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Váš list číslo/zo dňa Naša značka          Vybavuje/(/@           Bratislava
/ 24.10.2017    7344/2018/UKSP/BZDA-ozn.   Arch. Andrea Bzdúchová

    49 253 558
andrea.bzduchova@banm.sk

          13.7.2018

Vec
Oznámenie o začatí konania

Dňa 4.6.2018 bolo mestskou časťou Bratislava - Ružinov doručené na tunajšiu mestskú
časť postúpenie žiadosti stavebníka - CEE Development, s.r.o., so sídlom Cesta slobody 475/48,
991 28 Vinica (doručovacia adresa: Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava), IČO 36 806 455, č. SU/CS
105/2018/8/KDI zo dňa 14.5.2018, s prílohou spisového materiálu č. SU/CS 105/2018/8/KDI.

Dňa 24.10.2017 podal stavebník - CEE Development, s.r.o., so sídlom Cesta slobody 475/48,
991 28 Vinica, IČO 36 806 455, na Mestskú časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05
Bratislava, žiadosť o povolenie reklamnej stavby – 3 ks jednostranný osvetlený reklamný pútač
s najväčšou informačnou plochou (3x) 52,07m2, navrhovaný na streche bytového domu súp. č.
4927 na Krížnej ul. č. 58, 60, 62 v Bratislave, na pozemku registra „C“-KN parc. č. 10432,
katastrálne územie Nivy.

Navrhovaná reklamná stavba bude ako samostatne stojacia na existujúcej plochej streche, a
bude slúžiť ako reklamný pútač s prenajímateľnou plochou ukotvenou na oceľovej podkonštrukcii.
Hlavná plocha bude orientovaná smerom do exponovanej časti Trnavského Mýta. Celkovú plochu
reklamy budú tvoriť tri oddiletované segmenty o celkovej spoločnej výmere cca 150m2.
Konštrukčná výška reklamnej stavby bude do 3,7m a horná hrana reklamného pútača bude na kóte
+23,23m. Konštrukcia reklamy bude riešená ako oceľová s opornými oceľovými rebrami, ktoré
budú ukotvené pomocných betónových terčov. Reklamný pútač bude tvorený troma samostatnými
segmentami v pohľadovom  rozmere cca 15,2 x 3,7m, ktoré tvoria samostatné dilatačné celky
staticky nezávislé.

Prípojka NN: zo stupačkového rozvádzača RTS na piatom poschodí vchodu č.60 bude novým
káblom CYKY-J 4x10mm2 napájaný nový rozvádzač RE.r. Tento rozvádzač bude inštalovaný
vedľa stupačkového rozvádzača RST. V rozvádzači RE.r bude inštalovaný hlavný istič LTN 32B/3
a trojfázový elektromer pre jednotarifné meranie. Z rozvádzača RE.r bude káblom CYKY-J
4x10mm2 napájaný rozvádzač R.r, ktorý bude inštalovaný na oceľovej nosnej konštrukcii pre
reklamné pútače. V rozvádzači RE.r bude inštalovaný hlavný vypínač 63A/3, zvodič prepätia a 3ks
ističe LTE 16B/3 pre napájanie troch kusov reklamných pútačov. Osvetlenie reklamných pútačov
bude napájané káblami CYKY-J 5x2,5mm2. Prívody budú vedené v rúrkach FXP 21 uchytených na
nosnej konštrukcii reklamných panelov. Oceľová konštrukcia bude vodivo prepojená
s bleskozvodným zariadením na bytovom dome. Reklamné pútače budú nepriamo osvetlené
externým svietidlom.

Podľa rozdeľovníka
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Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad (ďalej len „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 SR Bratislave v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 61 ods.
1 stavebného zákona oznamuje začatie konania o povolení reklamnej stavby. Vzhľadom na
skutočnosť, že predložená žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie predmetného
návrhu, upúšťa sa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní
od doručenia tohto oznámenia na tunajšom oddelení územného konania a stavebného poriadku.
Na neskôr podané námietky sa neprihliadne.

Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona v rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté
orgány. Ak dotknuté orgány neoznámia v určenej lehote písomné stanovisko, má sa za to, že s
návrhom žiadateľa  z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

Do podkladov oznámenia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade, na 6. posch.
v miestnosti č.605, v úradných hodinách v dňoch: pondelok, streda: 8.00-12.00 a 13.00-15.00 h.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú
plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Mgr.  Rudolf   K u s ý
                               starosta mestskej časti

                                                                                                         Bratislava - Nové Mesto

Prílohy: Kópia katastrálnej mapy v M: 1:1000 so zákresom RS

Doručuje sa verejnou vyhláškou:
Účastníkom konania :
1. CEE Development, s.r.o., Ferienčíková 7, 811 08 Bratislava
2. spoluvlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Krížna ul. 58, 60, 62 v Bratislave,

súp. č. 4927, na pozemku parc.č. 10432/1, katastrálne územie Nivy, zastúpení Spoločenstvom
vlastníkov bytov a nebytových priestorov CENTRÁL, so sídlom Krížna 60, 821 08 Bratislava

3. projektant: Ing. arch. Ľubomír Peráček ml., Pri Gaštanovej Aleji 2, 851 10 Bratislava - Rusovce
4. projektant: KOV-PRO, Estónska 30, 821 06 Bratislava (statika)
5. projektant: PROFIT-ELEKTRO spol. s r.o., Moyzesova 39, 900 01 Modra (elektroinštalácia)
6. projektant: Ing. František Bitunský, Tulská 10, 974 04 Banská Bystrica (požiarna bezpečnosť)

Doručuje sa jednotlivo:
Dotknutým orgánom :
7.  Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, ODI, Špitálska 14, 812 28  Bratislava
8.  Regionálny úrad Verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 82 09 Bratislava
9.  Hasičský a záchranný útvar Hl.m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
10. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava
11. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
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Na vedomie bez účinkov na doručenie:
12. CEE Development, s.r.o., Ferienčíková 7, 811 08 Bratislava
13. spoluvlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Krížna ul. 58, 60, 62 v Bratislave,

súp. č. 4927, na pozemku parc. č. 10432/1, katastrálne územie Nivy, prostredníctvom
Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov CENTRÁL

14. projektant: Ing. arch. Ľubomír Peráček ml., Pri Gaštanovej Aleji 2, 851 10 Bratislava - Rusovce
15. projektant: KOV-PRO, Estónska 30, 821 06 Bratislava (statika)
16. projektant: PROFIT-ELEKTRO spol. s r.o., Moyzesova 39, 900 01 Modra (elektroinštalácia)
17. projektant: Ing. František Bitunský, Tulská 10, 974 04 Banská Bystrica (požiarna bezpečnosť)

Doručenie za účelom zverejnenia tohto oznámenia po dobu 15 dní :
18. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebyt. priestorov CENTRÁL, Krížna 60, 821 08 Bratislava
     (so žiadosťou zverejniť vo vchodoch č. 58, 60 a 62 v predmetnom bytovom dome na Krížnej ul.;

s vyznačením dátumu vyvesenia a zvesenia; a potvrdené doručiť späť na tunajší stavebný úrad)

Doručenie verejnou vyhláškou podľa § 26 ods.2) správneho poriadku vyvesením na dobu 15 dní:
19. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, organizačný referát so

žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým
(s vyznačením dátumu vyvesenia a zvesenia; a potvrdené doručiť späť na tunajší stavebný
úrad)

20. Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, so  žiadosťou zverejniť po
dobu 15 dní na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým (s vyznačením dátumu vyvesenia
a zvesenia; a potvrdené doručiť späť na tunajší stavebný úrad)

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:                                                                                 Dátum zvesenia:

(podpis a pečiatka)


