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Vec 
Odvolanie proti územnému rozhodnutiu mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. SU-13296/13/2022/ZmUž-DF zo 
dňa 29.06.2022 - postúpenie odvolania  

 
Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa ustanovenia § 117 
ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „stavebný zákon“) v nadväznosti na ustanovenie § 7a písm. (i) zákona číslo 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste“) a čl. 67 štatútu 
hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na ustanovenie § 1 písm. c) zákona číslo 608/2003 Z.z. o štátnej správe 
pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na ustanovenie § 2 
písm. e) zákona číslo 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie 
územné celky, v znení neskorších predpisov, obdržala v zákonnej lehote odvolanie účastníka a konania- stavebníka 
Ing. Mareka Dinuša, K. Adlera č. 1937/8, 841 02 Bratislava, podaním zo dňa 28.07.2022, proti rozhodnutiu č. SU-
13296/13/2022/ZmUž-DF zo dňa 29.06.2022, ktorým bola, povolená zmena v užívaní objektu na individuálnu 
rekreáciu s názvom: „Záhradná chata“ so súpisným č. 5533 vedenom na liste vlastníctva č. 3569 , k. ú. Dúbravka 
Bratislava, na pozemku CKN parc. č. 4089/2, k. ú. Dúbravka Bratislava, vlastníka hl. mesto SR Bratislava, v správe 
mestskej časti Dúbravka, Bratislava, ktorá spočívala v zmene doby užívania predmetnej stavby. 

 
Stavebný úrad listom č. SU-14900/13/2022-DF zo dňa 05.08.2022 oboznámil účastníkov konania s podaným 
odvolaním a požiadal ich o zaslanie stanoviska. 

 
Vlastník pozemku hl. mesto SR Bratislava, v správe mestskej časti Dúbravka, Bratislava, doplnil podanie interným 
listom č. OMPaL-2/int/2022-JF zo dňa 20.09.2022 s prílohami č. 1. až. 7. 

 
Stavebný úrad Vám, podľa § 57 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej „správny poriadok“), ako 
nadriadenému orgánu postupuje na druhostupňové konanie, uvedené odvolanie proti horeuvedenému stavebnému 
povoleniu, 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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Príloha 
1. oznámenie - upovedomenie o odvolaní voči stavebnému povoleniu 
2. vyjadrenie stavebníka k námietkam zo dňa 17.08.2022 
3. interný list č. OMPaL -2/int/2022-JF zo dňa 14.09.2022, prílohy 1-7 
4. odvolanie účastníka konania proti rozhodnutiu - Ing. Marek Dinuš. K. Adlera č. 1937/8, 841 02 Bratislava, zo 
dňa 28.07.2022 
5. rozhodnutie č. SU-13296/13/2022/ZmUž-DF zo dňa 29.06.2022 
6. úradný zázna z nahliadnutia do spisového materiálu - Ing. Marek Dinuš. K. Adlera č. 1937/8, 841 02 Bratislava, 
zo dňa 13.07.2022 
7. doámenie o začatí stavebného konania SU-11356/13/2022-DF - formou verejnej vyhlášky neznámym účastníkom 
po zomrelom K. Horníkovi, spoluvlastníkovi pozemkov KN p.č. 4090/31 a 4090/32 k.ú., Dúbravka, Bratislava 
8. oznámenie o začatí konania o zmene úživania objektu na individuálnu rekreáciu č. SU-10705/13/2022-DF zo 
dňa19.05.2022 
9. Ing. Marek Dinuš. K. Adlera č. 1937/8, 841 02 Bratislava - druhá výzva na zákonný postu vášho úradu zo dňa 
06.05.2022 
10.odpoveď - SU-7223/13/2022-DF zo dňa 06.04.2022 
11. žiadosť o podanie vyjadrenie č.OU-BA-OVBP2-2022/076370-002 zo dňa 19.03.2022 
12. odpoveď - SU-7224/13/2022-DF zo dňa 06.04.2022 
13. Ing. Marek Dinuš. K. Adlera č. 1937/8, 841 02 Bratislava - žiadosť o prerušenie nečinnosti zo dňa 25.02.2022 
14. výzva s prerušením na doplnenie podania č. SU-1630/13/2022-DF zo dňa 31.01.2022 
15. interný list č. OMPaL-1/int/2022-JF zo dňa 04.0.2022 - doplnenie prílohy 
16. interný list č. OMPaL-1/int/2022-JF zo dňa 25.01.2022 
17. interný list č.SU-1/int/2022-DF zo dňa 19.01.2022 
18. žiadsoť o zmenu v užívaní zo dňa 15.12.2021 s prílohami 2-4 
19. projektová dokumentácia - a-h 
20. účastníci konania - KM, LV 847, 3569, 1489 a 5920 

 
 

RNDr. Martin Zaťovič 
starosta 

 
 

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky 
 
 
 

Na vedomie 
 

1. stavebník : Ing. Marek Dinuš. K. Adlera č. 1937/8, 841 02 Bratislava 
1. Eva Gerstbreinová, Dúbravka č. 2604, 841 02 Bratislava 
2. Eva Mišíková, Tranovského ul. č. 30, 841 02 Bratislava 
3. Iveta Tománková, Ševčenkova ul. č. 16, 851 01 Bratislava 
4. Marta Reháková, Kališná ul. č. 7, 841 07 Bratislava 
5. Mária Ebringerová, Ul. Pri kríži č. 20, 841 02 Bratislava 
6. Hlavné mesto SR Bratislava zastúpené primátorom, Primaciálne nám. č. 1, 
814 99 Bratislava 1 
účastníkom konania formou verejnej vyhlášky: 
7. Neznámym účastníkom po zomrelom Karolovi Horníkovi, bytom Cabanova ul. č. 25, 841 02 Bratislava, 
spoluvlastníkovi pozemkov CKN parc. č. 4090/31 a 4090/32, k. ú. Dúbravka, Bratislava, vedeného na liste 
vlastníctva č. 1489 
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Verejná vyhláška 
Písomnosť sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Posledný deň tejto lehoty 
je dňom doručenia. 

 
Dátum vyvesenie na úradnej tabuli: 

pečiatka a podpis: 

 
Dátum zvesenia z úradnej tabule: 

pečiatka a podpis: 
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