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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 a čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy (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

28.  8.  2018  (utorok)  o 12:30 h

so stretnutím pri parkovisku na rohu administratívnej budovy (Slov. pošta BA 37) na križovatke ulíc
Jelšova / Uhrova, v Bratislave.

ŠSD bude vykonaný na základe písomného podnetu Vlastníkov bytových a nebytových
priestorov administratívnej budovy na Stromovej ul. č. 13, zo dňa 27.7.2018, vo veci žiadosti
o prešetrenie výstavby stavby: ´Domy Kramáre´, na pozemkoch parc. č. 5783/13;
5787/1,3,9,10,11,12,13; 5785/1,2; 5786/3,4,5; 5701/110,122,123; 5798/5,11; 5799/1,2,4; 5800/2
a 5540/12, v k.ú. Vinohrady, na uliciach Jelšová, Uhrová. V podnete uvádzajú že sa domnievajú, že na
uvedenej stavbe sa vykonávajú stavebné úpravy, napr. búranie nosných priečok a realizácia nových
priečok, bez stavebného povolenia.

Podľa §105 ods.1 písm. c) stavebného zákona, priestupku sa dopustí a pokutou do 10 000,- SK
(v prepočte v zmysle zák.č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v SR)  sa potresce ten, kto
nezabezpečuje podmienky na vykonávanie ŠSD, bráni v jeho výkone, nesplní výzvu orgánu ŠSD
alebo neurobí opatrenie nariadené orgánom ŠSD.

Ak sa niektorý z prizvaných nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú
plnú moc.

Eva  D a ň o v á
   poverená vedením

   odd. ÚKaSP



2

Doručenie verejnou vyhláškou.

Na vedomie:

1. SLOVCOLOR, a.s., Uhrova 18, 831 01 Bratislava

2. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v administratívnej budove na Stromovej ul. č. 13,
súp.č. 2670, na parc.č. 5802/1_podľa LV 4435;

(verejnou vyhláškou vyvesenou po dobu 15 dní na verejnej tabuli Miestneho úradu M.č. BA – Nové
Mesto)

Doručuje sa za účelom vyvesenia :

3.  Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU
(so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť na odd. ÚKaSP)

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na
úradnej  tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava.
15. deň vyvesenia na úradnej tabuli je dňom doručenia.

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: Dátum zvesenia z úradnej tabule:

( podpis, pečiatka )


