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Vec: 
Odvolanie proti rozhodnutiu mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. SU-
11844/2866/2017/H-17/Ba zo dňa 31.08.2017 - postúpenie odvolania  

 
 
Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, obdržala v zákonom stanovenej 
lehote dňa 28.09.2017 odvolanie voči rozhodnutiu č.SU-11844/2866/2017/H-17/Ba zo dňa 31.08.2017,  ktorým 
bolo povolené užívanie zmeny dokončenej stavby - stavebných úprav bytového domu s názvom: „Obnova, 
zateplenie a odstránenie systémovej poruchy loggií“, súpisné číslo 1843, na pozemkoch CKN parcelné čísla 
2235/1, 2236/1, 2237/1 a 2238/1 k.ú. Dúbravka, Bratislava, stavebníkom: Vlastníci bytov a nebytových 
priestorov bytového domu Klimkovičova 1-7, podľa LV č. 1580, účel stavby: bytový dom podľa §43b ods. (1) 
písm. a) stavebného zákona, ktoré podal účastník konania - Ing. arch. Jozef Polgáry, bytom Klimkovičova 7, 841 
01 Bratislava 42. 

 
Dňa 19. januára 2018 bolo Okresnému úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky, ako 

príslušnému odvolaciemu orgánu doručené odvolanie voči  hore uvedenému rozhodnutiu spolu so spisovým 
materiálom na jeho preskúmanie a rozhodnutie.  

 
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky po preskúmaní spisového materiálu zistil, že 

sa v ňom nenachádza originál odvolania účastníka konania Ing. arch. Jozefa Polgáryho, bytom Klimkovičova 7, 
841 01 Bratislava, proti rozhodnutiu tunajšieho stavebného úradu č. SU - 1184/2866/2017/H - 17/Ba zo dňa 
31.08.2017, ako aj preukázanie jeho riadneho doručenia účastníkom konania. 

 
Tunajší stavebný úrad, po doplnení spisového materiálu o požadované doklady, v zmysle § 57 ods. 2 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok),  postupuje 
Okresnému úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky, ako príslušnému odvolaciemu orgánu 
odvolanie voči  hore uvedenému rozhodnutiu spolu so spisovým materiálom na jeho preskúmanie a rozhodnutie, 
keďže nie sú dané predpoklady pre postup podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku. 
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Stavebný úrad listom SU-15173/2866/2017/Ba zo dňa 24.10.2017 oboznámil účastníkov konania 
s podaným odvolaním a požiadal ich o zaslanie stanoviska. Stanovisko k odvolaniu nezaslal žiaden účastník 
konania.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            RNDr. Martin Zaťovič 
                                                                                                          starosta  
 
Prílohy: 
1. Spisový materiál + overená projektová dokumentácia 05/2015  
2. Odvolanie (originál) podané účastníkom konania Ing. arch. Jozefom Polgárym, bytom 

Klimkovičova 7, 841 01 Bratislava 42 
3. Preukázanie riadneho doručenia rozhodnutia účastníkom konania (doručenky) 

 
 
 
 
Na vedomie: 
1. Hl. mesto SR Bratislava zastúpené primátorom, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 
2. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Klimkovičova 1-7, podľa LV č. 1580,  ktorých 

v konaní zastupuje správca Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o., Drobného 27, 841 01  Bratislava  –  
doručuje sa verejnou vyhláškou 

 
 
 
 

Verejná vyhláška 
 

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej 
tabuli správneho orgánu, mestskej časti Bratislava–Dúbravka.   
 15. deň vyvesenia je dňom doručenia tohto oznámenia.  
 
 
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:       Dátum zvesenia z úradnej tabule: 
pečiatka a podpis:          pečiatka a podpis: 
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