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Vec: Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby
Dňa 10.5.2021 bol na tunajší stavebný úrad Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, doručený podnet
občana z 9.5.2021 s priloženou fotodokumentáciou a s odkazom Zátišie – reklama – vizuálny smog, Nové
Mesto, Bratislava, ohľadne „nelegálnej reklamy navŕtanej do historickej pamiatky z obdobia druhej svetovej
vojny - betónovej steny so strieľňou pre protitankový kanón“, so žiadosťou o „odstránenie tejto reklamy
a vyvodenie zodpovednosti voči podnikateľovi poškodzujúcemu kus našej histórie”.
Na základe predmetného podnetu bola povereným pracovníkom tunajšieho stavebného úradu dňa
13.5.2021 uskutočnená a fotograficky zdokumentovaná obhliadka. Na uvedenom mieste - jestvujúcom múre na
ul. Zátišie, pri odbočke na Halašovu ul. v Bratislave, na pozemku Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto,
parc.č. 12780/17, katastrálne územie Nové Mesto, bol umiestnený 1 ks obojstrannej reklamnej stavby
s najväčšou informačnou plochou do 3m2, s odkazom na QUAZAR SK s.r.o., ktorý nie je vlastníkom tejto RS.
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 § 7a, ods.2, písm. i), 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 1 ks predmetnej obojstrannej reklamnej stavby uchytenej do jestvujúceho betónového múra na ul.
Zátišie, v blízkosti odbočky na Halašovu ul. v Bratislave, na pozemku vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava –
Nové Mesto, parc.č. 12780/17, 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.

Mgr. Rudolf K u s ý
starosta mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto
v z. podľa poverenia č.37/2020
zo dňa 27.7.2020
Ing. arch. Kamila Marušáková
vedúca oddelenia ÚK a SP
Prílohy: Informatívna kópia z mapy v M 1:1000 s vyznačením pozemku s umiestnením RS
fotodokumentácia predmetnej RS
Doručuje sa verejnou vyhláškou:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU, za účelom vyvesenia so žiadosťou zverejniť
oznámenie vyvesením na úradných tabuliach po dobu 15 dní a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu:
Potvrdenie dátumu zverejnenia
Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia:

