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Vec  
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby  
 
 
        Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“) na základe žiadosti 
Martina Jaroša, bytom Trstínska 15, 841 24 Bratislava prostredníctvom splnomocneného zástupcu 
B.IN.G, spol. s r.o., Šamorínska 55A, 821 06 Bratislava o vydanie dodatočného stavebného 
povolenia na stavbu s názvom „Rekonštrukcia podkrovia obytného domu, Legionárska 5, 
Bratislava“ na pozemku parc. č. 10383 v katastrálnom území Bratislava – Nové Mesto začala 
konanie v súlade s § 88 ods. 1 písm. b) v súčinnosti s § 88a stavebného zákona. Stavebný úrad 
predložené podanie preskúmal a zistil, že neposkytuje dostatočný podklad pre vydanie rozhodnutia 
a preto vyzval žiadateľa na doplnenie podania do 30.09.2012 a rozhodnutím č. ÚKaSP-2012/1579-
HAK-vyz+pre-85 zo dňa 18.07.2012 konanie prerušil. Stavebný úrad na základe včas podanej 
žiadosti splnomocneného zástupcu stavebníka B.IN.G, spol. s r.o., Šamorínska 55A, 821 06 
Bratislava o predĺženie lehoty na doplnenie podania listom č. ÚKaSP-2014/262/HAK zo dňa 
16.07.2014  predĺžil lehotu na doplnenie podania do 30.09.2014. Stavebný úrad žiadateľa súčasne 
poučil, že ak v požadovanej lehote doklady nepredloží, stavebný úrad začne konanie o odstránení 
stavby. Vlastník stavby stavebnému úradu v danej lehote ani v predĺženej lehote požadované 
doklady nepredložil. 
       Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1) zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“), v súlade 
s ustanovením § 88 ods. 1) písm. b, § 88a ods. 2) a § 90 stavebného zákona, oznamuje začatie 
konania o odstránení stavby dotknutým orgánom a účastníkom konania, pričom nariaďuje ústne 
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční  

  
dňa 22.12.2016 (štvrtok) o 10,00 hod. 

 



 
 

so stretnutím pred bytovým domom  na Legionárskej 5 v Bratislave.  
Účastníci konania sa upozorňujú, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr 

pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania 
nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                Mgr.  Rudolf  K u s ý 
                         starosta mestskej časti 

                                                                                                   Bratislava - Nové Mesto                                             
 
 
 
Doručuje sa : 
1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Legionárska 3,5,7 v Bratislave - 
doručí sa verejnou vyhláškou, vyvesenou po dobu 15 dní na verejnej tabuli v budove Miestneho 
úradu Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava a potvrdené sa vráti  
2. Martin Jaroš, Trstínska 15, 841 24 Bratislava 
3. B.IN.G, spol. s r.o., Šamorínska 55A, 821 06 Bratislava 
4. Mgr. Jarmila Besedová, Legionárska 5,  831 04 Bratislava 
5. PROGRES, s.r.o., Tomášikova 10/A, 821 03 Bratislava 2  
6. MČ Bratislava – Nové Mesto, Oddelenie ŽPaÚP, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3 
7. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
8.Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie (odpady), Tomášikova 46, 832 
05 Bratislava  
9. RÚVZ Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26 
10.Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
11.BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
12.Distribúcia SPP a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
13.Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
 
Doručuje sa za účelom vyvesenia: 
11.Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU  
so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť 
12. PROGRES, s.r.o., Tomášikova 10/A, 821 03 Bratislava 2 so  žiadosťou   zverejniť  oznámenie      
vyvesením v bytovom   dome  na ul. . Legionárska 3,5,7 v Bratislave po dobu 15 dní a potvrdené 
vrátiť tunajšiemu  úradu 

 
 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 
 
 
Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia


