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Vec
Konanie o nariadení odstránenia stavby – oznámenie

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“) začala konanie vedené podľa § 88 a §88a stavebného zákona na stavbu: "Byt Pri
Bielom Kríži 15" v byte č. 51 na 1. p. bytového domu súp. č. 1149 na ul. Pri Bielom Kríži č.
15 v Bratislave, na pozemku parc. č. 13165/2 v katastrálnom území Nové Mesto, ktorej
stavebníkmi sú Ing. Martin Klinovský, bytom Pri Bielom kríži 15, 831 02 Bratislava a Mgr.
Naďa Kovalčíková, bytom Pod Kýčerou 171, 027 32 Zuberec.

Stavebný úrad podľa ustanovenia § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov, vyzval stavebníkov, aby v lehote do 31.08.2017
predložili doklady o tom, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými
záujmami chránenými stavebným zákonom. Zároveň ich upozornil, že podľa § 88 a ods. 2)
stavebného zákona, ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote, alebo
ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi
odstránenie stavby.

Vlastníci nepovolenej stavby nepredložili požadované doklady a preto v súlade
s ustanovením § 88 a ods.2) a § 90 stavebného zákona stavebný úrad oznamuje začatie
konania o nariadení odstránenia stavby dotknutým orgánom a účastníkom konania pričom
upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania sa upozorňujú, že svoje pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 7
pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Do spisového materiálu možno nahliadnuť na stavebnom úrade v kanc. č. 612,
Junácka č.1 v Bratislave počas stránkových hodín (pondelok od 8,00 hod. do 17,00 hod.
a streda od 8,00 hod. do 17,30 hod.). 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
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Oznámenie sa doručí:
1. Ing. Martin Klinovský, Pri Bielom kríži 15, 831 02 Bratislava
2. Mgr Naďa Kovalčíková, Pod Kýčerou 171, 027 32 Zuberec
3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Pri Bielom Kríži

7,9,11,13,15,17 v  Bratislave – doručí sa verejnou vyhláškou
4. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie odpadového

hospodárstva, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava
5. Meopta, správa a údržba bytov, s.r.o., Hagarova 9/B, P.O.BOX 38, 830 04 Bratislava

Doručuje sa za účelom vyvesenia:
1. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť

po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť
2. Meopta, správa a údržba bytov, s.r.o., Hagarova 9/B, P.O.BOX 38, 830 04 Bratislava

so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní vo vchodoch bytového domu na ul. Pri Bielom
Kríži 7,9,11,13,15,17 v  Bratislave a potvrdené vrátiť


