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Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
/24.05.2017 7470/2017/ÚKSP/SILJ-šsd Ing. arch. Šilinger/ 0249253150 /

jan.silinger@banm.sk
14.06.2017

Vec
Oznámenie o výkone štátneho stavebného dohľadu

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 ust. § 98 a § 100 stavebného zákona oznamuje, že vykoná štátny stavebný
dohľad (ďalej len „ŠSD“), ktorý sa uskutoční

dňa 06.07.2017 (štvrtok) o 10:00 hod.

so stretnutím pozvaných pred vchodom č. 4 na Družstevnej ulici v Bratislave.
Predmetom ŠSD je prešetrenie podnetu doručeného dňa 24.05.2017, ktorým je

oznámenie o údajnom nakladaní so stavebným odpadom stavebníkov – „vlastníkov bytov
a nebytových priestorov bytového domu na Družstevnej ul. č. 4,6,8“ v Bratislave v rozpore so
stavebným povolením č. 1275/2016/UKSP/URAK-13 zo dňa 02.02.2016. Stavebný odpad je
údajne umiestňovaný na pozemku parc. č. 11259/1 v k.ú. Nové Mesto, ktorý je vo vlastníctve
Hlavného mesta SR Bratislavy.

Podľa §106 ods. 1 písm. c) stavebného zákona sa správneho deliktu dopustí a pokutou
do 13 277€ sa potresce ten, kto nezabezpečuje podmienky vykonávania štátneho stavebného
dohľadu, bráni v jeho výkone, nesplní výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu alebo
neurobí opatrenie nariadené orgánom štátneho dohľadu. Ak sa niektorý z prizvaných nechá
v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc.

                                                              Eva Daňová
  poverená vedením oddelenia ÚKaSP

Podľa rozdeľovníka
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Doručuje sa:
1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Družstevnej ulici č. 4,6,8
        v Bratislave – doručí sa verejnou vyhláškou
2. Bratislavská správcovská spoločnosť, s.r.o., Rusovská cesta 36, 851 Bratislava
3. Okresný úrad Bratislava, Odbor. starostlivosti o ŽP, oddelenie odpadového

hospodárstva,  Tomášikova 46, 832 05
4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Doručuje sa za účelom vyvesenia:
1. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU

so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť
2. Bratislavská správcovská spoločnosť, s.r.o., Rusovská cesta 36, 851 01 Bratislava so

žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní vo vchodoch bytových domov na Družstevnej ulici
č. 4,6,8 v Bratislave a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:                                 Dátum zvesenia:


