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Mestská časť  Bratislava-Rusovce 

Vývojová 8,  851 10  Bratislava 

Naša značka: MÚ/R 2515/2020         Vybavuje: Ing. Alexander Kitanovič         Bratislava-Rusovce 30. 06. 2020 

 

 

R o z h o d n u t i e 

 

Mestská časť Bratislava-Rusovce príslušná podľa ustanovení § 3 ods. 2 a § 8 ods. 1 

zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) rozhodla 

podľa ustanovenia § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vo veci 

žiadosti pána Milana Duchoňa, trvale bytom Bronzová 17, 851 10 Bratislava (ďalej ako 

„žiadateľ“) zo dňa 25. 06. 2020 o predĺženie platnosti rozhodnutia pod č. MÚ/R 2177/2020 

zo dňa 04. 06. 2020 o povolení zvláštneho užívania miestnej komunikácie a rozkopávky 

vozovky v lokalite Bratislava-Rusovce, ulica Colnícka (pred RD č. 2), ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 05. 06. 2020 (ďalej ako „povolenie“) takto: 

 
Mestská časť Bratislava-Rusovce predlžuje platnosť rozhodnutia pod č. MÚ/R 2177/2020 

zo dňa 04. 06. 2020 o povolení zvláštneho užívania miestnej komunikácie a rozkopávky 

vozovky do 22. 07. 2020 a zároveň mení podmienku bodu 1 druhej vety povolenia 

nasledovne: 

 

„Konečná úprava narušeného priestranstva musí byť do 22. 07. 2020.“ 

 

V nadväznosti na predmetnú zmenu bodu 1 sa mení súčasne znenie bodu 13 nasledovne:  

 

„Žiadateľ je povinný po skončení termínu zvláštneho užívania komunikácií a zriadení 

konečných úprav komunikácií, vjazdov a chodníkov doložiť kontrolu miery zhutnenia 

protokolom o skúške (ľahkej dynamickej penetračnej skúške)  na jeho výzvu formou 

zápisnice do 7 dní (od 22. 07. 2020) odovzdať príslušnému správcovi pozemku mestskej 

časti Bratislava–Rusovce, t.j.  Ruseko m.p.,  Ing. Branislav Straka mob. 0904 129 355.“ 

 

Odôvodnenie 

Žiadateľ predložil dňa 25. 06. 2020 prostredníctvom podateľne Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Rusovce žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia vydaného pod č. MÚ/R 

2177/2020 zo dňa 04. 06. 2020 o povolení zvláštneho užívania miestnej komunikácie 

a rozkopávky vozovky v lokalite Bratislava-Rusovce, ulica Colnícka (pred RD č. 2) z dôvodu 

realizácie vodovodnej prípojky, ktorú nestihol zrealizovať v pôvodnom termíne. 

 

 

 

 



Poučenie o odvolaní 

 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa ustanovenia § 54 ods. 2 správneho poriadku podať 

odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu mestskú 

časť – Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava.  

 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí 

právoplatnosti preskúmateľné súdom.  

 
 

                                                                    
 
                          

 

 

 

 
                                                                              PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.  

starostka 
 
 
 
Doručuje sa:  
Milan Duchoň, Bronzová 17, 851 10 Bratislava 
Na vedomie:                
MP Ruseko, Vývojová 8, 851 10 Bratislava 
 
 

 


