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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA 

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

podľa rozdeľovníka 
 

Váš list číslo/zo dňa                   Naše číslo                          Vybavuje/telefón/e-mail                         Bratislava 

                                       248/2022/05-UKSPaŠSU-Vi      Ing.Vidličková/68 288 886                     27.4.2022 

 

Vec 

Zabezpečovacie práce – náhradná lehota na splnenie povinnosti. 

Mestská časť Bratislava - Petržalka, ako stavebný úrad 1. stupňa príslušnému 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“) vyzvala  Bytové družstvo Petržalka, 

so sídlom Budatínska 1, 851 05 Bratislava, IČO: 00 169 765, vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

bytových domov so súpisným č. 1150 Jungmamova 2-4, so súp.č. 1151 Jungmannova 6-8, so súp.č. 

1170 Jungmannova 10-12, so súp.č. 1171 Jungmannova 14-16, so súp.č. 1172 Jungmannova 18-20, so 

súp.č. 1185 Vlastenecké námestie 7-8 a so súp.č. 1186 Vlastenecké námestie 9-10 (časť pred vchodom 

č.9), vlastníka stavby so súp.č. 3485 - Jungmannova TS 825 a stavby so súp.č. 3484 - Jungmannova TS 

824 v Bratislave 

1. aby neodkladne, najneskôr do 7 dní od doručenia tejto výzvy uskutočnili opatrenia, 

ktorými účinne zabránia vstupu osôb a vjazdu motorových a nemotorových vozidiel do 

zásobovacej chodby pristavanej technickej vybavenosti s tým, že do vykonania opráv 

budú vstupy do bytov a nebytových priestorov zabezpečené z terasy  

2. zabezpečili statické posúdenie existujúceho stavu pochôdznej terasy ako pristavanej 

technickej vybavenosti stavby s návrhom nevyhnutných potrebných opatrení v termíne do 

28.2.2022.  

 

Vzhľadom nato, že ste uvedenú výzvu nesplnili a s prihliadnutím na charakter a stavebnotechnický  stav 

nehnuteľnosti pristavanej technickej vybavenosti stavebný úrad Vám určuje náhradnú lehotu na  

splnenie povinnosti  a to  7 pracovných  dní  od  doručenia tejto  výzvy.  

Ak uvedenú povinnosť nesplníte ani v náhradnej lehote stavebný úrad podľa § 87 ods.2 stavebného 

zákona zabezpečí plnenie povinnosti na Vaše náklady. 

 

 

Ján Hrčka 

 starosta 
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Doručuje sa 

(verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli Mestskej časti BA - Petržalka) 

 

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

2. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 

3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu so súp.č. 1150 - Jungmannova 2,4 

v Bratislave podľa LV č. 2269  

4. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu so súp.č. 1151 - Jungmannova 6,8 v 

Bratislave podľa LV č. 2256  

5. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu so súp.č. 1170 - Jungmannova 10,12 

v Bratislave podľa LV č. 2266 

6. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu so súp.č. 1171 - Jungmannova 14,16 

v Bratislave podľa LV č. 2436  

7. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu so súp.č. 1172 - Jungmannova 18,20 

v Bratislave podľa LV č. 2385  

8. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu so súp.č. 1185 - Vlastenecké nám. 

7,8 v Bratislave podľa LV č. 2248  

9. Vlastníci bytov bytového domu so súp.č. 1186 - Vlastenecké nám. 9,10 v Bratislave podľa LV 

č. 3441  

 

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.  

 

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia 

Dátum vyvesenia:        Dátum zvesenia: 

 

 (podpis, pečiatka) 


