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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA  NOVÉMESTOJunáckaul. Č. 1, 832 91 Bratislava 3

podl‘arozdet‘ovníka

Vášlist číslo/zodůa Našaznačka Vybavuje// Bratislava7341/201 8/IJKSP/BZDAup. Ing. arch. Andrea Bzdúchová 6.9.2018k 7344/2018/UKSP/BZDAozn. 49253 558andrea.bzduchova@banm.sk
VecUpovedomenie o podanínámietky oprava

Mestskáčast‘Bratislava  NovéMesto, ako stavebný úradpríslušnýpodl‘a 1 17 ods. 1 zákonaČ. 50/1976 Zb. o úzernnom plánovanía stavebnom poriadku v zneníneskoršíchpredpisov vspojitosti s 7b zákonač. 377/1990 Zb. o hlavnorn meste SR Bratislave v zneníneskoršíchpredpisov, v súlade s ustanovením 61 ods. 1 stavebného zákona dňa 13.7.2018 pod č.7344/2018/UKSPĺBZDAozn.,oznámilazačatie konania o povoleníreklamnej stavby.
Na tunajšiumestskúčasťboli doručenétieto námietky:I. Námietkavoči povoleniu rek úpodali
II. Námietky voči povoleniu reklamnej stavby, doručené dňa 30.7.2018, ktorú podaloSpoločenstvo vlastníkovbytov anebytových priestorov CENTRAL, Krížna60, 821 08Bratislava;III. Vyjadrenie k začatiu konania Č. 7344/2018/UKSP/BZDAozn, zo dňa 31.7.2018, doručenédňa 3.8.2018, ktorépodalIV. Pripomienky k Oznámeniu o začatíkonania zn. 7344/2018/UKSP/BZDAozn, Zo dňa2.8.2018, doručené dňa 6.8.2018, ktoré podal Ing. Miroslav Koller, Krížna62, 821 08Bratislava.

V prílohetohto listu Vámzasielame kópiepredmetných námietok.a vyzývame Vás,aby stesa k ich obsahu vyj adrili v lebote do ‘7 dníod doručenia tohto listu.

Eva DaňÓv/á
1‘ oddelenia ŮKaSP



Doručuje sa vereinou vyhláškou:Učastníkomkonania:1. CEE Development, s.r.o., Ferienčíková7, 811 08 Bratislava2. spoluvlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Krížnaul. 58, 60, 62v Bratislave, súp. Č. 4927, na pozemku parc.č. 10432/1, katastrálneúzemie Nivy, zastúpenhSpoloČenstvom vlastníkovbytov a nebytových priestorov CENTRAL, so sícHomKrížna60,821 08 Bratislava3. projektant: Ing. arch. ĽubomírPeráčekml.. Pri Gaštanovej Aleji 2, 851 10 Bratislava Rusovce4. projektant: KOVPRO, Estónska30, 821 06 Bratislava (statika)5. projektant: PROFITELEKTRO spol. s r.o., Moyzesova 39. 900 01 Modra (elektroinštalácia)6. projektant: Ing. FrantišekBitunský. Tulská10, 974 04 BanskáBystrica (požiarnabezpečnost‘)Doručuje sajednotlivo:Dotknutým orgánom:7. Krajskériaditel‘stvoPZ v Bratislave, KDI, ODI, Špitálska14, 812 28 Bratislava8. RegionálnyúradVerejnéhozdravotníetvaBratislava, Ružinovská8, 82 09 Bratislava9. Hasičský a záchranný útvarHl.m. SR Bratislavy, Radlinského6, 811 07 Bratislava10. InšpektorátpráceBratislava, Za kasárňou1, 832 64 Bratislava11. ZápadoslovenskádistribuČná, a.s., Culenova 6, 816 47 BratislavaNa vedomie bez úČinkov na doručenie:12, CEE Development, s.r.o., Ferienčíková7, 811 08 Bratislava13. spoluvlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Krížnaul. 58, 60, 62v Bratislave, súp. Č. 4927, na pozemku parc. č. 10432/1, katastrálne územie Nivy,prostredníctvomSpoloČenstva vlastníkovbytov a nebytových priestorov CENTRAL14. projektant: Ing. arch. ĽubomírPeráčekmL. Pri Gaštanovej Aleji 2, 851 10 Bratislava Rusovce15. projektant: KOVPRO, Estónska30, 821 06 Bratislava (statika)16. projektant: PROFITELEKTRO spol. s r.o., Moyzesova 39, 900 01 Modra (elektroinštalácia)17. projektant: Ing. FrantišekBitunský, Tulská10, 974 04 BanskáBystrica (požiarnabezpečnost‘)Doručenie za účelomzverej nenia tohto oznámeniao dobu 15 dní:18. Spoločenstvo vlastníkovbytov a nebyt. priestorov CENTRAL, Krížna60, 821 08 Bratislava(so žiadost‘ouzverejniťvo vchodoch Č. 58, 60 a 62 v predmetnom bytovom dome na Krížriejul.; s vyznačenímdátumuvyvesenia a zvesenia; a potvrdenédoručit‘spät‘na tunajšístavebnýúrad)
DoruČenie verejnou vyhláškoupodl‘a 26 ods.2) správnehoporiadku vyvesenímna dobu 15 dní:19. MestskáČast‘ Bratislava  Nové Mesto, Junácka1, 832 91 Bratislava, organizaČný referátsožiadosfou zverejnit‘ po dobu 15 dní na úradnej tabuli a spósobom v mieste obvyklým(s vyznačenímdátumuvyvesenia a zvesenia; a potvrdené doručit‘spät‘na tunajšístavebnýúrad)20. Mestskáčast‘Bratislava  Ružinov.Mierová21. 827 05 Bratislava, so žiadost‘ouzverejnit‘podobu 15 dní na úradnej tabuli a spósobom v mieste obvyklým (s vyznačenímdátumuvyvesenia a zvesenia; a potvrdenédoručit‘spät‘na tunajšístavebný úrad)

Potvrdenie dátumuzverejnenia
Dátumvyvesenia: Dátumzvesenia:

(podpis a pečiatka)



Í‘?k Ĺ ‘(°
čĺ(

MestskáčasBrsUsva  NovéMestoMgr. Rudof KusýstarostaJo náckač. 1832 91_Bratisva
VBratislave, 26.07.2018

Vec: Nárnietkavočpovoleniu reklamne stavby
Vašaznačka: 7344!2018/UKSP!BZDAozn.
Ako viastníčkybytov a spoluvlaslníčkyspoočných častía spoločných zanadenídomu v domeKrižna58.60 a 62 podávamena základeOznámemao začatíkonania zo dňa 13.07.2018

námietku
voči povclen;u rkIarnn stavby stavebníkaCEE Development, s.r.o.

1. Maše Společenstvo víastníkovbytcv a nebytevvoh priestoro..‘ CENTR.L (d‘auž IanSVBaNP) uskutočnio v roku 2017 rozsiahiu obnovu nášhobytového domu ktoreJ súčastoubela aj obnova strachy. na ktoej chce siavebnik uskutočn;t reklamnú stavbu.2 Kolaudačnékonanie obnovy domu se už uskutočmio, kolaudačnérozhodnute všaknášmuC\ID,MO hLLJVLJCWI JI..,.‘LwJ tj‘J L41 3Jš.LJ .1lO %JJLJ.,ZIt.3. Z rozdeľovníkaje zrejmé. že Oznárneneo začati konana sta nadoruč frme SvVAN a.sktorej talekomunikačné zanadenie je umiestnené na streche. na ktorej chce stavebníkuskutečnit rekiamnú stavbu.
\JzhIadcm na uvedené skutočnost. nesúhlasímes Vašímrozhodnutímupust od ústnehepojsdnávaniaa rmastnaho zistovama a podávarna námatkuvoč‘povoianiu raklamnej stavby.
S pozdravem.



Nášlist: 144/2018
í“išct.z,L:7344‘2018L‘KSP‘BZD.o:řiDátum:30.07.2018tel.: 0948328782IČO: 31787835DIČ: 2021394694Bankovéspojenie:UniCredit Bank, a.s.SK3I 11110000006611996019SWIFT kód:UNCRSKBX

SPOLOČENSTVO VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCHPRIESTOROV CENTRLKrížna60, 821 08 Bratislava 2Zaregistrovanéna OÚ Bratislava 2, odb. financiípod č.OF 46/98 Spol.

MestskáčasťBratislava  NovéMestoMgr. Rudolf Kusý, starostaJunáckaČ. 1832 91 Bratislava 3

Dňa 20.7.20 18 sme prebrali Oznámenie o začatíkonania zn. 7344‘2018LtKSP!BZDAozn. zo cIňa13.7.2018 (v ďalšomtexte už len Oznáinenie). Týmto listorn podávame nasledujúce námietkyvočipovoleniu reklamnej stavby stavebníkaCEE Development. s.r.o.
1) V roku 2017 vykonalo Spoločenstvo vlastníkovhytov 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 uskutočniťreklamnú stavbu.Kolaudačné rozhodnutie k obnove domu nám do dnešnéhodňa nebolo doručené. Z uvedenéhovyplýva, ženavrhovanáreklamnástavba mábyťurniestnenána neskolaudovanej stavbe.
2) Navrhovanáreklamnástavba sa nezaoberásúčasnouštruktúrouskladby strechy a jej realizúcia narušícelistvosf nového zatepFovacieho systému t. j. zateplenej strechy a strešnéhoplášta.V dósledkurealizácienavrhovanej reklamnej stavby zanikne našeoprávneniena zárukuza kvalitu vykonanýchprác.ktorúnámgarantuje dodávateľstavebných prácna streche.
3) V spise sa nenachádza výkres pripojenia reklamnej stavby na bleskozvodnú sústavu domu. V 4.odstavci Oznámeniaje uvedené: OceFovákonštrukcia bude vodivo prepojenás bleskozvodnýmzariadenímna bytovom dorne‘.Chýbajú kompletněvýkresy a výpočty preukazujúce, že eXistujúcibleskozvod bude kapacitne vyhovovaťaj pripojeniu reklamných pútaČov.
4) Stavebníksa vóbec nezaoberáanténnym svstémom rnobilného operátora. ktorÝ je urniestnený nastreche výťahovej šachty.Chýbajú výpočty a dókazy, ževýška reklamných pútaČov nenarušíkvalituelektronických kornunikačných služieb rnobilného operátora. Ziadame 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 umiestnenim reklamných pútaČov na bytovom dome Krížnaul., 58, 60, 62, bude súhlasiťakstavebníksplníokrem méhoaj túto podmienku: „Požadovaný odber el. energie bude možnépripojit zeXistujúcej NN prípojkyobjektu. Pripojenie musíbyťrealizované so súhlasom majiteľaobjektu.ktorý posúdi možnosťpripojenia požadovanéhovýkonu vzhFadom na dimenziu elektroinštalácie

Vec: Nárnietkvvoči povoleniu reklamnej stavby.



objektu.‘Tútopodmienku stavebníkza dva roky od jej určenia nesplnil a vlastníkovo tento súhlas dodnešnéhodňaani len nepožiadal.
6) Regionálnyúrad verejného zdravotnictva vo svojom stanovisku zo dňa 16.62016 požadujedoložifvýsledky merania a hodnotenia rušivéhosvetla odborne spósobilou osobou, ktoré preukážu,žepodsvietenie reklamného pútača bude vo vzfahu k okolitému obytnému prostrediu v súlade spožiadavkami vyhl. MZ SR Č. 539/2007 Z.z. o podrobnostiach o limitných hodnotáchoptickéhožiareniaa o požiadavkáchna objektivizáciuoptickéhožiareniav životnomprostredí.V spise, ktorýsme 23.7.2018 dostali k nahliadnutiu na Stavebnom úrade MČ Bratislava — Nové Mesto sapožadovanémerania nenachádzali.
7) SVBaNP svojinl listom zn. 25/2016 zo dňa9.2.2016 informovalo stavebníka,žebude rekonštruovafstrechu nášhobytového domu. Napriek tornu ing. Gabriel Kovács pci vypracovaní statickéhoposúdenia použil chybné údaje, pretože pod strešnou fóliou sa nenachádza škvárový násyp anipenobetón.
8) Plánovanáreklamnástavba máveFkúplochu. Žiadame preto. aby stavebníkpreukázal,ako vo svojornprojekte zohľadnilmerania tlaku vetra na streche nášhodomu, ktorý stojína otvorenorn priestranstvea je vystavený nárazornvetra zo severozápadu.
9) Narnietame rozpor spósobu uloženia reklamných pútačov. PodFa statického posúdenia ing. GabrielaKovácsa(projektant KOVPRO), ktoréje založenéna nepravdivých údajoch, bude reklamnáplochaosadenána ocel‘ovejpodpernej konštrukcii,ktorábude vol‘nepoloženána strešnejkonštrukciia protipreklopeniu bude zabezpečenázáťažouz betónových kociek. V OznámeníArch. Andrea Bzdúchovápíše:‘Konštrukciareklamy bude riešcnáako ocel‘ovás opornými oceVovými rebrami, ktoré hudúukotvenépomocou hetónových terčov.
I 0) Vzhl‘adom na to, že projektanti pracovali s chybnými údajmi namietame platnosť a správnosťpmj ektu, ktorý stavebníkprcdložil.
11) SVBaNP považujezmluvu o prenájmereklamnej plochy, na ktorú sa odvolávastavebník,za neplatná.pretože:a) vlastnícibytov a nebytových priestorov (ďalej len vlastníci)nikdy neodsúhlasili obsah zmluvyo prenájmea ani nesplnornocnili bývalá predsedníčkuSVBaNP Zuzanu Maninovú na podpisaniezmluvv o prenájmereklamnej plochy.h) Strecha nie je vlastníctvomn spoločenstva, ale je v spoločnom vlastníctve vlastníkov bvtova nebytových priestorov, preto bývalá predsedníčkanemala právorozhodnúfbez ich súhlasu.
c) bvalápredsedníčkaZuzana Maninovákonala bez vedomia vlastníkov,nikdy ich neinformovalao svojom úmysle uzatvorit‘takúto zrnluvu. a teda s nimi jej obsah ani nikdy neprerokovala a aniich nikdy nijakým spósoborn neinformovala, že túto zrnluvu uzatvorila. Predsedníčkakonalav rozpore s vtedy platnými Stanovami SVBaNP, konkrétne článok3, bod 2, písm. c): “Dovýlučnej pósobnosti Zhromaždenia patrínajmározhodovat‘o prenájrnea výške nájomnéhozaspoločné priestory a zariadenia“ a zároveňkonala aj v rozpore s vtedy platnou Zmluvouo spoločenstve vlastníkovbytov a nebytových priestorov, a síces Čl. 3 („Spoločenstvoriadi svojučinnost‘podl‘a svojich Stanov‘) a Čl. S (.‚Spoločenstvozabezpečuje prevádzkudomu, bytova nebytových priestorov. údržbua opravy spoločných častí,spoločných zariadenía príslušenstvadomu v rozsahu uvedenorn v StanováchSpoločenstva...“).
d) o eXistencii zmluvy sa vlastnícidozvecleli ažz dokumentácie.ktorúprevzali po náhlomodstúpenípredsedníčky.e) namietame tiežvoči tvrdeniam v liste z 22,9.20 17, ktorépoužilstavebníkna odóvodnenietoho, žebývalá predsedníčkamala právozmluvu podpísat‘bez súhlasu vlastníkov.Podl‘ajeho vyjadrenia„strechumožnopovažovaťlen za časf domu. a nie za priestor,“.Jeho tvrdenia• sú v rozpore s Preambulou Zmluvy o nájme reklamnej plochy, kde je uvedené, že„prenajímatel‘disponuje priestororn — strechou“ a že „Nájomcamá záujem o prenájom



pries toru za účelorn umiestneni a svetelného reklamného zariadenia!svetelných reklarnnýchzariadení...‘
• sú v rozpore s dlhoročným a v dome obvyklým spósobom schvaYovania prenájmuspoločnýchčastía spoločných zariadenídomu, ktorévždyschvaľovalivlastnícina zhromaždenía býva1iápredsedníčkap. Maninová tento obvyklý spósob dobre poznala, pretože ho použila prischvaľovanímých prenájrnovv dome.
• považujemeza zneužitie formulácie(spoločný priestor resp. spoločnáčasťdomu) vo vtedyplatných stanovách.

I 2) Pri nahliadnutído spisu na Stavebnom úrade MČ NovéMesto sme zistili, žev spise sa nachádzapóvodnáZrnluva o spoločenstve vlastnikov bytov a nebytových priestorov, vrátane ich osobnýcbúdajov (rodné čísla). Považujeme disponovanie stavebníka našimi osobnými údajmi a ichposkytovanie ďalšírnsubjektom za porušeniezákonao ochrane osobných údajov a ostro voči tornuprotestujeme.
Vzhľadomna uvedené skutočnosti nesúhlasírnes Vašímrozhodnutímupustíťod ústneho pojednávaniaa rniestneho zistovania a ppvame nárnietku‘očipovoleniu reklarnnej stavby.
S pozdravorn,

Mill Benovičpredseda SVBaNP CENTRÁL



Mestska cast Bratislava Nove MestoArch. Andrea BzdúchováiunáckaČ. 1ľ 832 91 Bratislava 3
Vec
Vyjadrenie k začatiu konania Č.: 7344/2018/UKSP/BZDAozn.

Listom zo dňa13.4.2018 ste oznámilizačatie stavebnéhokonania o umiestneníreklamy na nášbytový dam 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. Našeskúsenosti z nedávnejminulosti o umiestneníreklamy podobnéhotypu a technickéhoriešeniaukázali,žeje nanajvýš nevhodnéumiestniťtakúto stavbu na streche nášhobytovéhodomu. Umiestnenie tejto stavby v predchádzajúcomobdobína strechu (bola to približnepolovičnávelkosťa ba písmená)spósobiloznačnépoškodeniestrešnéhoplášťa.Okrem toho,žedošlok vtlačeniu betónových pätiekcca 5 cm do strešnejkonštrukciebola narušenáajizoláciaproti vode. DĎsledkom týchto zásahovbalo 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 „prehnalo“nad domomnespočet nárazových vetrov a víchrov.Statický výpočet, pokial‘mi je známe,uvažujes predozadnýcm zaťaženímsily vetra. Dynamickézaťaženie,ako to ukázalinašeskúsenostijepodstatnéa mnohokrátaždevastujúce. Obyvatelia domu si to pamätajúa 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 pnípojkouna vstupe do domu samostatne a nezávisleod rozvodov bytovéhodomu. Nehodlámsúhlasiťso zaťaženímnašichdomových rozvadov ďalšímcca 15 kWodberom (360kW/deň,10,8 MW/mesiac). Takisto nesúhlasíms umiestnenímelektrickýchrozvádzačovkdekoľvekna streche súvisiacich s touto stavbou. Nikde som takisto nenašielakoje takátorozmernáoceľovákonštrukciazabezpečenána odvedenie elektrických výbojovz úderovblesku. V rámcigenerálnejrekonštrukciestrešnéhoplášťabola zahrnutáajrekonštrukciableskozvodov, kde pri návrhusa nepočítalos takouto masívnouocel‘ovoukonštrukcioupriťahujúcoublesky. Potom bleskozvody nebudúkapacitne vyhovovať. Podl‘amöjhoúsudkumóžetakátooceľová— pniehradovákonštrukciazásadným spĎsobom ovplyvniťaj fungovanie mobilných operátorov.Vedla o tom? Vyjadrili sa k tomu?4. Okolie nášhobytovéhodomu je užv súčasnostieXtrémnezamorenésvetelným smogom.Počnúcsúmrakom a končiac brieždenímsme neustáleatakovaníintenzívnymróznofarebným



pulzujúcimsvetlom. de najmáo zdroje z Tržnice,Istropolis, OC Centrál... Okrem toho násv noci význarnne obťažujúaj svetelnézdroje s trvalým svietením— hotel Lindner (OC Centrál),veľkoplošnáreklama Krížna64 atd. Inštaláciaďalšiehosvetelnéhozdroja s tak významnýmpríkonom(15 kW inštalovanéhopríkonuzrejme prevažnes LED technológiou), neprijatel‘nezhoršíkvalitu bývania nielen v našombytovom dome ale aj v okolíminimélne200 m. Uždnespovažujúobyvatelia v mieste Vajnorské—Trnavská tento za neúnosný.

Na zéverby som rádpodotkol, žeby som moho! uviesťaj d‘alšiedóvodypodporujúcemoje zápornéstanovisko na umiestnenie tejto stavby na našombytovom dome. Myslímsi však,žesú dostatočné.
Som toho názoru,žepo preverenía vyhodnotenískutočnostíktorésom uviedol dospejetek rovnakérnuodbornémunázoruako aj ja a takýto charakter stavby zamietnete. Natrvalo.

Bratislava, 31.7.2018

Na vedomie: SVB CENTRÁL



Mestskáčast BraUslava — Nové7  mestoľ Arch. Andrea Bzdúchová
 Junacka 1

832 91 Bratislava

Bratislava 2.augusta 2018

Vec: Pripomienky k Oznámeniuo začatíkonania zn. 7344I2OI8IUKSPIBZDAozn.

Na základeVášhoOznámeniak začatiu konania reklamnej stavby na dome Krížna5862 ako účastník(vlastníkbytu v tomto dome a spoluvlastníkstrechy, na ktorej sareklamnástavba mávykonávat‘),podávampripomienky:
 Stavebnik ani nikto iný násneoboznámils úmyslomvykonat takúto stavbu, totonebolo prejednanéani na Zhromaždenívlastníkov
 Reklamnástavba prinesie dalšísvetelný smog na Trnavskémýto, vzhl‘adomk tomu,žesú tam užpodobnédve velkoplošnéobrazovky a mésvetelnéreklamy
 Strecha domu Krížna5862 bola minulý rok rekonštruovanáa podIa odborníkovjeotázne,či takátoreklamnástavba ju nepoškodí
 NeeXistuje ani informáciao efektivnosti tejto reklamnej stavby pre vlastníkovbytovýcha nebytových priestorov

Z tohto dövodusom proti vykonaniu tejto reklamnej stavby.
Budem rád,keďma budete informovat‘o d‘alšomrozhodnutí.

S pozdravom

Vlastníkbytu (účastníkkonania)


