
3341/2017/UKSP/BZDA-R-43                                         Bratislava, 27.11.2017

R O Z H O D N U T I E

 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 (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
úrad“) na základe posúdenia žiadosti o zmenu doby trvania reklamnej stavby a uskutočneného
konania vedeného podľa § 58 stavebného zákona, rozhodla takto:
podľa § 69 stavebného zákona v spojení s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

p o v o ľ u j e

zmenu povolenej reklamnej stavby spojenú so zmenu doby trvania reklamnej stavby, pôvodne
povolenej rozhodnutím č. Star-1450/2009/Zb zo dňa 19.6.2009, platným do 15.9.2019, na 1ks
zmenená osvetlená plocha o rozmere 30,0m x 6,7m a najväčšou informačnou plochou 201m2; 1 ks
zmenená osvetlená plocha o rozmere 60,0m x 6,7m a najväčšou informačnou plochou 402m2 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/A, 9/B v Bratislave, súp.č. 12985, na pozemku parc. č. 23013/18, 19, katastrálne územie
Nové Mesto, stavebníkovi Towers Media s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO 36 808 806, do
31.12.2020.

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. Každá reklamná stavba bude napojená z vlastného rozvádzača RS-a a RS-b, 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.

 Pre užívanie reklamnej stavby určujú tieto podmienky:

1. Stavebník zodpovedá za bezpečnosť stavby a škody spôsobené vadami stavby je povinný
odstrániť na vlastné náklady, udržiavať čistotu v okolí stavby.

2. Stavebník je povinný dodržiavať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na
ustanovenia zákona NRSR č. 147/2001 Z. o reklame a zákona NRSR č. 160/1996 Zb.
o pozemných komunikáciách.

3. Vlastník reklamnej stavby je povinný zabezpečiť počas celej doby trvania reklamnej stavby jej
označenie, obchodným menom, názvom, ochrannou známkou alebo iným symbolom, ktorý
umožňuje identifikáciu vlastníka reklamnej stavby.
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4. Stavebník je povinný reklamnú stavbu realizovať do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti tohto
povolenia.

5. Stavebný úrad podľa § 76 ods. 1 a  ods. 4, stavebného zákona určuje, že reklamnú stavbu je
možné užívať na základe kolaudačného rozhodnutia.

6. Stavebník je povinný v plnom rozsahu splniť a rešpektovať podmienky uvedené v stanoviskách
dotknutých orgánov:

MVSR, KR PZ v Bratislave, KDI, odbor dopravného inžinierstva, č. KRPZ-BA-KDI3-41-
051/2017 zo dňa 9.3.2017:
1. RS umiestniť v zmysle prílohy č.1 tohto stanoviska.
2. Technické vyhotovenie RS a spôsob ich inštalácie zrealizovať takým spôsobom, aby počas

celej doby jej umiestnenia na uvedenom mieste nedochádzalo vinou prípadných technických
a konštrukčných nedostatkov k  ohrozovaniu motorových vozidiel prechádzajúcich v  ich
bezprostrednej blízkosti a v plnej miere tak bola na požadovanej úrovni zabezpečená
bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky.

3. Svetlo zabezpečujúce osvetlenie zobrazovacích plôch RS musí byť tlmené, aby neoslňovalo
vodičov motorových vozidiel a chodcov prechádzajúcich po priľahlých komunikáciách
a nesmie priamo ani odrazom dopadať na teleso vozovky komunikácie.

4. Zobrazovacia plocha RS nesmie obsahovať motív, ktorý by bol zhodný, alebo zameniteľný
s vyobrazením dopravných značiek a dopravných zariadení.

5. Konštrukcia RS ani ich zobrazovacia plocha nesmú byť reflexného prevedenia.
      V prípade nedodržania stanovených podmienok a pokiaľ si to bude vyžadovať bezpečnosť

a plynulosť cestnej premávky, KDI KR PZ v BA si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné
podmienky, alebo uložené zmeniť a požadovať odstránenie RS, ktoré bude žiadateľ povinný
zabezpečiť na vlastné náklady v 30 dňovej lehote odo dňa doručenia takejto výzvy.

Nedodržanie podmienok povolenia je v zmysle § 106 stavebného zákona správnym deliktom.

Novelou stavebného zákona uskutočnenou zákonom č. 293/2014 Z.z., účinnou od 2.1.2015:
· v súlade s § 142d, ods. 2, informačné, reklamné a propagačné zariadenia podľa predpisov

platných do 1. januára 2015 sa považujú za reklamné stavby podľa tohto zákona v znení
účinnom od 2. januára 2015.

· v súlade s § 106, ods. 4, písm. b),  stavebný úrad alebo inšpekcia uloží právnickej osobe alebo
fyzickej osobe na podnikanie, ktorá uskutočňuje alebo užíva reklamnú stavbu, na ktorej
najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20m2, bez stavebného povolenia alebo v rozpore
s ním, alebo bez kolaudačného rozhodnutia,  alebo v rozpore s ním, pokutu vo výške 450,00 €.

· v súlade s § 106, ods.4, písm. d),  stavebný úrad alebo inšpekcia uloží právnickej osobe alebo
fyzickej osobe na podnikanie, ktorá uskutočňuje alebo užíva reklamnú stavbu bez označenia (§
86 ods. 4, § 142d, ods.2) a v lehote určenej stavebným úradom alebo inšpekciou nezabezpečí
označenie reklamnej stavby pokutu vo výške 50,00 €.

V konaní boli účastníkmi konania vznesené námietky.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník – spoločnosť Towers Media s.r.o., IČO: 36 808 806, so sídlom Poštová 3, 811 06
Bratislava (ďalej ako „stavebník“), podal stavebnému úradu (Mestská časť Bratislava – Nové
Mesto) dňa 27.2.2017 žiadosť o zmenu povolenej reklamnej stavby spojenú so zmenou doby
trvania reklamnej stavby, pôvodne povolenej rozhodnutím č. Star-1450/2009 zo dňa 19.6.2009,
platným do 15.9.2019, na 1ks zmenená osvetlená plocha o rozmere 30,0m x 6,7m a najväčšou
informačnou plochou 201m2; 1 ks zmenená osvetlená plocha o rozmere 60,0m x 6,7m a najväčšou
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informačnou plochou 402m2 a 2 ks 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/A, 9/B v Bratislave, súp. č. 12985, na pozemku
parc. č. 23013/18 a 23013/19, katastrálne územie Nové Mesto.

Stavebník spolu so žiadosťou predložil okrem iného zákres reklamných stavieb do mapy KN,
vizualizáciu umiestnenia reklamných stavieb, statický posudok projektanta Ing. Miklós Szelle
vypracovaný dňa 8.11.2016 a platnú Nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi stavebníkom, ako
nájomcom, a vlastníkom spol. TRICORP Development, v.o.s., IČO: 35 970 979, so sídlom Panská
15, 811 01 Bratislava, ako prenajímateľom, zo dňa 15.4.2009.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako stavebný úrad (ďalej ako „stavebný úrad“)
príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990
Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, po preskúmaní podania zistil, že
žiadosť neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie zmeny povolenej reklamnej stavby
spojenej so zmenou doby trvania reklamnej stavby, a preto vyzval stavebníka rozhodnutím č.
3341/2017/UKSP/BZDA-ABA-výz.+pre.-45 zo dňa 8.3.2017, aby stavebník podanú žiadosť
doplnil o podklady, ktoré sú potrebné pre vydanie rozhodnutia, za týmto účelom stavebný úrad
určil stavebníkovi primeranú lehotu na ich doplnenie, a stavebníka poučil o dôsledkoch
nedoplnenia podania, a súčasne konanie podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní  v znení neskorších predpisov (ďalej ako „správny poriadok“) stavebný úrad prerušil.

Stavebník v určenej lehote doklady požadované stavebným úradom doplnil a stavebnému úradu
doložil:
(i) aktuálne súhlasné stanovisko dotknutého orgánu KR PZ v Bratislave, KDI, odbor

dopravného inžinierstva, č. KRPZ-BA-KDI3-41-051/2017 zo dňa 9.3.2017;
(ii) aktuálny LV č. 3289 (výpis z katastra nehnuteľností);
(iii) aktuálnu kópiu katastrálnej mapy KN v mierke M 1:1000;
(iv) zákres RS do kópie katastrálnej mapy KN s okótovaním vzdialenosti od Bajkalskej ulice

v mierkach M 1:1000 pre celkovú situáciu a v M 1:500 pre zákres s okótovaním
vzdialeností;

(v) statický posudok s popisom RS vypracovaný projektantom Ing. Szelle Miklós;
(vi) projektovú dokumentáciu elektroinštalácie vypracovanú projektantom Ing. Milanom

Garajom;
(vii) kópiu Zmluvy o dielo uzatvorenej s Ing. Arch. Petrom Moravčíkom (autor dotknutej

stavby) preukazujúcu súhlas autora stavby ku zmene na predmetnej fasáde; konkrétne
udelenie licencie podľa čl. 16 ods. 16.1 Zmluvy o dielo;

(viii) aktuálnu platnú zmluvu s vlastníkmi nehnuteľnosti a to Nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi
TRICORP Development, v.o.s., IČO: 35 970 979, pôvodným vlastníkom budovy ako
prenajímateľom, a stavebníkom, ako nájomcom zo dňa 15.4.2009;

(ix) kópiu Zmluvy o prevode bytu – vzor, ktorú uzatváral pôvodný vlastník Obytného súboru
III Veže (bytové domy evidované pod súp. č. 12985 na LV č. 3289 a 5455) spol. TRICORP
Development, v.o.s., IČO: 35 970 979 s terajšími vlastníkmi bytov a nebytových priestorov
v bytových domoch Obytného súboru III Veže, podľa ktorej je v čl. VII ods. 7.6 uvedený
súhlas kupujúceho, „aby Predávajúci alebo osoba ním určená užívala odplatne priestor na
fasáde podstavy Obytného súboru III Veže“.... „Kupujúci zároveň berie na vedomie
nájomnú zmluvu uzatvorenú 15.4.2009 medzi predávajúcim Tricorp Development v.o.s.
a Towers Media s.r.o. ...“;

(x) doklad o úhrade správneho poplatku vo výške 600,-EUR, a
(xi) stavebník uviedol údaje o tom, či sa zmena povolenej RS dotkne práv iných osôb, pričom

stavebník uviedol, že práva iných osôb nebudú dotknuté vzhľadom na doklady priložené
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v bodoch (vii) súhlas autora stavby, (viii) aktuálna Nájomná zmluva uzatvorená TRICORP
Development, v.o.s., IČO: 35 970 979, pôvodným vlastníkom budovy ako prenajímateľom,
a stavebníkom, ako nájomcom zo dňa 15.4.2009, a v spojení s bodom (ix) kópia Zmluvy
o prevode bytu.

(xii) Kópiu Zmluvy o správe Ojektu a ďalších poskytovaných službách uzatvorenú dňa
16.7.2007 medzi TRICORP Development, v.o.s., IČO: 35 970 979 ako záujemcom
a SOMAT – služby spol. s r.o., IČO 358 286 84 ako správcovskou spoločnosťou.

(xiii) Kópiu Zmluvy o dielo „Fasády 3 veže“ (zhotovenie stavby) uzatvorenú dňa 17.2.2017
medzi Akzent Bigboard, a.s.. IČO 44 540 957 ako zhotoviteľom a TOWERS Media s.r.o.,
IČO 36 808 806 ako objednávateľom.

Stavebný úrad následne v súlade s ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámil začatie konania
o zmene povolenej reklamnej stavby spojenej so zmenou doby trvania reklamnej stavby Oznámením
o začatí konania č. 3341/2017/UKSP/BZDA-ozn. (Star-1450/2009) zo dňa 3.5.2017. Vzhľadom na
skutočnosť, že predložená žiadosť stavebníka po doplnení poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie
predmetného návrhu, stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby spojenej so zmenou doby trvania reklamnej
stavby, č. 3341/2017/UKSP/BZDA-ozn., bolo doručené účastníkom konania ako aj dotknutým orgánom.
Účastníci konania boli poučení o možnosti podať svoje námietky v určenej lehote, inak na neskôr podané
námietky nebude stavebný úrad prihliadať. Rovnako boli stavebným úradom poučené aj dotknuté orgány,
ktorým stavebný úrad uložil rovnakú lehotu na oznámenie ich stanovísk, pričom ak dotknuté orgány
neoznámia v určenej lehote písomné stanovisko, má sa za to, že s návrhom stavebníka z hľadiska nimi
sledovaných záujmov súhlasia.

V stanovenej lehote sa k žiadosti stavebníka vyjadrili ako účastníci konania ôsmi vlastníci
bytov a nebytových priestorov (z celkového počtu viac ako 200 vlastníkov) v bytovom dome, súp.
č. 12985, Obytného súboru III Veže na Bajkalskej ul. 9/A, 9/B v Bratislave:
- JUDr. Ing. Branislav Pecho, PhD., bytom Bajkalská 9, 831 04 Bratislava Námietkami zo dňa

24.5.2017, ako vlastník nehnuteľnosti v bytovom dome na Bajkalskej ul. č. 9 v Bratislave
(ďalej ako „sťažovateľ 1“), a

- sedem (7) vlastníkov bytov v bytovom dome na Bajkalskej ul. č. 9/A, 9/B, ktorých menný
zoznam je uvedený na Oznámení o začatí konania – podanie námietok zo dňa 25.5.2017 (ďalej
ako „sťažovateľ 2“),

sťažovateľ 1 a sťažovateľ 2 ďalej spolu ako „sťažovatelia“.

Sťažovateľ 1 vo svojich námietkach uviedol:
- stavebník nemá vlastnícke ani iné právo k nehnuteľnosti, na ktorej chce zrealizovať

reklamnú stavbu; bez súhlasu sťažovateľa 1 a vlastníkov bytov a nebytových priestorov
bytového domu Obytného súboru III Veže dochádza k zásahu do vlastníckeho práva, a to
z dôvodu, že súhlasy pôvodne dané v kúpnych zmluvách sú neplatné pre rozpor so
zákonom,

- stavebník bez súhlasu vlastníkov zasiahne do stavebných konštrukcií a prvkov stavby
bytového domu a tieto stavebné konštrukcie a prvky poškodí,

- bez súhlasu vlastníkov bytového domu nie je možné meniť vzhľad bytového domu,
- bez súhlasu vlastníkov bytového domu nie je možné sa napojiť na existujúce rozvody

elektrickej energie,
- že môže byť priamo dotknutý na svojom práve na priaznivé životné prostredie a práva na

súkromie v zmysle Ústavy SR s odôvodnením na všeobecne známe a publikované
skutočnosti ohľadom vplyvu nočného osvetlenia na zdravie ľudí a na životné prostredie.

Sťažovateľ 2 vo svojich námietkach uviedol:
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- stavebník nemá žiadnym spôsobom ošetrený súhlas Ing. Róberta Felcana, bytom Bajkalská
9/A, 831 04 Bratislava, na základe čoho sťažovateľ 2 požiadal o preverenie skutočnosti
ohľadom prenájmu priestorov fasády podstavy (garážového domu) Obytného súboru III
Veže, a preukázanie zo strany stavebníka zmluvne ošetrený prenájom predmetnej fasády
pre umiestnenie reklamných plôch,

- statický posudok je spracovaný pre tlak vetra základnej rýchlosti 26 m/s (93,6 km/h) a je
otázne ako sa bude správať konštrukcia pri extrémnych prejavoch počasia, ktoré sú podľa
sťažovateľa 2 čoraz častejšie,

- osadením opornej konštrukcie dôjde k trvalému poškodeniu fasády – krycích plechových
lamiel garážového domu, uvedená skutočnosť nebolo komunikovaná s dotknutými
vlastníkmi a nie je doteraz vyriešené, akým spôsobom bude zabezpečené ich vrátenie do
pôvodného stavu pred ich prípadnou inštaláciou,

- osadením reklamných plôch dôjde k estetickému narušeniu Obytného súboru III Veže,
- dôjde k svetelnému smogu ovplyvňujúcom komfort bývania na západnej strane objektu III

Veže, a dôjde k zmene svetelných podmienok v garážovom dome na 1., 2. a 3. poschodí,
pričom podľa názoru sťažovateľa 2 je uvedené potrebné posúdiť aj vzhľadom na plánovanú
výstavbu obytného komplexu Byty Tehelné pole,

- komfort užívania objektu bude narušený, z dôvodu že pri výmene plôch bude obmedzený
pohyb vozidiel, chodcov po okolitých komunikáciách a chodníkoch,

- ide o dve konania na existujúce neosvetlené reklamné plochy a o dve nové reklamné
stavby, ktoré majú byť osvetlené,

- na postavenie reklamného zariadenia je potrebné stavebné povolenie a súhlas vlastníka je
ho umiestnením na pozemku alebo nehnuteľnosti.

Stavebný úrad listami označenými ako Upovedomenie o podaní námietky, č.
3341/2017/UKSP/BZDA-up. 1 zo dňa 30.5.2017, a  Upovedomenie o podaní námietky, č.
3341/2017/UKSP/BZDA-up. 2 zo dňa 30.5.2017 upovedomil stavebníka a jeho zástupcu
spoločnosť Akzent BigBoard, a.s., so sídlom: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 44 540
957 (ďalej ako „Akzent BigBoard“), o podaných námietkach sťažovateľov a vyzval stavebníka,
aby sa k obsahu námietok sťažovateľov vyjadril v určenej lehote.

Stavebník sa k všetkým námietkam sťažovateľov podrobne vyjadril listom zo dňa 9.6.2017
vo vzťahu k námietkam sťažovateľa 1 a listom zo dňa 9.6.2017 vo vzťahu k námietkam
sťažovateľa 2, v ktorých uviedol:

- Vo vzťahu k námietke preukázania práva stavebníka k nehnuteľnosti:
Stavebník má právo k nehnuteľnosti, na ktorej sú osadené reklamné stavby vo vzťahu ku
ktorým požiadal o zmenu ich technického riešenia a predĺženie platnosti povolenia na
umiestnenie predmetných reklamných stavieb.
Za účelom preukázania práva k nehnuteľnosti stavebník poukázal na platnú a účinnú
Nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi stavebníkom, ako nájomcom, a spoločnosťou
TRICORP Development, v.o.s., IČO: 35 970 979, so sídlom Panská 15, 811 01 Bratislava,
pôvodným vlastníkom celého Obytného súboru III Veže nachádzajúceho sa na Bajkalskej
ulici č. 9/A, 9/B v Bratislave (evidované pod súp. č. 12985 na LV č. 3289 ako bytové domy
na Bajkalskej ulici č. 9/A, 9/B), ako prenajímateľom, zo dňa 15.4.2009 (ďalej ako
„Nájomná zmluva“).
Predmetom Nájomnej zmluvy je prenechanie do nájmu fasády, t.j. priestoru na fasáde
podstavy Obytného súboru III Veže po celom obvode podstavy výškovo vymedzenej
upraveným terénom a hornou hranicou atiky strechy nad 4 NP (ďalej ako „Fasáda“) za
účelom umiestnenia a prevádzkovania reklamných plôch a iných reklamných médií
(billboardov, megaboardov, svetelných reklám) a iných podobných zariadení (ďalej ako
„Reklamné zariadenia“), na dobu určitú 70 rokov.
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Podľa bodu 3.4 Nájomnej zmluvy je stavebník ako nájomca oprávnený (nie povinný)
umiestňovať na predmete nájmu akékoľvek Reklamné zariadenia a tieto zabudovávať do
Fasády, vykonávať na predmete nájmu akékoľvek stavebné a iné úpravy a zhodnotenia,
ktoré sú potrebné za účelom umiestnenia Reklamných zariadení a/alebo údržby a opráv
Reklamných zariadení, s čím prenajímateľ udeľuje podpisom Nájomnej zmluvy svoj
výslovný súhlas. Pre odstránenie pochybností, umiestnenie Reklamných zariadení na alebo
v predmete nájmu, ich tvar, použité materiály, farebné a grafické vyhotovenie Reklamných
zariadení je v plnej pôsobnosti nájomcu, s čím prenajímateľ výslovne súhlasí.

Stavebník poukázal na bod 5.1 Nájomnej zmluvy, podľa ktorého v prípade akéhokoľvek
prevodu vlastníctva bytu a/alebo nebytového priestoru v Obytnom súbore III Veže a s tým
súvisiaceho podielu Prenajímateľa na predmete nájmu sa nájomca automaticky stane
nájomcom takéhoto právneho nástupcu prenajímateľa bez zmeny v podmienkach Nájomnej
zmluvy. Prechod práv a povinností prenajímateľa pri zmene vlastníctva k predmetu nájmu
upravuje tiež zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (§ 680 ods. 2).

O existencii Nájomnej zmluvy bol každý nový vlastník (ako kupujúci) upovedomený, čo
potvrdili aj samotní sťažovatelia, s poukazom na skutočnosť že noví vlastníci boli
informovaní o Nájomnej zmluve pri uzatvorení každej kúpnej zmluvy, predmetom ktorej
bol prevod vlastníckeho práva k bytom a nebytovým priestorom nachádzajúcim sa
v Obytnom súbore III Veže.

Súčasní vlastníci bytov a nebytových priestorov v Obytnom súbore III Veže existenciu
a platnosť Nájomnej zmluvy nikdy nenamietali a Nájomná zmluva nebola žiadnym
spôsobom ukončená, pričom vlastníci bytov a nebytových priestorov v Obytnom súbore III
Veže prijímajú nájomné od nájomcu do svojho fondu opráv, prevádzky a údržby.

Nájomná zmluva bola dostatočným podkladom pre vydanie povolenia na umiestnenie
reklamných stavieb, ktoré sa už nachádzajú na Fasáde Obytného súboru III Veže.
Podmienky Nájomnej zmluvy sa nezmenili a predmetná Nájomná zmluva dostatočne
preukazuje súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
s umiestnením reklamnej stavby na nehnuteľnosti.

- Vo vzťahu k námietke zásahu do stavebných konštrukcií a prvkov stavby bytového domu
Obytného súboru III Veže bez súhlasu vlastníkov:
Stavebník má súhlas vlastníkov zasahovať do stavebných konštrukcií a prvkov a to na
základe platnej Nájomnej zmluvy, ktorou bol daný predmetný súhlas vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v Obytnom súbore III Veže.
Riešenie uchytenia reklamných zariadení na fasádu Obytného súboru III Veže je doložené
projektovou dokumentáciou a statickým posudkom vypracovaným podľa platných
technických noriem autorizovaným stavebným inžinierom. Umiestnenie reklamných
zariadení bolo riešené už v osobitnom konaní o povolení reklamnej stavby, a zmena v ich
umiestnení vrátane spôsobu uchytenia bude predmetom tohto konania o zmene povolenej
reklamnej stavby spojenej so zmenou trvania reklamnej stavby.

Stavebník sa ďalej vyjadril aj ku krycím plechovým lamelám garážového domu,
poškodenie ktorých namietal sťažovateľ 2. V záujme stavebníka je zasahovať do krycích
plechových lamiel garážového domu čo v najmenšom rozsahu. Ak bude na niektorých
úsekoch nevyhnutné demontovať uvedené lamely alebo ich časti, stavebník ich uskladní za
účelom ich prípadnej spätnej montáže v budúcnosti. Stavebník zmluvne zaviazal
zhotoviteľa reklamných zariadení na demontáž lamiel bez ich poškodenia a ich odovzdania
stavebníkovi na uskladnenie.
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- Vo vzťahu k námietke týkajúcej sa zmeny vzhľadu bytového domu bez súhlasu vlastníkov
bytov a nebytových priestorov bytového domu stavebník poukázal opätovne na platne
uzatvorenú Nájomnú zmluvu, v ktorej je uvedený súhlas vlastníkov bytov a nebytových
priestorov bytového domu.
Osadením reklamných zariadení nedôjde k výraznému estetickému narušeniu Obytného
súboru III Veže. Na fasáde Obytného súboru III Veže sa už nachádzajú reklamné
zariadenia rôznej veľkosti a v rôznych vzdialenostiach. Pri zmene reklamných zariadení
budú tieto reklamné zariadenia zjednotené. Na osadenie reklamných zariadení slúži
priestor, s ktorým sa ako s reklamnou fasádou počítalo už pri výstavbe Obytného súboru III
Veže a ktorý vhodne koncepčne dotvára obchodnú pasáž Obytného súboru III Veže.

- Vo vzťahu k námietke napojenia sa na elektrické rozvody stavebník poukázal na obsah
platne uzatvorenej Nájomnej zmluvy, ktorá predpokladá napojenie na elektrické rozvody
Obytného  súboru  III  Veže.  „Podľa ustanovenia bodu 2.5. Nájomnej zmluvy sa nájomca
zaväzuje uzatvoriť zmluvu o odbere elektrickej energie priamo s dodávateľom tohto média
a na vlastné náklady inštalovať samostatný merač spotreby elektrickej energie.
Prenajímateľ sa zaväzuje poskytnúť nájomcovi maximálnu súčinnosť pri plnení jeho
záväzkov uvedených v Nájomnej zmluve.“
Stavebník k tomuto bodu odkázal tiež na vyjadrenie svojho zástupcu spoločnosti Akzent
BigBoard.

- K námietke týkajúcej sa nepriaznivého osvetlenia reklamných zariadení:
Nájomnou zmluvou bol daný súhlas k umiestneniu aj osvetlených reklamných zariadení.
Stavebník odkázal tiež na vyjadrenie svojho zástupcu spoločnosti Akzent BigBoard.

- K námietke vo vzťahu k znaleckému (statickému) posudku stavebník uviedol, že tento bol
vypracovaný podľa platných technických noriem autorizovaným stavebným inžinierom,
pričom na podrobné vyjadrenie odkázal na vyjadrenie svojho zástupcu spoločnosti Akzent
BigBoard.

- K námietke týkajúcej sa narušenia komfortu užívania objektu z dôvodu výmeny plôch
stavebník poukazuje na skutočnosť, že na reklamných zariadeniach budú umiestňované
veľkorozmerné reklamné materiály, ktoré budú umiestňované dlhodobo. Preto k výmene
reklamných materiálov bude dochádzať občasne 1-2x ročne a to v čase najmenšej
dopravnej premávky.

Na základe vyššie uvádzaných vyjadrení stavebník považuje námietky sťažovateľov za
neopodstatnené.

K námietkam sťažovateľov sa taktiež podrobne vyjadril aj zástupca stavebníka spoločnosť
Akzent BigBoard listom zo dňa 09.6.2017 vo vzťahu k námietkam sťažovateľa 1, a listom zo dňa
09.6.2017 vo vzťahu k námietkam sťažovateľa 2, v ktorých uviedol:
- Vo vzťahu k námietke napojenia sa na elektrické rozvody zástupca Akzent BigBoard

poukázal na skutočnosť, že odber elektrickej energie na osvetlenie reklamných plôch je
navrhovaný z existujúceho miesta, ktoré je vytvorené na účel osvetlenia reklamných plôch,
ktoré boli už povolené právoplatnými povoleniami vydanými v predchádzajúcom období
a toto odberné miesto bolo určené aj správcom objektu pri fyzickej obhliadke lokality.
Inštalačné práce budú vykonané podľa platných noriem s použitím certifikovaných
materiálov a komponentov. Meranie spotreby elektrickej energie sa bude realizovať
podružnými elektromermi pre každú plochu osobitne, čím sa umožní sledovanie objemov
odobranej elektrickej energie a výpočet finančnej kompenzácie.

- Vo vzťahu k námietke sťažovateľa 1 týkajúcej sa všeobecne publikovanej skutočnosti
vplyvu nočného osvetlenia na zdravie ľudí a na životné prostredie poukazuje na
skutočnosť, že predmet nájmu Obytného súboru III Veže je situovaný svojou západnou
stranou k rušnej mestskej komunikácii Bajkalská ulica, vybavenej verejným osvetlením.
Osvetlenie reklamných plôch je navrhnuté smerom nadol od ich vrchnej hrany tak, že
nepríde k oslneniu obytných častí (nachádzajúcich sa nad líniou osvetlenia) od svetelných
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zdrojov a ani k pôsobeniu odrazového svetla od reklamných plôch. Osvetlenie reklamných
plôch naopak prispeje k osvetleniu chodníka, ktorý vedie pod fasádou s reklamnými
plochami a prienik svetla cez obkladové lamely bude prínosom k osvetleniu v priestorov
odstavných plôch pre motorové vozidlá v spodnej časti bytového komplexu.

- Vo vzťahu k námietke sťažovateľa 2 týkajúcej sa statického posudku zástupca Akzent
BigBoard zdôrazňuje, že predmetný statický posudok Ing. Miklósa Szelleho bol
vypracovaný podľa platných technických noriem a zdokladoval i samotné vyjadrenie Ing.
Miklósa Szelleho k námietke sťažovateľa 2, v ktorom sa uvádza, že statický výpočet bol
prevedený v zmysle platných právnych noriem, zaťaženie vetrom bolo uvažované podľa
vetrovej mapy s ohľadom na kategóriu terénu a špičkový tlak vetra. Námietka podcenenia
východzích podmienok statického výpočtu nemá opodstatnenie.

K námietke sťažovateľa 2 vo vzťahu k obsahu statického posudku a obavy z extrémneho
počasia sa vyjadril samotný autorizovaný projektant Ing. Szelle Miklós – statika, Maloblahovská
5210/16, 929 01 Dunajská Streda, podľa ktorého:

„Statický výpočet bol prevedený v zmysle platných noriem, zaťaženie vetrom bolo
uvažované podľa vetrovej mapy, kde fundamentálna hodnota základnej rýchlosti vetra pre
Bratislavu a okolie je  vb 0 = 26m/s. Zo základnej rýchlosti sa počíta podľa kategórie terénu
(vo výpočte uvažované kategória II-plocha s nízkou vegetáciou a izolované prekážky)
špičkový tlak vetra – qp=0,93kN.m-2.
Zo špičkového tlaku spätne získame charakteristickú hodnotu špičkovej rýchlosti vetra,
ktorá je vp=(2x1250x0,93)1/2=48.2 m/s.
Navrhovaná hodnota špičkovej rýchlosti, na ktorú bola konštrukcia overená, má hodnotu
vp,r=48,2x1,51/2=59m/s.
Z uvedeného je zrejmé, že námietka podcenenia východzích podmienok statického výpočtu
nemá opodstatnenie.“

Dotknutý orgán (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditeľstvo Policajného
zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát) v stanovenej lehote nepodal žiadne nové
stanoviská ani námietky a rovnako ani nepožiadal stavebný úrad o predĺženie lehoty na vyjadrenie.

Vzhľadom k uvedenému stavebný úrad pri posúdení žiadosti stavebníka o zmenu povolenej
reklamnej stavby spojenú so zmenou doby trvania reklamnej stavby vychádzal zo stanoviska
dotknutého orgánu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditeľstvo Policajného
zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát (ďalej ako „KRPZ KDI“) zo dňa 09.3.2017
predloženého stavebníkom spolu so žiadosťou.
Na základe predmetného stanoviska zo dňa 09.3.2017 sa KRPZ KDI vyjadril, že súhlasí
s umiestnením reklamných stavieb podľa predloženej projektovej dokumentácie z hľadiska ním
sledovaného záujmu (bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na pozemných komunikáciách
v rámci hlavného mesta SR Bratislava), a KRPZ KDI zároveň uviedol podmienky, ktoré je
potrebné stavebníkom dodržať.

V zmysle ust. § 62 ods. 1 stavebného zákona „V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma
najmä, či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo
podmienky územného rozhodnutia; ... či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných
záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či
zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a
osobitnými predpismi ... .“

V spojení s ust. § 62 ods. 3 stavebného zákona „Stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých
orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky.“
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Podľa ust. § 66 ods. 1 stavebného zákona „V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné
podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebný
úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri
užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu,
prípadne iných predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými
orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na
životné prostredie.“

Podľa ust. § 58 ods. 2 prvá veta stavebného zákona „Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom
pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje
zriadiť na ňom požadovanú stavbu. ...“

Podľa ust. § 139 ods. 1 písm. a) stavebného zákona „Pod pojmom „iné práva k pozemkom a
stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa
podľa povahy prípadu rozumie užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy,
dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých
vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu.“

Podľa ust. § 140 stavebného zákona „Ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie
podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.”

Podľa ust. § 140b ods. 1 stavebného zákona „Záväzné stanovisko je na účely konaní podľa tohto
zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho
záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom
predpise. Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný
a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo
veci.“

Podľa ust. § 140b ods. 2 stavebného zákona „Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať požiadavky
v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom. Vo svojom záväznom stanovisku je
povinný vždy uviesť ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju
pôsobnosť, a údaj, či týmto záväzným stanoviskom zároveň nahrádza stanovisko pre konanie
nasledujúce podľa tohto zákona.“

Podľa ust. § 140b ods. 3 stavebného zákona „Dotknutý orgán je viazaný obsahom svojho
predchádzajúceho záväzného stanoviska, ktoré vo veci vydal; to neplatí, ak došlo k zmene
ustanovení právneho predpisu, podľa ktorých dotknutý orgán záväzné stanovisko vydal, alebo k
podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých dotknutý orgán vychádzal. Ak dotknutý orgán
vydá neskoršie záväzné stanovisko, uvedie v ňom, či jeho predchádzajúce záväzné stanovisko sa
neskorším záväzným stanoviskom potvrdzuje, dopĺňa, mení alebo nahrádza s uvedením dôvodov
podľa zákona.

Podľa ust. § 32 ods. 1 správneho poriadku „Správny orgán je povinný zistiť presne a úplne
skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je
viazaný len návrhmi účastníkov konania.“

V nadväznosti na ust. § 32 ods. 2 správneho poriadku „Podkladom pre rozhodnutie sú najmä
podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti
všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob
zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.“
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Stavebný úrad odvodzujúc svoju príslušnosť podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona
v spojitosti s §7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v súlade s ust. § 62
a násl. stavebného zákona a § 32 správneho poriadku preskúmal žiadosť stavebníka spolu s
dokumentáciou predloženou stavebníkom a to najmä projektovú dokumentáciu elektroinštalácie
projektanta Ing. Milana Garaja, statický posudok vypracovaný projektantom Ing. Miklós Szelle,
navrhovanú zmenu technického riešenia reklamných stavieb, predĺženie doby platnosti
umiestnenia reklamných stavieb, súhlas autora stavby ku zmene na predmetnej fasáde a tiež právo
stavebníka k nehnuteľnosti, na ktorej sa má realizovať zmena povolenej reklamnej stavby.

Stavebný úrad podrobne preskúmal súhlasné stanovisko dotknutého orgánu KRPZ KDI
z hľadiska ním sledovaného verejného záujmu – ochrany bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky na pozemných komunikáciách v rámci hlavného mesta Bratislava, a vo výroku tohto
rozhodnutia uložil stavebníkovi povinnosť splniť a dodržať pripomienky dotknutého orgánu pri
realizácii zmeny navrhovaného technického riešenia reklamných stavieb.
V zmysle ust. § 140b ods. 1 stavebného zákona je stavebný úrad viazaný obsahom záväzného
stanoviska v predmetnom konaní o zmene povolenej reklamnej stavby spojenej so zmenou doby
trvania reklamnej stavby.

Stavebný úrad taktiež posúdil námietky účastníkov konania vlastníkov bytov a nebytových
priestorov bytového domu Obytného súboru III Veže (súp. č. 12985, na pozemku parc. č. 23013/18
a 23013/19) a vyjadrenie stavebníka a zástupcu Akzent BigBoard k predmetným námietkam
v spojení s odborným vyjadrením projektanta Ing. Miklós Szelle k statickému výpočtu umiestnenia
reklamných stavieb a projektovou dokumentáciou elektroinštalácie projektanta Ing. Milana Garaja.

Po preskúmaní a posúdení predložených podkladov na vydanie rozhodnutia stavebný úrad uvádza:

Na základe právoplatného rozhodnutia č. Star-1450/2009 zo dňa 19.06.2009, platným do
15.09.2019, sa povolilo umiestnenie reklamných stavieb na západnej časti fasády garážového
domu Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9/A, 9/B v Bratislave, súp. č. 12985, na
pozemku parc. č. 23013/18 a parc. č. 23013/19, katastrálne územie Nové Mesto.

Stavebník požiadal o zmenu technického riešenia povolenej reklamnej stavby so zmenou
doby trvania reklamnej stavby v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím platnosti
stavebného povolenia, t.j. pred dátumom 15.9.2019.

Žiadosť stavebníka spolu s predloženou dokumentáciou ako aj súhlasné stanovisko
dotknutého orgánu  KRPZ KDI zo dňa 9.3.2017 poskytujú dostatočný podklad pre posúdenie
predmetného návrhu zo strany stavebného úradu.

Stavebník žiada zmenu povolenej reklamnej stavby (rozhodnutím č. Star-1450/2009)
spočívajúcu v 1ks zmenená osvetlená plocha o rozmere 30,0m x 6,7m a najväčšou informačnou
plochou 201m2; 1 ks zmenená osvetlená plocha o rozmere 60,0m x 6,7m a najväčšou informačnou
plochou 402m2 a 2 ks 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/A, 9/B v Bratislave, súp. č. 12985, na pozemku parc. č. 23013/18
a 23013/19, katastrálne územie Nové Mesto. Z uvedeného vyplýva, že oproti pôvodnému
povoleniu na umiestnenie 5 ks neosvetlených reklamných zariadení, má dôjsť k zníženiu
celkového počtu reklamných stavieb na 4 ks, z toho 2 ks ako je uvedené vyššie budú osvetlené.

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
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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. Konštrukcia
reklamných stavieb a ich upevnenie je teda obdobné ako v pôvodnom povolení (Star-1450/2009).
Reklamný panel bude osvetlený LED reflektormi o výkone 200W umiestnenými na výložníku.
Každá reklamná stavba bude napojená z vlastného rozvádzača RS-a a RS-b, ktoré budú napojené
z u ž existujúceho rozvádzača RH podľa zakreslenia uvedeného v projektovej dokumentácii
elektroinštalácie Ing. Milana Garaja, Veľká Lehota 80, 966 41, zák. č. R06-05-2017. Jednotlivé
svetelné vývody budú prevedené káblami typu CYKY-J 3x1,5mm2, vedenými v ochranných
trubkách FXP a VRM po povrchu. Jednotlivé LED reflektory sú osadené na oceľových
výložníkoch, istenie pre reflektory bude osadené v jednotlivých rozvádzačoch pre každú reklamnú
plochu samostatne.

Stavebný úrad na základe predloženej platnej Nájomnej zmluvy zo dňa 15.4.2009
uzatvorenej medzi Tricorp Development v.o.s., ako pôvodným vlastníkom bytového domu
Obytného súboru III Veže (súp. č. 12985, na pozemku parc. č. 23013/18 a parc. č. 23013/19,
katastrálne územie Nové Mesto) nachádzajúcej sa na Bajkalskej ul. 9/A, 9/B ako prenajímateľom,
a stavebníkom Towers Media s.r.o. ako nájomcom (Nájomná zmluva) mal za nepochybne
preukázané, že:
- stavebník preukázal v zmysle ust. § 58 ods. 2 v spojení s ust. § 139 ods. 1 stavebného zákona

právo k nehnuteľnosti, na ktorej sa bude realizovať zmena povolených reklamných stavieb,
ktorých zmenu technického riešenia na základe podanej žiadosti bude stavebník realizovať,

- predmetom nájmu podľa Nájomnej zmluvy je prenechanie do nájmu fasády, t.j. priestoru na
fasáde podstavy Obytného súboru III Veže po celom obvode podstavy výškovo vymedzenej
upraveným terénom a hornou hranicou atiky strechy nad 4 NP („Fasáda“) za účelom
umiestnenia a prevádzkovania reklamných plôch a iných reklamných médií (billboardov,
megaboardov, svetelných reklám) a iných podobných zariadení, na dobu určitú 70 rokov,

- stavebník je oprávnený užívať priestory Fasády na reklamné účely (čl. 1 Nájomnej zmluvy),
- stavebník je oprávnený umiestniť a prevádzkovať na predmete nájmu  reklamné plochy a iné

reklamné médiá, ktoré sú vymenované príkladmo (billboardy, megaboardy, svetelné reklamy),
t.j. aj navrhované reklamné stavby (bod 1.3 Nájomnej zmluvy), t.j. stavebník má súhlas
vlastníka nehnuteľností,

- Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu určitú a to na dobu 70 rokov odo dňa podpisu
Nájomnej zmluvy (bod 1.4),

- stavebník je v zmysle bodu 3.4 Nájomnej zmluvy oprávnený umiestňovať na predmete nájmu
akékoľvek reklamné zariadenia, z uvedeného vyplýva že aj osvetlené reklamné stavby, a tieto
zabudovávať do predmetu nájmu (Fasády), vykonávať na predmete nájmu akékoľvek stavebné
a iné úpravy a zhodnotenia,  ktoré  sú  potrebné  za  účelom  umiestnenia  reklamných  zariadení
a/alebo údržby a opráv reklamných zariadení, s čím prenajímateľ udeľuje podpisom Nájomnej
zmluvy svoj výslovný súhlas. Pre odstránenie pochybností, umiestnenie reklamných zariadení
na alebo v predmete nájmu, ich tvar, použité materiály, farebné a grafické vyhotovenie
Reklamných zariadení je v plnej pôsobnosti stavebníka, s čím prenajímateľ výslovne súhlasí,

- vo vzťahu k odberu elektrickej energie Nájomná zmluva umožňuje prevádzkovať aj svetelné
reklamy (bod 1.3 Nájomnej zmluvy) v spojení s bodom 2.5 Nájomnej zmluvy sa stavebník
ako nájomca zaviazal uzatvoriť zmluvu o odbere elektrickej energie priamo s dodávateľom
tohto média a na vlastné náklady inštalovať samostatný merač spotreby elektrickej energie.
Prenajímateľ sa za týmto účelom zaviazal poskytnúť maximálnu súčinnosť nájomcovi,

- podľa bodu 5.1 Nájomnej zmluvy sa nájomca (stavebník) stáva v prípade akéhokoľvek
prevodu vlastníctva bytu a/alebo nebytového priestoru predmetu nájmu a s tým súvisiaceho
podielu prenajímateľa na predmete nájmu automaticky nájomcom takéhoto právneho nástupcu
prenajímateľa bez zmeny v podmienkach nájomnej zmluvy.
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Stavebný úrad v tomto kontexte vo vzťahu k preukázaniu práva stavebníka k nehnuteľnosti
na základe Nájomnej zmluvy preskúmal aj uplatnené námietky podané 8 vlastníkmi bytov
a nebytových priestorov bytového domu Obytného súboru III Veže (súp. č. 12985, na parc. č.
23013/18,19, Bajkalská ul.9/A, 9/B) a zistil, že medzi účastníkmi konania nie je sporné, že
Nájomná zmluva zo dňa 15.04.2009, predmetom ktorej je prenájom Fasády, na ktorej sú
umiestnené reklamné stavby stavebníka a zmenu ktorých chce realizovať na základe podanej
žiadosti, existuje a je naďalej v platnosti.

Sťažovatelia (8 vlastníci) vo svojich námietkach nenamietali neexistenciu resp. neplatnosť
predloženej Nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi stavebníkom a pôvodným vlastníkom
nehnuteľnosti. Táto Nájomná zmluva bola podkladom pre vydanie povolenia na umiestnenie
súčasných  reklamných  stavieb,  ktoré  sa  na  Fasáde  Obytného  súboru  III  Veže  nachádzajú.
Podmienky Nájomnej zmluvy sa nezmenili, a samotná Nájomná zmluva je stále v platnosti
a nebola žiadnym spôsobom ukončená, čo medzi účastníkmi konania ani nie je sporné.

V zmysle predloženej Nájomnej zmluvy bod 5.1 je nesporné, že v prípade akéhokoľvek
prevodu vlastníctva bytu a/alebo nebytového priestoru predmetu nájmu a s tým súvisiaceho
podielu prenajímateľa na predmete nájmu sa automaticky nájomca stáva nájomcom takéhoto
právneho nástupcu prenajímateľa bez zmeny v podmienkach nájomnej zmluvy, to znamená že
Nájomná zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.

Odhliadnuc od bodu 5.1 Nájomnej zmluvy stavebný úrad pri svojej rozhodovacej činnosti je
viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom podľa ust. § 32 ods. 2 správneho
poriadku podkladom pre vydanie rozhodnutia sú aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe
správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti.

Stavebný úrad v tejto súvislosti poukazuje na ust. § 680 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov:
„Ak dôjde k zmene vlastníctva k prenajatej veci, vstupuje nadobúdateľ do právneho postavenia
prenajímateľa a nájomca je oprávnený zbaviť sa svojich záväzkov voči prvšiemu vlastníkovi, len čo
mu bola zmena oznámená alebo nadobúdateľom preukázaná.“
Na základe vyššie uvedených skutočností mal stavebný úrad Nájomnou zmluvou preukázanú
skutočnosť, že stavebník je oprávnený užívať predmet nájmu (Fasádu) so súhlasom vlastníkov
bytov a nebytových priestorov.

Vzhľadom k tomu, že pôvodný vlastník spoločnosť Tricorp Development v.o.s. ako
prenajímateľ, v tom čase oprávnený, bytového domu Obytného súboru III Veže (súp. č. 12985, na
pozemku parc. č. 23013/18 a parc. č. 23013/19, katastrálne územie Nové Mesto) nachádzajúcej sa
na Bajkalskej ul. 9/A, 9/B uzatvoril so stavebníkom ako nájomcom dňa 15.4.2009 Nájomnú
zmluvu, vzťahuje sa predmetná Nájomná zmluva ex lege v zmysle ust. 680 ods. 2 Občianskeho
zákonníka aj na nových vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Na podporu uvedeného svedčí aj fakt, že sťažovatelia nepopreli samotnú existenciu
a platnosť uzatvorenej Nájomnej zmluvy. Na základe uvedeného stavebný úrad nemá dôvod
postupovať inak, ako námietky sťažovateľov vo vzťahu k preukázania práva k nehnuteľnosti zo
strany stavebníka, vyhodnotiť za neopodstatnené.
Rovnako neopodstatnené sú námietky sťažovateľov vo vzťahu k absencii súhlasov vlastníkov na
vykonanie zásahov do stavebných konštrukcií a prvkov predmetu nájmu. V zmysle predloženej
Nájomnej zmluvy je evidentne preukázané, že súhlas vlastníkov so zásahom do nehnuteľnosti je
daný podľa bodu 3.4 Nájomnej zmluvy, na základe ktorého je stavebník ako nájomca „oprávnený
(nie povinný) umiestňovať na Predmete nájmu akékoľvek Reklamné zariadenia a tieto zabudovávať
do Fasády, vykonávať na Predmete nájmu akékoľvek stavebné a iné úpravy a zhodnotenia, ktoré
sú potrebné za účelom umiestnenia Reklamných zariadení a/alebo údržby a opráv Reklamných
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zariadení, s čím Prenajímateľ udeľuje podpisom na tejto Zmluve (Nájomnej zmluve) svoj výslovný
súhlas. Pre odstránenie pochybností, umiestnenie Reklamných zariadení na alebo v Predmete
nájmu, ich tvar, použité materiály, farebné a grafické vyhotovenie Reklamných zariadení je v plnej
pôsobnosti Nájomcu, s čím Prenajímateľ výslovne súhlasí.“

Vo vzťahu k osvetleniu reklamných stavieb a odberu elektrickej energie pre osvetlenie
reklamných plôch je preukázané, že Nájomná zmluva s odberom elektrickej energie počíta, pričom
stavebník je povinný uhrádzať spotrebovanú elektrickú energiu priamo dodávateľovi. Napojenie
reklamných stavieb na elektrickú energiu je navrhované z už existujúceho rozvádzača RH podľa
zakreslenia uvedeného v projektovej dokumentácii elektroinštalácie Ing. Milana Garaja, Veľká
Lehota 80, 966 41, zák. č. R06-05-2017, ku ktorému sa podrobne vyjadril a po odbornej stránke
posúdil autorizovaný projektant Ing. Milan Garaj. Stavebný úrad preto námietku vyhodnotil ako
neopodstatnenú, pričom mal za preukázané, že súhlas vlastníkov na osvetlenie reklamných stavieb
bol daný na základe platnej Nájomnej zmluvy.
Osvetlenie reklamných plôch, ako vyplýva z predloženej dokumentácie, je navrhnuté smerom
nadol od ich vrchnej hrany tak, že nepríde k oslneniu obytných častí (nachádzajúcich sa nad líniou
osvetlenia) od svetelných zdrojov a ani k pôsobeniu odrazového svetla od reklamných plôch.
Vo vzťahu k námietke svetelného smogu uplatnenej sťažovateľmi stavebný úrad poukazuje na
všeobecne známu skutočnosť, že Fasáda Obytného súboru III Veže je situovaná svojou západnou
stranou k osvetlenej a rušnej mestskej cestnej komunikácii Bajkalská ulica, kde sa nachádza
verejné osvetlenie, to znamená, že predmet nájmu (Fasáda) je osvetlený aj bez umiestnenia
svetelných reklamných stavieb. Podľa názoru sťažovateľa 2 je osvetlenie reklamných stavieb
potrebné posúdiť aj vzhľadom na plánovanú výstavbu obytného komplexu Byty Tehelné pole.
Stavebný úrad vo vzťahu k uvedenej požiadavke sťažovateľa 2 nemá v kompetencii posudzovať
vplyv výstavby obytného komplexu Byty Tehelné pole, nakoľko toto nie je predmetom konania
o zmenu povolenej reklamnej stavby, a šlo by o konanie stavebného úradu nad rámec jeho
kompetencií.

K námietke sťažovateľa 1 k všeobecne známym a publikovaným skutočnostiam ohľadom
vplyvu nočného osvetlenia na zdravie ľudí a na životné prostredie stavebný úrad uvádza, že
správny orgán neposudzuje hypotetické porušenie práv neurčitého subjektu na základe všeobecne
publikovaných skutočností, ale konkrétne dotknuté práva účastníkov konania, ktorých ohrozenie
účastníci konania priamo namietajú s ich odôvodnením. Z podanej žiadosti sťažovateľa 1 je
evidentné, že sťažovateľ neuvádza porušenie svojich subjektívnych práv zásahom nočného
osvetlenia, ale odvoláva sa na neurčité a nejasné publikované skutočnosti nočného osvetlenia vo
všeobecnej rovine bez preukázania konkrétneho vplyvu na zdravie sťažovateľa 1.
Stavebný úrad preto túto námietku vyhodnotil ako neopodstatnenú.

Osvetlenie reklamných stavieb bolo taktiež predmetom posúdenia dotknutého orgánu KRPZ
KDI zo dňa 9.3.2017, ktorý chráni verejné záujmy z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky. Osvetlenie reklamných stavieb povolil za splnenia podmienok, že svetlo zabezpečujúce
osvetlenie zobrazovacích plôch reklamných stavieb musí byť tlmené, aby neoslňovalo vodičov
motorových vozidiel a chodcov prechádzajúcich po priľahlých komunikáciách a nesmie priamo
ani odrazom dopadať na teleso vozovky komunikácie. Na základe uvedeného je zrejmé, že
osvetlenie bude tlmené.

Odborné umiestnenie reklamných stavieb bolo posúdené a podložené vypracovaným
statickým posudkom, ktorý spracoval odborne autorizovaný projektant Ing. Miklós Szelle
a rovnako sa vyjadril aj k námietke sťažovateľa 2 vo vzťahu k extrémnemu počasiu odborným
prepočtom na navrhované reklamné stavby pri výpočte navrhovanej hodnoty špičkovej rýchlosti,
na ktorú bola konštrukcia overená, až vp = 59 m/s. Z uvedeného vyplýva, že námietka sťažovateľa
2 podcenenia východzích podmienok statického výpočtu je neopodstatnená.
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Stavebný úrad zdôrazňuje, že námietky 8 vlastníkov bytov a/alebo nebytových priestorov
Obytného súboru III Veže, na Fasáde ktorého sa má realizovať zmena povolených reklamných
stavieb, neboli doložené žiadnym dôkazom, ktorý by vyvracal udelenie súhlasu s umiestnením
reklamných stavieb, prevádzkovanie svetelných reklamných zariadení, napojenie na odber
elektrickej energie, alebo vykonávanie úprav predmetu nájmu bez súhlasu vlastníkov, a z tohto
dôvodu boli námietky posúdené stavebným úradom ako nedôvodné a bezpredmetné. Existencia
a platnosť Nájomnej zmluvy nie je medzi účastníkmi konania sporná.
Vo vzťahu k námietke sťažovateľa 2 komfortu užívania objektu Obytného súboru III Veže, ktorý
má byť podľa sťažovateľa 2 narušený z dôvodu, že pri výmene plôch bude obmedzený pohyb
vozidiel, chodcov po okolitých komunikáciách a chodníkoch, stavebný úrad uvádza, že v rámci
stavebného konania sa neprihliada na práva tretích osôb, ktoré nemôžu byť konaním dotknuté,
akými sú  podľa sťažovateľa chodci po okolitých komunikáciách a chodníkoch príp.
obmedziteľnosť pohybu vozidiel. Ochranu verejného záujmu sledujú dotknuté orgány, ktoré
v rámci stavebného konania predkladajú svoje záväzné stanoviská. V uvedenom prípade
z hľadiska ochrany sledovaného záujmu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na pozemných
komunikáciách v rámci hlavného mesta Bratislava sa vyjadril záväzným stanoviskom dotknutý
orgán KRPZ KDI zo dňa 9.3.2017, ktorý súhlasil s umiestnením reklamných stavieb podľa
predloženej dokumentácie. Dotknutý orgán stanovil pripomienky, ktoré musia byť stavebníkom
v plnom rozsahu rešpektované, o.i. „technické vyhotovenie reklamných stavieb a spôsob inštalácie
sa musia zrealizovať takým spôsobom, aby počas celej doby ich umiestnenia na uvedených
miestach nedochádzalo vinou prípadných technických a konštrukčných nedostatkov k ohrozovaniu
motorových vozidiel prechádzajúcich v ich bezprostrednej blízkosti a v plnej miere tak bola na
požadovanej úrovni zabezpečená bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky“, teda aj
chodcov. Stavebný úrad je povinný rešpektovať záväzné stanovisko dotknutého orgánu.
Z uvedeného dôvodu považuje námietku sťažovateľov za neopodstatnenú, pretože ochrana
záujmov je sledovaná a zabezpečená dotknutým orgánom.

Vzhľadom k tomu, že boli vytvorené podmienky pre zmenu povolených reklamných stavieb,
umiestnenie ktorých bolo posúdené a povolené už právoplatným rozhodnutím č. j. Star-1450/2009
zo dňa 19.6.2009, stavebný úrad rozhodol tiež o predĺžení platnosti povolenia umiestnenia
reklamných stavieb do po dobu platnosti nájomnej zmluvy .

Spoluvlastníkmi Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9/A, 9/B v Bratislave, súp.č.
12985, na pozemku parc. č. 23013/18, 19, katastrálne územie Nové Mesto (LV č. 3289), sú
vlastníci bytových a nebytových priestorov na Bajkalskej ul. 9/A, 9/B v Bratislave.

Právo osadiť reklamné stavby na západnej časti fasády garážového domu Obytného súboru
III Veže, na Bajkalskej ul. 9/A, 9/B v Bratislave, súp.č. 12985, na pozemku parc. č. 23013/18, 19,
katastrálne územie Nové Mesto, preukázal stavebník Nájomnou zmluvou uzatvorenú medzi
TRICORP Development, v.o.s., IČO: 35 970 979, pôvodným vlastníkom budovy ako
prenajímateľom, a stavebníkom, ako nájomcom zo dňa 15.4.2009.

Na základe vyššie uvádzaných skutočností stavebný úrad má za to, že stavebníkom
navrhovaná zmena povolených reklamných stavieb nie je v rozpore s verejnými záujmami
v spojení so súhlasnými stanoviskami dotknutých orgánov, stavebník predložil všetku požadovanú
dokumentáciu, s námietkami sťažovateľov sa stavebný úrad riadne vysporiadal ako je uvedené
vyššie, a preto stavebný úrad povoľuje zmenu povolených reklamných stavieb spojenú so zmenou
doby trvania reklamnej stavby a vydal predmetné rozhodnutie o povolení zmeny reklamných
stavieb a predĺžil platnosť povolenia  po dobu platnosti nájomnej zmluvy tak ako je uvedené vo
výroku tohto rozhodnutia.
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Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia na tunajší stavebný úrad – Mestskú časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1,
832 91  Bratislava 3,  pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku
v správnom konaní.

                                                                                                         Mgr.   Rudolf   K u s ý
                                                    Starosta  mestskej  časti

 Bratislava–Nové Mesto

Správny poplatok vo výške 600,00 € zaplatený na účet miestneho úradu.

Prílohy: Kópia katastrálnej mapy so zákresom RS v M: 1:1000 a M 1:500

Doručenie verejnou vyhláškou.

Na vedomie bez účinkov na doručenie:
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. č. 9/A, 9/B v Bratislave,

prostredníctvom správcu budovy SOMAT Group, a.s., so sídlom Mierová 127, 821 05
Bratislava, zverejnením v predmetnom vchode č. 9/A, 9/B po dobu 15 dní, a potvrdené vrátiť
na tunajší stavebný úrad. (15. deň vyvesenia je deň doručenia.)

6. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, ODI, Špitálska 14, 812 28  Bratislava

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní
na úradnej  tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 83291 Bratislava. 15.deň
vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia:


