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Vec : Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby
Dňa 3.7.2019 bolo Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava, doručené Mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto, Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka podľa ustanovenia §
88 ods. 7 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov, v ktorom je uvedené, že Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom pozemku reg. C-KN
parc.č. 23054/2, LV č.1, katastrálne územie Nové Mesto, a na uvedenom pozemku sa nachádza reklamná
stavba, ktorá je umiestnená bez príslušného stavebného povolenia a ktorej vlastník nie je známy.
Na základe miestnej obhliadky uskutočnenej povereným pracovníkom tunajšieho stavebného úradu dňa
30.8.2019, sa na pozemku reg. C-KN parc.č. 23054/2, katastrálne územie Nové Mesto, na ul. Stará Vajnorská
v Bratislave nachádzal 1ks uvedenej jednostrannej reklamnej stavby bez označenia.
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. 377/1991 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov, v súlade s § 88 ods.1, písm. b) stavebného zákona
vyzýva
vlastníka uvedenej reklamnej stavby umiestnenej na pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy,
reg. C-KN parc.č. 23054/2, katastrálne územie Nové Mesto, aby v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tejto
výzvy preukázal tunajšiemu stavebnému úradu, že mal oprávnenie na jej uskutočnenie, a že je zhotovená
v súlade s podmienkami podľa stavebného zákona.
Podľa § 88 ods.7, písm. b) stavebného zákona, ak vlastník reklamnej stavby je známy, stavebný
úrad ho vyzve, aby do 15 dní odo dňa doručenia výzvy preukázal, že mal oprávnenie na uskutočnenie
reklamnej stavby na pozemku, alebo na stavbe, kde je umiestnená, a že je zhotovená v súlade
s podmienkami podľa tohto zákona. Ak vlastník reklamnej stavby v určenej lehote nepreukáže, že mal
oprávnenie na uskutočnenie reklamnej stavby, alebo že stavba nie je zhotovená v súlade s podmienkami
podľa stavebného zákona, stavebný úrad do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty vydá osobe, ktorá
podala ohlásenie odstránenia stavby súhlas s odstránením reklamnej stavby.
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