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Vec : Výzva na predloženie dokladov 

 
Dňa 20.9.2021 bolo hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava, doručené Mestskej časti Bratislava - 

Nové Mesto, Ohlásenie odstránenia reklamných stavieb neznámeho vlastníka na pozemku vo vlastníctve súkromnej 

osoby podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Podľa zákona č. 
145/2021 Z. z.  ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon, je hlavné mesto oprávnené podať Ohlásenie odstránenia 

reklamnej stavby na súkromnom pozemku vo svojom sídelnom útvare.  

Na pozemku reg. C-KN, parc.č. 21283/2, v katastrálnom území Nové Mesto, LV č. 1351 – vlastník pozemku 
Slovenská republika, sa nachádzajú dve obojstranné reklamné stavby, ktoré sú umiestnené bez príslušného 

stavebného povolenia, a ktorých vlastník nie je známy.  

Týmto hlavné mesto ohlasuje podľa ustanovenia § 88 ods. 8 stavebného zákona stavebnému úradu 

odstránenie reklamných stavieb, identifikovanej podľa príloh tohto ohlásenia, a súčasne žiada o vydanie súhlasu na 
odstránenie reklamných stavieb v zmysle ustanovenia § 88 ods. 8 stavebného zákona. 

 
Na základe miestnej obhliadky uskutočnenej povereným pracovníkom tunajšieho stavebného úradu dňa 

4.10.2021, sa na pozemku reg. C-KN, parc.č. 21283/2, katastrálne územie Nové Mesto, pri železničnej trati na 

Kukučínovej ul. v Bratislave, nachádzali 2 ks obojstrannej reklamnej stavby bez označenia.  
 
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ako stavebný úrad  príslušný podľa §117 ods. 1 stavebného 

zákona, v spojení 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. 8 stavebného zákona  

 
v y z ý v a 

 
vlastníka predmetnej reklamnej stavby, aby v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tejto výzvy preukázal tunajšiemu 

stavebnému úradu, že mal oprávnenie na jej uskutočnenie alebo užívanie, na pozemku reg. C-KN, parc.č. 21283/2, 

katastrálne územie Nové Mesto. 
 

 
 

 

 

         

 

 

 

                    Ing. arch. Kamila Marušáková 

              vedúca oddelenia ÚK a SP 

 

Prílohy: snímka z mapy KN so zákresom umiestnenia RS a fotodokumentácia RS 
 
Doručuje sa za účelom vyvesenia so žiadosťou zverejniť oznámenie vyvesením na úradných tabuliach po dobu 15 
dní a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu: 

1.  Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát  

2.  Hlavné mesto SR Bratislava, ONM, Primaciálne nám 1, P.O.Box 192, 814 99 Bratislava 
Na vedomie: 

3.  Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 

4.  Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

 
 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 

 
Dátum vyvesenia:                                                                                              Dátum zvesenia: 
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