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Vec Výzva na predloženie dokladov

Dňa 7.6.202 1 bob hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava, doruč ené Mestskej č asti Bratislava -

Nové Mesto, Ohlá senieodstrá neniareklamnej stavby nezná mehovlastníka podl‘a ustanovenia 88 ods. 8 zá kona
Č. 50/1976 Zb. o ú zemnom plá novaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zá kon),
v ktorom je uvedené ,že hlavné mesto SR Bratislava je výluč ným vlastníkom pozemku reg. E-KN, parc. Č. 4770/1
(LV Č. 5567), nachá dzajú cehosa v katastrá lnom ú zemí Nové Mesto. Na uvedenom pozemku sa nachá dza
reklamná stavba stavba, ktorá jeumiestnená bez príslušné hostavebné hopovolenia a ktorej vlastník nieje zná my.
Týmto hlavné mesto, ako výluč ný vlastník uvedené ho pozemku ohlasuje podl‘a ustanovenia 88 ods. 8
stavebné hozá konastavebné muú radu odstrá neniereklamnej stavby, identifikovanej podl‘a príloh tohto ohlá senia,
a sú č asnežiada o vydanie sú hlasu na odstrá neniereklamnej stavby v zmysle ustanovenia 88 ods. 8 stavebné ho
zá kona.

Na zá klademiestnej obhliadky uskutoč nenej povereným pracovníkom tunajšieho stavebné ho ú radu dňa
22.6.2021 sa na uvedenom pozemku reg. E-KN, parc. č . 4770/1, katastrá lneú zemie Nové Mesto, v zeleni pri
chodníku ul. Cesta na Senec pri odboč ke ul. Stará Vajnorská ,nachá dzal 1 ks reklamnej stavby bez označ enia, s
reklamnou plochou s odkazom na Ľ UBICA,s.r.o..

Tunajší stavebný ú rad vyzval dňa 22.6.2021 listom Č. 7594/2021/UKSP/BZDA-vyz možné ho
vlastníka uvedenej reklamnej stavby spoloč nost‘ Ľ UBICA,s.r.o., so sídlom Vajnorská 131/A, 831 04, aby v lehote
do 15 dní odo dňa doruč enia tejto výzvy preuká zaltunajšiemu stavebné mu ú radu, že má aktuá lne a platné
oprá vneniena jej užívanie, a žeje zhotovená v sú lade s podmienkami podl‘a stavebné hozá kona.

Dňa 13.7.202 1 bola na tunajší stavebný ú rad doruč ená odpoved‘ spoloč nosti Ľ UBICA,s.r.o., v ktorej bob
uvedené ,že nie sú vlastníkmi uvedenej reklamnej stavby.

Mestská č ast‘ Bratislava — Nové Mesto, ako stavebný ú rad príslušný podľa 117 ods. 1 zá kona
č .50/1976 Zb. o ú zemnom plá novaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (d‘alej len
„stavebný zá kon“),v spojitosti s 7a, ods.2, písm. i), zá konač . 377/1991 Zb. o hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, v sú lade s 88 ods. 8 stavebné hozá kona

vyzýva

vlastníka predmetnej reklamnej stavby, aby v Iehote do 15 dní odo dňa doruč enia tejto výzvy preuká zal
tunajšiemu stavebné mu ú radu, že mal oprá vneniena jej uskutoč nenie alebo užívanie, na pozemku reg. E-KN,
parc. č . 4770/1, katastrá lneú zemieNové Mesto.

Podl‘a ust. 88 ods. 8 stavebné ho zá kona:„Povolenie stavebné ho ú radu sa nevyžaduje na odstrá neniereklamnej
stavby, ktorá je postavená bez stavebné ho povolenia alebo v rozpore s ním, alebo bez písomné ho ozná menia
stavebné ho ú radu podl‘a 57 ods. 2 pri stavbá ch, ktoré treba ohlá sit‘, alebo v rozpore s ním, ak ohlá senie
odstrá neniastavby podal vlastník pozemku alebo stavby alebo osoba, ktorá má mé prá vak pozemku abebo stavbe
[ 139 ods. 1 písm. a) až c)], a títo nedali prá voinej osobe uskutoč nit‘ reklamnú stavbu na svojom pozemku abebo
svojej stavbe, zá ujmovézdruženie vlastníkov rekbamných stavieb registrované podl‘a tohto zá konaalebo obec, ak



ide o reklamnú stavbu v jej ú zemnom obvode. Stavebný ú rad vydá osobe, ktorá podala ohlá senieodstrá nenia
stavby, sú hlas s odstrá nenímreklamnej stavby do 30 dní odo dňa podania ohlá senia.“

   
   

 
 

 
Mgr. Rudolf K u s ý
starosta mestskej č asti

Bratislava - Nové Mesto
v z. podl‘a poverenia č .37/2020

zo dňa 27.7.2020
Ing. arch. Kamila Marušá ková

vedú caoddelenia UK a SP

Prílohy: snímka z mapy KN so zá kresomumiestnenia RS a fotodokumentá ciaRS

Doruč uje sa verejnou vyhlá škou:(sožiadosťou zverej nit‘ na ú radnýchtabuliach po dobu 15 dní a potvrdené vrá tiť)
1. Mestská č ast‘ Bratislava - Nové Mesto, organizač ný referá t
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciá lnená m1, P.O.Box 192, 814 99 Bratislava

Potvrdenie dá tumuzverejnenia
Dá turnvyvesenia: Dá tumzvesenia:
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