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Vec:  

Predĺženie lehoty na odstránenie závad a nedostatkov.  

 

Na základe vykonaného štátneho stavebného dohľadu (ďalej ´ŠSD´), vyvolaného 

podnetom štátneho orgánu na úseku ochrany pred požiarmi, Hasičského a záchranného útvaru hl. 

mesta SR Bratislavy zo dňa 17.8.2021, vo veci preskúmania porušovania protipožiarnych 

predpisov v bytovom dome so súpisným č. 1063, na pozemkoch parc.č. 3292, 3291, 3290/1, v 

katastrálnom území Petržalka, na Švabinského ul. č. 1,3,5, v Bratislave, bol dňa 7.9.2021 

vykonaný ŠSD, a na základe zistených skutočností, vyzval orgán ŠSD výzvou č. 7602/2021/05-

UKSP-Ha/Výz.poŠSD zo dňa 16.9.2021 (ďalej ´výzva´), vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov bytového domu Švabinského 1,3,5, v zast. správcom bytového domu a zároveň vyzval 

správcu BD, SK PROGRES, s.r.o., Tomášikova 10/A, 821 03 Bratislava, IČO: 35 895 403, na 

urobenie nápravy, a predloženie požadovaných dokladov, do lehoty 31.12.2021. 

 

Mestskej časti Bratislava - Petržalka, ako stavebnému úradu 1. stupňa príslušného 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“), bola dňa 22.12.2021 doručená žiadosť správcu bytového domu SK 

PROGRES, s.r.o., ktorou požiadal o predĺženie stanovenej lehoty na predloženie požadovaných 

dokladov. 

 

Stavebný úrad prihliadol na dôvody nedodržania lehoty (do 31.12.2021), určenej vo výzve 

č. 7602/2021/05-UKSP-Ha/Výz.poŠSD  zo dňa 16.9.2021, ktoré správca BD uviedol, akceptuje 

ich, a na jeho žiadosť lehotu  

 

predlžuje do 31. 3. 2022. 

 

 
podľa rozdeľovníka 
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Týmto dokladom, sa mení iba lehota na urobenie nápravy vo vyššie uvedenej výzve, 

pričom ostatné znenie výzvy ostáva v platnosti. Tento doklad je neoddeliteľnou súčasťou výzvy. 

 

 

 

 

 
    

 

                                           

Ján Hrčka 

  starosta 

           v.z. Ing. Monika Vidličková na základe poverenia 

 

 

 

Doručenie verejnou vyhláškou. 
 
Doručuje sa:  
 
1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súp.č. 1063 na Švabinského ul.č. 

1,3,5, v BA a pozemkov pod stavbou BD – podľa LV č. 3270,       
 v zast.:  Správcovská kancelária PROGRES, s.r.o., v skrátenej forme "SK PROGRES, s.r.o." 
(verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti BA –Petržalka po dobu 15 dní) 

2. SK PROGRES, s.r.o., Tomášikova 10/A, 821 03 Bratislava, IČO: 35 895 403  (správca BD) 

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

(verejnou vyhláškou vyvesenou po dobu 15 dní na verejnej tabuli Mestskej časti BA – Petržalka) 

 
Na vedomie: 
 

4. SK PROGRES, s.r.o., Tomášikova 10/A, 821 03 Bratislava, IČO: 35 895 403 

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

6. Ing. Ladislav Jenčák, Švabinského 1063/1, 851 01 Bratislava 

7. JUDr. Ivan Jánošík, advokát, Klincová 35, 810 05 Bratislava, IČO: 31763898_20069 

 

 

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods. 2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní 

na úradnej  tabuli a webovom sídle 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 ) 


