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    podľa rozdeľovníka 
 
 

Váš list / zo dňa Naše číslo Vybavuje  / linka  v Bratislave 
 / 14.03.2019 SU-10382/3608/2019/Kr Kránerová  / 60101156 14.06.2019 
 
Vec:  Oznámenie o začatí  konania  
    

 Stavebník:  Mgr. Marek Dinuš, bytom Pavla Horova č. 1, 841 08 Bratislava, podal 
dňa 14.03.2019 žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby do 31.05.2021, stavby na 
individuálnu rekreáciu s názvom: „Rekreačná chata“, na pozemkoch CKN parc. č. 3878/1 
a 3878/10, k. ú. Dúbravka, Bratislava, ktorá bola povolená rozhodnutím mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka pod. č. SU-14499/3699/2015/C-10/Zr zo dňa 11.09.2015, právoplatné 
dňom 10.12.2015. Začatie výstavby bolo oznámené stavebnému úradu listom zo dňa 
27.11.2017, a to od 24.11.2017.  
   
  Dňom podania žiadosti bolo začaté vo veci konanie o zmene stavby pred jej 
dokončením.  
 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako príslušný stavebný úrad (ďalej len “stavebný 
úrad“) podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona, podľa § 61 ods. 1 a § 68,  
stavebného zákona oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením hore 
uvedenej stavby účastníkom konania, a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery 
staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby,  upúšťa 
v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania  a ústneho pojednávania.  
 Účastníci konania podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona môžu uplatniť svoje námietky 
najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude 
prihliadnuté.  

    Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania na skutočnosť, že v odvolacom konaní 
sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní 
v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

Do podkladov konania je možné nahliadnuť na stavebnom úrade, ul. Pri kríži 14, 
Bratislava, 1. poschodie, kancelária č. 204 (v stránkové dni v pondelok od 8.00 hod. do 12.00 
hod. a od 13.00 hod. do 17.00 hod., v stredu od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 
16.00 hod., vo štvrtok od  13.00 hod. do 16.00 hod., ostatné dni po telefonickom dohovore). 
  
 
 
 
        RNDr. Martin Zaťovič 

             starosta 
 
 
 
 



2                                              
                 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
Žatevná 2                                               Telefón                               E-mail                                                           Internet                  
844  02 Bratislava                                  02/ 6920 2501                    starosta@dubravka.sk                                   www.dubravka.sk   

 
Doručuje sa: 
Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:  
 

1. Dediči pozemku EKN parc. č.  1977, k. ú. Dúbravka, Bratislava po zomrelom:  Jozef 
Kralovič, Mariánska ul. č. 8, 811 08 Bratislava (Na Hrebienku č. 11, 811 02 
Bratislava), LV č. 5534, k. ú. Dúbravka, Bratislava.  

 
 
 
 

Verejná vyhláška 
 

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej 
tabuli mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 15. deň vyvesenia je dňom doručenia tohto 

oznámenia. 
 
 
Dátum vyvesenie na úradnej tabuli:    Dátum zvesenia z úradnej tabule: 
pečiatka a podpis:       pečiatka a podpis:  
 


	Váš list / zo dňa Naše číslo Vybavuje  / linka  v Bratislave
	Vec:  Oznámenie o začatí  konania
	RNDr. Martin Zaťovič


