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27.8.2018

Vec
Upovedomenie o podaní námietky

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 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 dňa 13.7.2018 pod č.
7344/2018/UKSP/BZDA-ozn., oznámila začatie konania o povolení reklamnej stavby.

Na tunajšiu mestskú časť boli doručené tieto námietky:
I. Námietka voči povoleniu reklamnej stavby, zo dňa 26.7.2018, doručená dňa 27.7.2018, ktorú

podali 

II. Námietky voči povoleniu reklamnej stavby, doručené dňa 30.7.2018, ktorú podalo
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov CENTRÁL, Krížna 60, 821 08
Bratislava;

III. Vyjadrenie k začatiu konania č. 7344/2018/UKSP/BZDA-ozn, zo dňa 31.7.2018, doručené
dňa 3.8.2018, ktoré podal 

IV. Pripomienky k Oznámeniu o začatí konania zn. 7344/2018/UKSP/BZDA-ozn, zo dňa
2.8.2018, doručené dňa 6.8.2018, ktoré podal
Bratislava.

V prílohe tohto listu Vám zasielame kópie predmetných námietok, a vyzývame Vás, aby ste
sa k ich obsahu vyjadrili v lehote do 7 dní od doručenia tohto listu.

E v a   D a ň o v á
poverená  vedením
oddelenia   ÚKaSP



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
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)



MestskáčasfBratislava — NovéMestoMgr. Rudou Kusý,starostaJunáckač.1
832 91_Bratislava

__________________

V Bratisiave, 2607.2018

Vec: Námietkavoči povoleniu reklamnej stavby
Vašaznačka: 7344/2018/UKS P!BZDAozn.
Ako vlastníčkybytov a spoluvlas[níčkyspoločných časU a spoločných zaríadenídomu v domeKrížna58,60 a 62 podávamena základe‚Oznámeniao začatíkonania“zo dňa 13.07.2018

námie tk u
voči povoleniu reklamnej stavby stavebníkaCEE Develcpment, s.r.o.

I Naše Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov CENTRÁL (ďalej už lenSVBaNP) uskutočnilo v roku 2017 rozsiahlu obnovu nášhobytového domu. ktorei súčastoubola aj obnova strechy. na ktorej chce stavebníkuskutočnítreklamrústavbu.2. Kolaudačnékonanie obnovy domu sa užuskutočnilo, kolaudačnérozhodnutíevšaknášrnu\IO MO ‘15h,‘‘.‘o,‘1Jc1 I I I L!.)IIJ L ‘JIILl I LI LI LII CI LV_II ULLI I3. Z rozdelovníkaje zrejmé, že Oznámenieo začatíkonania sto nedoruči firmo SWAN as.,ktorej telekornunikačné zariadenie je umiestnené na streche. na ktorej chce stavebníkuskutočniťreklamnú stavbu.
Vzhfadom na uvedené skutočnosti nesúhlasímes Vašim rozhodnutím upustit od ústnehopojednávaniaa miestneho zistovania a podávamenámietkuvoči povoleniu rekiamnej stavby.
S pozdravom.



Nášlist: 144/2018Vašci.:n.: 7344‘2018 UKSP!B2DA o:nDátum:30.07.2018tel.: 0948328782IČO: 31787835DIČ: 2021394694Bankovéspojenie:UniCredit Bank, a.s.SK3 111110000006611996019SWIFT kód:UNCRSKBX

SPOLOČENSTVO VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCHPRIESTOROV CENTRÁLKrLžna60, 821 08 Bratislava 2Zaregistrovanéna OÚ Bratislava 2, odb. financiípod Č.OF 46/98 Spol.

Mestskáčast‘Bratislava  NovéMestoMgr. Rudolf Kusý, starostaJunáckaČ. 1832 91 Bratislava 37 It, ľĺ ĺ

: 

Dňa 20.7.2018 srne prebrali Oznámenie o začatíkonania zn. 7344/2018/UKSP/BZDAozn. zo dňa13.7.20 18 (v ďalšorntexte už Jen Oznárnenie). Týrnto listorn podávamenasledujúce námietkyvočipovoleniu reklarnnej stavby stavebníkaCEE Development. s.r.o.
1) V roku 2017 vykonalo Spoločenstvo vlastníkovbytov a nebytových priestorov CENTRÁL (ďalej užlen SVBaNP) rozsiahlu obnovu bytového domu súpisné Č. 4927 na Krížnejul. Č. 58, 60. 62v Bratislave, vrátane obnovy strechy, na ktorej chce stavebník uskutočniťreklarnnú stavbu.Kolaudačné rozhodnutie k obnove domu nám do dnešnéhodňa nebolo doručené. Z uvedenéhovyplýva, ženavrhovanáreklamnástavba mábyťurniestnenána neskolaudovanej stavbe.2) Navrhovanáreklarnnástavba sa nezaoberásúčasnouštruktúrouskladby strechy a jej realizácianarušícelistvosf nového zatepl‘ovaciehosystému t. j. zateplenej strechy a strešnéhoplášťa.V dósledkurealizácienavrhovanej reklamnej stavby zanikne našeoprávneniena zárukuza kvalitu vykonanýchprác.ktorúnámgarantuje dodávateFstavebných prácna streche.
3) V spise sa nenachádzavýkres pripojenia reklamnej stavby na bleskozvodnú sústavu domu. V 4.odstavci Oznámeniaje uvedené: “Oceľovákonštrukcia bude vodivo prepojená s bleskozvodnýmzariadenírnna bytovom dome“. Chýbajú kompletné výkresy a výpočty preukazujúce, že eXistujúcibleskozvod bude kapacitne vyhovovaťaj pripojeniu reklarnných pútačov.
4) Stavebníksa vóbec nezaoberáanténriym systémom mobilného operátora,ktorý je umiestnený nastreche výt‘ahovej šachty.Chýbajú výpočty a dókazy, ževýška reklamných pútačovnenarušíkvalituelektronických komunikačných služieb mobilného operátora. Žiadame aby ste medzi účastníkovkonania zahrnuli aj SWAN, a.s., Borská6, 841 01 Bratislava.
5) Západoslovenskádistribučná, a. s. Bratislava v svojom stanovisku z 24.6.2016 napísala, žes umiestnenímreklamných pútačov na bytovom dome Krížnaul., 58, 60, 62, bude súhlasiťakstavebníksplníokrem méhoaj tútopodmienku: ‚.Požadovanýodber el. energie bude možnépripojiťzeXistujúcej NN prípojkyobjektu. Pripojenie musíbyt‘realizované so súhlasom majiteľaobjektu,ktorý posúdi možnost‘pripojenia požadovanéhovýkonu vzhľadomna dimenziu elektroinštalácie
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3
priestoru za účelomumiestnenia svetelného reklamného zariadenia,‘svetelných rekl amnýchzariadení..

• sú v rozpore s dlhoročným a v dome obvyklým spósobom schvaľovaniaprenájmuspoločnýchčastía spoločných zariadenídomu, ktorévždyschvafovali vlastnícina zhromaždenia bývalápredsedníčkap. Maninová tento obvyklý spósob dobre poznala, pretože ho použila prischvaľovanímých prenájmovv dome.
• považujemeza zneužitie formulácie(spoločný priestor resp. spoločnáčasťdomu) vo vtedyplatných stanovách.

12) Pn nahliadnutído spisu na Stavebnom úrade MČ NovéMesto sme zistili, žev spise sa nachádzapóvodnáZmluva o spoločenstve vlastníkovbytov a nebytových priestorov, vrátane ich osobnýchúdajov (rodné čísla). Považujeme disponovanie stavebníka našimi osobnými údajmi a ichposkytovanie ďalšímsubjektom za porušeniezákonao ochrane osobných údajov a ostro voči tornuprotestujeme.
Vzhl‘adomna uvedené skutočnosti nesúhlasírnes Vašímrozhodnutímupustiťod ústneho pojednávaniaa miestneho zisťovaniaa podávamenárnietkuvoči povoleniu reklarnnej stavby.
S pozdravorn,

Mili Benovič ‘predseda SVBaNP CENTRAL
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Vyjadrenie k začatiu konania Č.: 7344J2018/UKSP/BZDAozn.

Listom zo dňa13.4.2018 ste oznámilizačatie stavebnéhokonania o umiestneníreklamy na nášbytový dom na Krížnejul. č. 5862. Bez ohľaduna to, žepovažujemzmluvu o prenájmečasti strechyza absurdnú, nemorálnua neplatnú (bývalá predsedníčkaSVB CENTRÁL podpísalazmluvu o prenájmeumiestnenia reklamy svojvol‘ne,bez prerokovania a súhlasuvlastníkovbytov na 20 rokov), zásadneNESÚHLASÍM s realizovanímstavby na našombytovom dome z nasledovných dóvodov:
1. V rozpore so zákonomsa začalo novéstavebnékonanie na časti objektu na ktoromneprebehlo kolaudačnékonanie.2. Našeskúsenostiz nedávnejminulosti o umiestneníreklamy podobnéhotypu a technickéhoriešeniaukázali,žeje nanajvýš nevhodnéumiestniťtakútostavbu na streche nášhobytovéhodomu. Umiestnenie tejto stavby v predchádzajúcomobdobína strechu (bola to približnepolovičnável‘kosťa iba písmená)spósobiloznačnépoškodeniestrešnéhoplášťa.Okrem toho,žedošlok vtlačeniu betónových pätiekcca 5 cm do strešnejkonštrukciebola narušenáajizoláciaproti vode. Dósledkomtýchto zásahovbob nevyhnutnépristúpiťku generálnejoprave strešnéhoplášťaspolu so zateplením.Aj laikovi je zrejmé,žeje absurdnéumiestniťstatickézaťaženie5 ton na strechu s malou tuhosťoustrešnéhoplášťa.Rádby som eštezdóraznil,žev tomto dome bývam 60 rokov. Za toto obdobie sa „prehnabo“nad domomnespočet nárazových vetrov a víchrov.Statický výpočet, pokial‘mi je známe,uvažujes predozadnýcm zaťaženímsily vetra. Dynamickézaťaženie,ako to ukázalinašeskúsenostijepodstatnéa mnohokrátaždevastujúce.Obyvatebia domu si to památajúa vedia o tom svoje.Statický výpočet s dynamikou vetra neuvažuje.3. Nesúhlasímani so spösobomelektrickéhopripojenia. Obyvatelia domu investovali doelektrických rozvodov nemaléčiastky. SVB CENTRÁL dal do prenájmustrechu výťahovejstrojovne mobilným operátoromna umiestnenie anténnychsystémov.Odber el. energie sinešilvlastnou prípojkouna vstupe do domu samostatne a nezávisleod rozvodov bytovéhodomu. Nehodlámsúhlasiťso zaťaženímnašichdomových rozvodov ďalšímcca 15 kWodberom (360kW/deň,10,8 MW/mesiac). Takisto nesúhlasíms umiestnenímelektrickýchrozvádzačovkdekoťvekna streche súvisiacich s touto stavbou. Nikde som takisto nenašiebakoje takátorozmernáoceľovákonštrukciazabezpečenána odvedenie elektrických výbojovz úderovblesku. V rámcigenerélnejrekonštrukciestrešnéhoplášťaboba zahrnutáajrekonštrukciabbeskozvodov, kde pri návrhusa nepočítalos takouto masívnouoceľovoukonštrukcioupriťahujúcoublesky. Potom bbeskozvody nebudúkapacitne vyhovovať.Podramójhoúsudkumóžetakátoocel‘ová— priehradovákonštrukciazásadným spósobomovplyvniťaj fungovanie mobilných operátorov.Vedia o tom? Vyjadrili sa k tornu?4. Okolie nášhobytovéhodomu je užv súčasnostiextrérnnezamorenésvetelným smogom.Počnúcsúmrakorn a konČiac brieždenírnsme neustáleatakovaníintenzívnyrnróznofarebným



7 Mestskáčast Bratislava — Novémesto
Arch. Andrea Bzdúchová

 Junácka1
832 91 Bratislava

Bratislava 2.augusta 2018

Vec: Pripomienky k Oznámeniuo začatíkonania zn. 7344120181UKSP/BZDAozn.

Na základeVášhoOznámeniak začatiu konania reklamnej stavby na dome Krížna5862 ako účastník(vlastníkbytu v tomto dome a spoluvlastníkstrechy, na ktorej sareklamnástavba mávykonávat‘),podávampripomienky:
 Stavebníkani nikto iný násneoboznámils úmyslomvykonat‘takúto stavbu, totonebolo prejednanéani na Zhromaždenívlastníkov
 Reklamnástavba prinesie dalšísvetelný smog na Trnavskémýto, vzhl‘adomk tornu,žesú tam užpodobnédve vel‘koplošnéobrazovky a mésvetelnéreklamy
 Strecha domu Krížna5862 bola minulý rok rekonštruovanáa podIa odbornikov jeotázne,či takátoreklarnnástavba ju nepoškodí
 Neexistuje ani informáciao efektívnostitejto reklamnej stavby pre vlastníkovbytovýcha nebytových priestorov

Z tohto dóvodusom proti vykonaniu tejto reklamnej stavby.
Budem rád,ked‘ma budete informovat‘o d‘alšomrozhodnutí.

S pozdravom

Vlastníkbytu (účastníkkonania)


