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Vec  
Oznámenie o začatí konania  
 
 

Dňa 27.2.2017 podal stavebník - spoločnosť Towers Media s.r.o., Poštová 3, 811 06 
Bratislava, žiadosť o zmenu povolenej reklamnej stavby spojenú so zmenu doby trvania reklamnej 
stavby, pôvodne povolenej rozhodnutím č. Star-2117/2009/Zb zo dňa 24.9.2009, platným do 
15.9.2019, na 1ks zmenená osvetlená plocha o rozmere 30,0m x 6,7m a najväčšou informačnou 
plochou 201,0m2, a 2ks jestvujúca neosvetlená plocha o rozmere 14,18m x 7,95m a najväčšou 
informačnou plochou (2x) 112,7m2, na západnej časti fasády garážového domu Obytného súboru 
III Veže, na Bajkalskej ul. 9 v Bratislave, súp.č. 12985, na pozemku parc. č. 23013/17, katastrálne 
územie Nové Mesto.   

 
 
Hlavnú konštrukciu budú tvoriť zvislé konzoly ukotvené do železobetónových parapetov v 3 

úrovniach. Prierez stĺpov bude IPE 120 a bude doplnené vzperami z rúrok 50x50x4. Osová 
vzdialenosť stĺpikov bude 3,20m, resp. 3,30m. Do stĺpikov bude ukotvený obvodový rám z rúrky 
80x805. Zo zadnej strany bude umiestnená guľatina Ø16, ktorá slúži na napnutie plachty pomocou 
napínacích povrazov. Na zvislé stĺpy z hora bude osadená konzola pre svietidlo. 

Reklamný panel bude osvetlený LED reflektormi o výkone 200W umiestnenými na 
výložníku. Reklamná stavba bude napojená z vlastného rozvádzača RS-c, jednotlivé svetelné 
vývody budú prevedené káblami typu CYKY-J 3x1,5mm2, vedené v ochranných trubkách FXP 
a VRM na povrchu. Istenie pre reflektory bude osadené v jednotlivých rozvádzačoch pre každú 
reklamnú plochu samostatne. 

 
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 zmene povolenej reklamnej stavby spojenej so 
zmenou doby trvania reklamnej stavby. Vzhľadom na skutočnosť, že predložená žiadosť 
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie predmetného návrhu, upúšťa sa od ústneho 
pojednávania a miestneho zisťovania. 

Podľa rozdeľovníka 
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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 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 so zákresom RS v M: 1:1000 a M 1:500  
 
Doručí sa : 
účastníkom konania : 
1. Towers Media s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava  
2. v zastúpení: Akzent BigBoard, Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava 
3. projektant: Ing. Szelle Miklós, Maloblahovská 16, 929 01 Dunajská Streda 
4. projektant: Milan Garaj, Veľká Lehota 80, 966 41 Veľká Lehota 
5. vlastníci bytových a nebytových priestorov na Bajkalskej ul. 9 v Bratislave, zastúpení správcom 

budovy SOMAT Group, a.s., doručí sa verejnou vyhláškou vyvesenou po dobu 15 dní na 
verejnej tabuli Miestneho úradu Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, a v predmetnom vchode č. 
9   

 
dotknutým orgánom : 
6.  Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, ODI, Špitálska 14, 812 28  Bratislava 
 
Doručí sa za účelom vyvesenia: 
7.  Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU - so žiadosťou zverejniť po 

dobu 15 dní na verejnej tabuli, a potvrdené vrátiť 
8.   SOMAT Group, a.s., Mierová 127, 821 05 Bratislava, so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní vo 

vchode obytného súboru  na Bajkalskej ul. 9 v Bratislave, a potvrdené vrátiť 
  

 
Potvrdenie dátumu zverejnenia 

 
 
Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia: 


