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Vec: Oznámenie o začatí konania
Dňa 27.2.2020 podal stavebník spoločnost‘ Akzent BigBoard, a.s., so sídlom Ivánska cesta
2D, 821 04 Bratislava, ICO 44 540 957, žiadost‘ o zmenu doby trvania reklamnej stavby, predlženej
rozhodnutím č. Star-491/2010/Zb zo dňa 26.3.2010, platným do 28.2.2020, na lks osvetlená
vinylová plachta o rozmeroch 13,Om x 4,2m a najväčšou inf‘ormačnou plochou 54,6m
, umiestnená
2
na fasáde bytového domu na Račianskej ul. 2 v Bratislave, súp.č. 1548, na pozemku parc.č
11458/l, katastrálne úzernie Nové Mesto.
-

Reklamná stavba je vytvorená z opláštených hliníkových rámov o dÍžke 3,Om nasadených na
tfňoch zo závitových tyčí profilu M 24mm, ukotvených do tehlovej steny objektu, pospájaných
skrutkami, perforovaných pre priviazanie reklamnej vinilovej plachty.
Napoj enie reklamnej stavby na prívodný kábel verejného rozvodu nit distribučnej siete ZSE:
RS je napojená na napät‘ovú sústavu zjestvujúcej stupačkovej svorkovnice na chodbe domu
bytového domu Račianska 2 na prízemí. Vedl‘a jestv. rozv. RH1 je osadený nový elektromerový
rozv. RE-,,Z“ pre reklarnnú stavbu. Káble sú vedené na povrchu v lištách PVC. V rozv. RE sú
nainštalované spínacie hodiny, hl. istič a stykač 20A a istič pre spínacie hodiny lx2A. Uzemnenie
PEN podl‘a STN 332000-4-41.
-

Mestská čast‘ Bratislava Nové Mesto, ako stavebný úrad (d‘alej len „stavebný úrad“)
príslušný podl‘a 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov (d‘alej len stavebný zákon‘) v spojení s ust.
7a, ods.2, písm.i),
zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších
predpisov, v súlade s ustanovením
61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania
o zmene doby trvania reklamnej stavby. Vzhl‘adom na skutočnost‘, že predložená žiadost‘
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie predmetného návrhu, upúšt‘a sa od ústneho
poj ednávania a miestneho zist‘ovania.
-

Účastníci konania móžu svoje námietky uplatnit‘ najneskór v lehote do 10 pracovných
dní od doručenia tohto oznárnenia na tunajšom oddelení územného konania a stavebného
poriadku. Na neskór 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 žiadatel‘a z hl‘adiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.
Do podkladov oznámenia vzhl‘adom na súčasnú situáciu spoj enú SO šírením vírusu
COVID 19 nie je možné nahliadnuť, ale komunikovať sa dá prostredníctvom telefónu a e
mailu, v úradných hodinách v dňoch: pondelok štvrtok: 8.00 12.00 hod. 13.00 15.00 hod.
a piatok: 8.00 12.00 hod..
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Ak si niektorý z ú č astníkovkonania zvolí svojho zá stupcu,tento musí predložit‘ písomnú
plnú moc s overeným podpisom toho ú č astníkakonania, ktorý sa dal zastupovat‘.

Mgr. Rudolf K ti s ý
starosta mestskej č asti
Bratislava Nové Mesto
v z. podl‘a poverenia č .37/2020
zo dňa 27.7.2020
Ing. arch. Kamila Marušá ková
vedú ca oddelenia UK a SP
-

Prílohy: Informatívna kópia z mapy v M: 1:1000 so zá kresomRS

Doruč uje sa verejnou vyhlá škou:
Uč astníkom konania:
1. Akzent BigBoard, a.s., Ivá nskacesta 2D, 821 04 Bratislava
2. spoluvlastníci bytov a nebytových priestorov bytové ho domu Rač ianska ul. 2 12 v Bratislave,
zastú pení Spoloč enstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov Rač ianska 2 až 12, So
sídlom Rač ianska 2 až 12, 831 04 Bratislava
-

Doruč uje sa jednotlivo:
Dotknutým orgá nom:
3. MVSR, Krajské riaditel‘stvo PZ v Bratislave, KDI, ODI, Spitá lska14, 812 28 Bratislava
Na vedomie bez ú č inkovna doruč enie:
4. Akzent BigBoard, a.s., Ivá nskacesta 2D, 821 04 Bratislava
5. spoluvlastníci bytov a nebytových priestorov bytové ho domu Rač ianska ul. 2 12 v Bratislave,
zastú pení Spoloč enstvorn vlastníkov bytov a nebytových priestorov Rač ianska 2 až 12, so
sídlom Rač ianska 2 až 12, 831 04 Bratislava
-

Doruč enie za ú č elomzverejnenia tohto ozná meniapo dobu 15 dní:
6. Spoloč enstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov Rač ianska 2 až 12, Rač ianska 2 až
12, 831 04 Bratislava (so žiadost‘ou zverejnit‘ vo vchodoch č . 2 12 v predmetnom bytovom
dome na Rač ianskej ul.; s vyznač ením dá tumuvyvesenia a zvesenia; a potvrdené doruč it‘ spät‘
na tunajší stavebný ú rad)
-

Doruč enie verejnou vyhlá škoupodl‘a 26 ods.2) sprá vnehoporiadku vyvesením na dobu 15 dní:
7. Mestská č ast‘ Bratislava Nové Mesto, Juná cka 1, 832 91 Bratislava, organizač ný referá t so
žiadost‘ou zverejnit‘ po dobu 15 dní na ú radnej tabuli a spósobom v mieste obvyklým
(s vyznač ením dá tumu vyvesenia a zvesenia; a potvrdené doruč iť spät‘ na tunajší stavebný
ú rad)
-

Potvrdenie dá tumuzverejnenia
Dá tumzvesenia:

Dá tumvyvesenia:
(podpis a peč iatka)
2
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