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Vec 

Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby a nariadenie ústneho pojednávania 

 

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 § 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“) prijala dňa 22.02.2022 žiadosť o zmenu v užívaní 

stavby bez stavebných úprav stavby Nebytového priestoru č. 158 v bytovom dome na Hálovej ulici 8-

10 v Bratislave  (ďalej len "stavba"), súpisné č. 1081 na pozemkoch register "C" parcelné č. 3576 a 

3575 zapísaných na liste vlastníctva č. 2236. navrhovateľa POLKY, s. r. o., Jasovská 5, 851 07 

Bratislava, IČO: 51 424 193 (ďalej len "navrhovateľ"). 

Zmena v užívaní stavby spočíva v zmene pôvodného účelu prevádzky OTEX a Zdroj na nový 

účel Pohostinstva - služby bez stavebných úprav. 

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 85 stavebného zákona a súčasne podľa § 21 ods. 1 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, oznamuje 

začatie konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje 

o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

 

26.07.2021 (utorok) o 10:00 hodine 

 

so stretnutím prizvaných na mieste stavby. 

Podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona sa účastníci konania upozorňujú, že námietky môžu 

uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.  

Účastníci konania môžu s prihliadnutím na pretrvávajúcu situáciu nahliadnuť do podkladov 

rozhodnutia po telefonickom dohovore so zamestnancom stavebného úradu (následne sa nahliadnutie 

uskutoční v určených priestoroch mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava). 
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 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: 

účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

1.  POLKY, s. r. o., Jasovská 5, 851 07 Bratislava, IČO: 51 424 193 

2.  Vlastníkom bytov  a nebytových priestorov bytového domu Hálova 8-10 v Bratislave 

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

dotknutým orgánom jednotlivo: 

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 

na vedomie: 

7.  POLKY, s. r. o., Jasovská 5, 851 07 Bratislava, IČO: 51 424 193 

8.  BYTOVÉ DRUŽSTVO Petržalka, družstvo, Budatínska 1, 851 05  Bratislava, IČO: 00 169 765 

 

 

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. 


