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Podľa rozdeľovníka

Vaše číslo/ zo dňa Naše číslo Vybavuje          Bratislava
15685/221/2019/PR/MASM               7621/2019/UKSP-DANE-VV              Daňová          24.07.2019
 12.04.2019

Vec
Oznámenie o začatí konania

  Dňa 12.04.2019 bola tunajšiemu stavebnému úradu doručená žiadosť MČ BA NM,
MÚ BA NM, odd. právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy
pozemkov o vydanie rozhodnutia na odstránenie garáží v lokalite Zátišie, na základe
statického posudku, ktorý   vypracoval Tesár Alexander, Ing., DrSc. doc., hosť. prof. FEng.
autorizovaným inžinierom SKSI č. 0431°SP°A2, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, vo
februári 2019, na garáže umiestnené v lokalite Zátišie, v Bratislave, na pozemkoch  parc. č.
12781/16 (ev. č. 4338/3),  12781/24, 12781/40 (ev. č. 4363/3), 12780/1 a 12780/68 v kat. úz.
Nové Mesto,   ktorých vlastníci sú stavebnému úradu neznámi.

Predmetom konania je odstránenie zvyškov murovaných radových garáží  a stavieb
garáží, ktoré neslúžia svojmu účelu v lokalite Zátišie. Búracie práce bude vykonávať
oprávnená právnická osoba a to bez použitia trhavín.

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 a § 90 stavebného zákona oznamuje začatie konania
o odstránení stavby dotknutým orgánom a neznámym účastníkom konania, pričom upúšťa od
miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania sa upozorňujú, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť
najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne
neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány.

Do spisového materiálu možno nahliadnuť na stavebnom úrade v kanc. č. 618,
Junácka č.1 v Bratislave počas stránkových hodín (pondelok,  streda od 8:00 – 13:00).

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
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Doručí sa :
1. neznámym vlastníkom garáží na pozemku parc. č. 12781/16, 12781/24, 12781/40,

12780/1 a 12780/68,  verejnou vyhláškou:
2.  Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
3. MČ BA MN – Odd. PPESČaSP, TU

Doručenie verejnou vyhláškou: podľa § 26 ods. 2  správneho poriadku vyvesením po dobu 15
dní na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, 15. deň vyvesenia na úradnej
tabuli je dňom doručenia

Potvrdenie dátumu  zverejnenia oznámenia

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia:


