálnom území Petržalka (ďalej len „stavba“).  

 
Predmetom stavby je vybúranie dverného otvoru do nosnej priečky medzi uvedenými 

bytovými jednotkami, čím príde k ich spojeniu do jednej bytovej jednotky.  
 

Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa § 117  
ods. 1 a § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti 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 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 
(ďalej len „stavebný úrad“), v súlade s § 61 ods. 1) stavebného zákona 
  

oznamuje 
 
začatie stavebného konania dotknutým orgánom a organizáciám a známym účastníkom konania. 

 
Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť s prílohami 

a predloženou projektovou dokumentáciou poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej stavby upúšťa podľa § 61 ods. 2) stavebného zákona od miestneho zisťovania 
a ústneho pojednávania. Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr 
do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.  

 
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Na neskoršie 

uplatnené stanoviská nemusí stavebný úrad prihliadnuť. Ak niektorý z dotknutých orgánov alebo 
organizácií potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu 
pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej lehote alebo predĺženej lehote neoznámi svoje 
stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí. 
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Do podkladov  pred vydaním rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskej časti Bratislava-

Petržalka, oddelenie územného konania, stavebného poriadku a špeciálneho stavebného úradu, 
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, č. dv. 720, v pondelok 800 – 1200, 1300 - 1700, v stredu  800 – 1200, 
1300 – 1630, v piatok 800 – 1200, prípadne v inom vopred dohodnutom termíne na tel. č.: 02 / 68 288 
843.  

 
 

 
                                                                                                            Ján Hrčka 
                                                                                                              starosta  

                                                                                              v. z. Ing. Monika Vidličková na základe poverenia 
 
Doručí sa: 
 
Účastníkom konania /verejnou vyhláškou/  
 
1. Ing. Viliam Vojtko, Dubnická 4, 851 02 Bratislava 
2. Miroslava Vojtková, Dubnická 4, 851 02 Bratislava 
3. ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu so súp. č. 334 na Dubnickej 4 

v Bratislave, na pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 3894 v katastrálnom území Petržalka 
4. ATELIER AA s.r.o., Škultétyho 18, 831 03 Bratislava, IČO 44 900 929,  

zodpovedný projektant Ing. Richard Novák, ev. č. 2898 
 
Dotknutým orgánom a organizáciám: 

 
5. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislava, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
6. Okresný úrad Bratislava,  odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo,             

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
 
Na vedomie: 
 
7. Ing. Viliam Vojtko, Dubnická 4, 851 02 Bratislava 
8. Miroslava Vojtková, Dubnická 4, 851 02 Bratislava 
 

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje a doručuje toto oznámenie bude vyvesená v súlade 
s ustanovením § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskej časti 
Bratislava-Petržalka a na internetovej stránke Mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Petržalka a na internetovej 
stránke www.petrzalka.sk 
 
 
 
Dňa....................................................          Pečiatka a podpis................................................ 
 
 
 
Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule Mestskej časti Bratislava-Petržalka a stiahnutá z internetovej 
stránky www.petrzalka.sk 
 
 
 
Dňa....................................................            Pečiatka a podpis................................................ 
 


