
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka ul. č. 1,  832 91 Bratislava 3

podľa rozdeľovníka

Vaše číslo / zo dňa     Naše číslo           Vybavuje / kontakt                                Bratislava
          1438/2018/ÚKSP/BZDA-výz.                     Ing. arch. A. Bzdúchová / 49 253 558                          9.2.2018
          k 3341/2017/ÚKSP/BZDA-R-43 andrea.bzduchova@banm.sk

Vec: Upovedomenie o odvolaní

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 a § 119
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 Slovenskej republiky Bratislave v znení
neskorších predpisov, vydaným rozhodnutím č. 3341/2017/UKSP/BZDA-R-43 zo dňa 27.11.2017, povolila
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 2ks zmenená osvetlená a
2ks jestvujúca neosvetlená plocha, 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.

Proti tomuto rozhodnutiu podalo dňa 25.1.2018 odvolanie 11 vlastníkov bytov a nebytových
priestorov bytového domu Obytného súboru III Veže na Bajkalskej ul. v Bratislave.

 V prílohe Vám zasielame kópiu odvolania, a podľa § 56 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov Vás vyzývame, aby ste sa k jeho obsahu vyjadrili v lehote do 7 dní od
doručenia tohto oznámenia.

                                                                                           Mgr.   Rudolf   K u s ý
                                                                                                    Starosta  mestskej  časti
                                                                                                    Bratislava–Nové Mesto

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. 9A, 9B 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. 9A, 9B

na vedomie :
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, 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. 9A, 9B v Bratislave, a potvrdené vrátiť

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia:
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25. Üt 1‘J
Mestská čast‘ Bratislava - Nové Mesto
Junácka ul. č. I

aĹ 832 91 Bratislava 3

V Bratislave dňa 23. januára 2018

č.k.: 3341 /201 7/UKSPIBZDA-R-43

Vec: Odvoianie

Mestská čast‘ Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa 117 ods. 1 zákona č. 50/1 976
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 posúclenia žiadosti o zmenu doby trvania
reklamnej stavby a uskutočneného stavebného konania povolila svojím Rozhodnutím č.
3341/2017/UKSP/BZDA-R-43 zo dňa 27.11.2017 (ďalej len Rozhodnutie“) zmenu povoienej reklamnej
stavby spojenú so zmenou doby trvania reklamnej stavby.

Voči predmetnému Rozhodnutiu podávame týmto

odvolan i e

ktoré odóvodňujeme nasledovne:

(1) Predovšetkým bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Obytného
súboru lIl Veže v Bratislave dochádza k zásahu do vlastníckeho práva garantovaného Ustavou
Slovenskej republiky v či. 20. Stavebník chce zrealizovat‘ umiestnenie rekiamnej stavby na nehnutel‘nosti ku
ktorej nemá vlastnícke ani mé právo.

Súhlasy póvodne dané v kúpnych zmluvách sú neplatné a to z dóvodu rozporu so zákonom a to najmá 37
Občianskeho zákonníka (súhlas je neurčitý), 39 (rozpor so zákonom a dobrými mravmi) a 53
Obchodného zákona (nepijatel‘ná podmienky v spotrebiteľskej zmluve).

Naviac v súčasnosti vzhl‘adom na zmenu vlastníkov bytov a nebytových priestorov stavebník nedisponuje
ani takýmito súhlasmi vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

(2) Nájomná zmluva zo dňa 15.4.2009 uzavretá medzi stavebníkom a TRICORP Deveiopment, vos. IČO:
35 970 979, so sídlom Panská 15, 811 01 Bratislava ie absolútne neplatná a to pre rozpor so zákonom,
obchádzanie zákona z pohl‘adu doby na ktorú je zmluva uzavretá, rozpor s dobrými mravmi z dávodu
nepochybnej kontraktačnej asymetrie a prospechovej unilateraiity. Na absolútnu neplatnost‘ musí správny
orgán prihliadat‘ z úradnej povinnosti aj bez súdneho rozhodnutia.

A. Neplatnost‘ Nájomnej zmluvy z dóvodu rozporu so zákonom

(3) Tvrdíme, že Nájomná zmluva zo dňa 15.04.2009 je absolútne neplatná z dóvodu rozporu s kogentnou
normou vyjadrenou v ustanovení 574 Občianskeho zákonníka. Zámer sledovaný uzavretím Nájomnej
zmluvy zo dňa 15.04.2009 je na prvý pohľad (prima facie) aj bez potreby poznania kontextu evidentný, ato
zámer obmedziť práva budúcich vlastníkov absolútne nevvvážanou zmluvou z pohl‘adu práv a povinností
účastníkov.

Nájomná zmluva zo dňa 15.04.2009 nebola priložená ku kúpnym zmluvám, vlastníci bytov a nebytových
priestorov s touto zmluvou a jej ustanoveniami neboli nikdy oboznámení. Z citovaných ustanovení však
nepochybne vypiýva, že prenajimateľ sa absolútne vzdáva všetkých svojich práv k predmetu prenájmu za
odplatu, ktorá nie je ani len zlomkom trhovej ceny. Aj neznalej osobe, nieto ešte stavebnému úradu, musí
byt‘ zrejmá neštandardnosť takejto zmluvy a absolútna nevyváženost‘ jej ustanovení a to aj v kontexte toho,
že TRICORP Development, vos. predmetnú zmluvu uzatváral ako prenajimatel‘, pričom sa zaviazai
k takým povinnostiam (napr. absolútne strpiet‘ akékol‘vek stavebné úpravy, strpiet‘ materiály, farebné a
grafické vyhotovenie), ktoré by žiadny rozumný subjekt v postavení prenajímatel‘a neuzavrel, s vedomim,
že touto zmluvou nebude zaviazaný on, ale tretie subjekty, budúci vlastníci bytov a nebytových priestorov.



V zmysle ustanovenia 574 ods. 2 Občianskeho zákonníka: „Dohoda, ktorou sa niekfo vzdáva práv, ktoré
móžu vzniknút‘ až v budúcnosti, je neplatná.“.

Z uvedeného vyplýva, že ustanovenia Nájomnej zmluvy zo dňa 15.04.2009, ktorými sa prenajímateľ vzdáva
práva udeľovat‘ súhlas so stavebnými zmenami a úpravami (udelenie bianco súhlasu vykonávat‘ akékoľvek
stavebné a mé úpravy, udelenie bianco súhlasu s akýmikol‘vek materiálmi, farebným a grafickým
vyhotovením, a podobne), sú absolútne neplatné, a to aj bez rozhodnutia súdu.

(4) Zistenie, že uzavretie takejto zmluvy, sa dostáva do rozporu s právnou normou vyjadrenou v ustanovení
574 ods. 2 Občianskeho zákonníka, implikuje zároveň aj otázku právnych následkov takéhoto rozporu,

a to v podobe jej absolútnej neplatnosti pre rozpor so zákonom podľa ustanovenia 39 Občianskeho
zákonníka1.

Absolútna neplatnosť Nájomnej zmluvy zo dňa 15.04.2009 (negotium nuilum) nastala bez ďalšieho ex lege;
na Nájomnú zmluvu zo dňa 15.04.2009 sa preto hľadf, ako by ani nebola uzavretá2 a nevyvoláva žiadne
ňou predpokladané právne účinky. Uvedený záver platí aj pre vznik obligačného vzt‘ahu (resp. poskytnutých
súhlasov) z Nájomnej zmluvy zo dňa 15.04.2009, takýto vzt‘ah totiž v dósledku absolútnej neplatnosti
Nájomnej zmluvy zo dňa 15.04.2009 nikdy nevznikol a neexistuje.

Poukazujeme na skutočnost‘, že stavebný úrad oprel svoje napádané rozhodriutie práve o ustanovenia
Nájomnej zmluvy, ktoré sú absolútne neplatné práve z dóvodu rozporu so zákonom, nakoľko znamenajú
vzdanie sa práv do budúcnosti, ktoré v zmysle ustanovenia 574 ods. 2 Občianskeho zákonníka sú
neplatné.

B. Neplatnosť Nájomnej zmluvy v zmysle ustanoveni o spotrebitefských zmluvách

(5) Vzhl‘adom na charakter predmetnej Nájomnej zmluvy zo dňa 15.04.2009 ajej účastníkov je
nepochybné, že ide o zmluvu spotrebitel‘skú a teda sa na túto zmluvu vzt‘ahujú aj ustanovenia
o spotrebiteľských Zmluvách.

V zmysle ustanovenia 53 Občianskeho zákonníka „Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia,
ktoré soósobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech
spotrebitel‘a (ďalej len „nepr(jateľná podmienka“) Za individuálne dojednané zmluvné ustanovenia sa
nepovažujú také, s ktorými mal spotrebitef možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ak nemohol
ovplyvnit‘ ich obsah Ak dodávateľ nepre ukáže opak, zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi
dodávateľom a spotrebitel‘om sa nepovažujú za indivíduálne dojednané.“.

Poukazujeme na skutočnost‘, že stavebný úrad oprel svoje napádané rozhodnutie práve o ustanovenia,
ktoré sú neprijatefnými podmienkami práve z dövodu ich nevyváženosti v neprospech vlastnikov bytov
a nebytových priestorov ako spotrebiteľov.

Opätovne poukazujeme na nespornú skutočnosť, že vlastníci bytov a nebytových priestorov sa nemali
možnost‘ s týmito ustanoveniami a s touto Nájomnou zmluvou zo dňa 15.04.2009 oboznámit‘. lšlo o „tajnú“
resp . „šuplíkovú“ zmluvu, ktorá nebola vlastníkom bytov oznámená, títo nemali možnost‘ sa s ňou
oboznámit‘ ani sa k nej vyjadrit‘, hoci má zavázovať práve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.o existencii takejto zmluvy a jej obsahu sa mohli čiastočne oboznámit‘ iba z napádaného rozhodnutia.

(6) V Zmysle ustanovenia 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka: ‚Za neprýateľné podmienky uvedené v
spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmá ustanovenia, ktoré
a) má spotrebiteľplniť a s ktorými sa nemal možnost‘ oboznámiť pred uzavretím zmluvy,
n) spósobujú, že platnost‘ zmluvy uzatvorenej na dobu určitú sa po uplynutí obdobia, na ktorú bole zmluva
uzavretá, predlži, pričom spotrebiteľovi priznávajú neprimerane krátke obdobie na prejavenie súhlasu s
predlžením platnosti zmluvy,
v) požadujú úd spotrebitera uhradenie plnen o ktorých spotrebitef nebol pred uzavretím zmluvy
preukázateľne informovaný, ktorých úhrada nebola upravená v zmluve alebo za ktoré spotrebiteľ nedostáva
dohodnuté profiplnenie.
w) požadujú, aby spotrebifeľ poskytoval alebo poukazoval tretel osobe alebo v prospech tretej osoby
akékofvek plnenie olvnúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisíace 50 sootrebiteľskou zmluvou. ktoré v
prevažnej miere nesleduje jeho záujmy. alebo aby plnil v súvislosfj s týmto plnením akékoľvek závázky
tretej osobe.

Obdobne Roz.sudok Najvyššieho súdu ČR sp.zn. 29 Cdo 2011/2000 alebo rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sp.zn. 29 Cdo
3300/2008.
2 Rozsudok Najvyššieho sůdu Slovenskej republiky vydaný pod sp.zn. I Cdo 96/95 a publikovaný v časopise Zo súdnej praxe,
zväzok 4, ročník 1998, strana 77.



V zmysle ustanovenia 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka: „ Neprijatel‘né podmienky upravené v
spotrebiteľských zmluvách sú neplatné..

(7) Z vyššie uvedeného je zrejmé, že ustanovenia, o ktoré stavebný úrad oprel svoje napádané rozhodnutie
neméžu prejst‘ testom súladu s generálnou klauzulou neprijateľných podmienok (53 ods. 1 Občianskeho
zákonníka), ako ani s príkladmo vymenovanými skutkovými podstatami neprijateľných zmluvných
podmienok, a tieto ustanovenia Nájomnej zmluvy sú tak absolútne neplatné a žiadne správne rozhodnutie
nemĎže byt‘ založené na základe neprijatel‘ných zmluvných podmienok.

C. Neplatnosť Nájomnej zmluvy z dóvodu rozporu s dobrými mra vmi

(8) Máme zato, že predmetná Nájomná zmluva zo dňa 15.04.2009 je neplatným právnym úkonům pre jej
rozpor s dobrými mravmi rezultujúci z ustanovenia 39 Občianskeho zákonníka3.

Pojem dobrých mravov je z hľadiska miery ostrosti jeho obsahu a rozsahu jednoznačne možné označit‘ za
relatívne neurčitý, poskytujúci široký priestor pre jeho vymedzenie rozhodovacou činnost‘ou orgánov
aplikujúcich právo, zohl‘adňujúc tak všetky okolnosti individuálneho prĺpadu, a tým v konečnom dčsledku aj
pre determinovanie konkrétnej náplne hypotézy noriem, ktoré sú prostredníctvom pojmu dobré mravy
legislatívne vyjadrené4.

Dobré mravy totiž predstavujú meradlo hodnotenia konkrétnych situácií, ktoré zodpovedá všeobecne
uznávaným pravidlám slušnosti v súlade so všeobecnými morálnymi zásadami demokratickej sioločnostf‘5
či tiež „mimoprávny súbor pravidiel správania sa, ktorý je vlastný všeobecne uznávaným vzájomným
vzťahom medzi ľuďmi a mravným princípom spoločenského poriadku“6.Všeobecné súdy za takýto právny
úkon v rozpore s dobrými mravmí považujú „úkon, ktorý je všeobecne neakceptovateľný z hľadiska
v spoločnosti prevIádajúcich mravných zásad a princípov vzájomných vzťahov medzi ľuďmľ‘7. Pokiaľ určitý
právny úkon nerešpektuje a dostáva sa do rozporu s dobrými mravmi8 nemožno pripustit‘, aby vyvolal
zamýšl‘ané právne účinky.

(9) Požiadavka spravodlivého vyváženía a usporiadania zmluvných vzt‘ahov v súkromnom práve,
založenom na rovnosti účastníkov, sa realizuje predovšetkým prostredníctvom principu autonómie völe. j
jpcíp autonómie vóle je však limitovaný korektívom dobrých mra vov a zákazu nepoctivého obchodného

Takýmto prĺpadom je bez racionálnych pochybností aj tento posudzovaný prípad, nakol‘ko Nájomná
zmluva zo dňa 15.04.2009 bola uzavretá tak, že vtedajší prenajímateí uzavrel zmluvu, ktorá obsahuje
absolútne nevyvážené zmluvné práva a povinnosti v neprospech prenajímateľa s vedomím, že táto nebude
zavázovať prenajímateľa, ale budúcich vlastnikov bytov a nebytových priestorov, a teda bola uzavretá
v kontrapozicii so záujmami vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako povinných, ktorých pri
uskutočňovaní právneho úkonu fakticky nemal kto hájit‘, táto zmluva nebola vlastníkom bytov a nebytovým
priestorom predložená a póvodný prenajímatel‘ tak arbitrárne využil svoje monopolné a mocenské
postavenie voči vlastníkom bytov a nebytovým prestorom.

Takéto konanie pčvodného prenajĺmatel‘a a nájomcu svojou absurdnost‘ou musí hrubo urážat‘ mravný cit
každého hodnotovo ukotveného a spravodlivo mysliaceho jednotlivca9.Takýto právny úkon vedúci so
zámerom len prospechu nájomcu testom svojho súladu s dobrými mravmi rozhodne prejst‘ nemóže.

Poukazujeme na skutočnost‘, že stavebný úrad oprel svoje napádané rozhodnutie práve o ustanovenia,
ktoré sú absoiútne neplatné pre ich rozpor s dobrými mravmi.

Podia ustanovenia 39 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskoršich predpisov neplatný je právny úkon,
ktorý svolím obsahom alebo účelom odporuje zákonu a/abo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom“. Základný
extra/egálny korektiv dobrých mravov v realizačnej rov/ne subjektivnych práv nachádzajúca svoje normatívna vyjadrenie aj
v ustanovení 3 Ods. I Občianskeho zákonníka stanovujúceho, že „výkon práv a povinností z občianskoprávnych vztahov
nesmie bez právneho dóvodu zasahovat‘ do práv a oprávnených záujmov mých a nesmie byt‘ v rozpore s dobrými mravmi.

Porov. Rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky sp.zn. 21 Cdo 1484/2004
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp.zn. 30 Cdo 664/2002 publikovaný v zbierke Soubor civilních rozhodnutí a stanovisek

Najvyššiho soudu pod číslom 27/2004
Rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp.zn. 21 Cdo 1880/99. Rovnako aj SALAČ, J.: Rozpor s dobrými mravy ajeho následky

v civilním právu. 2. Vydání Praha: C.H.Beck, 2004, strana 192
7Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 3 Cdo 137/2003 publikovaný v časopise Zo súdnej praxe pod Č. 5/2004

Obdobné principy formujú fenomén dobrých mravov v zmluvnom práva aj podia zahraničnej judikatúry, z komparatívneho
hradiska napriklad rozhodnutia rakúskeho Najvyššieho súdneho dvora identifikované vpublikácii SALAČ, J.: Rozpor s dobrými
mravmi a jeho následky v civilním právu. 2. vydáni Praha: C.H.Beck, 2004.

Vo svojom náleze sp.zn. I. OS 457/2010 Ustavný súd Slovenskej republiky jednoznačne konštatuje, že „v danom pripade išlo
sice o konanie konateľov v mane spoločnosti, ale de facto voči sebe navzájom a aj na tieto okolnosti mel najvyšší súd prihliadat
pri úvahách o súlade prévneho úkonu s dobrými mravmi a poctivým obc hodným stykom.



D. Pré vne následky absolůtnej neplatnosti

(10) Absolútna neplatnost‘ Nájomnej zmluvy zo dňa 15.04.2009 (negotium nuílum) nastala bez ďalšieho ex
lege; na Nájomnú zmluvu Zo dňa 15.04.2009 sa preto hladí, ako by ani nebole uzavretá1°a nevyvoláva
žiadne ňou predpokladané právne účinky. Uvedený záver platí aj pre vznik obligačného vztahu zo zmluvy
vrátane vopred udelených „neobmedzených súhlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov‘, takýto
vztah totiž v dósledku absolútnej neplatnosti Nájomnej zmluvy zo dňa 15.042009 nikdy nevznikol
a neexistuje a takéto súhlasy teda ani neboli nikdy dané!

(11) V tejto súvislosti poukazujeme aj na dÍžku nájmu, ktorá nepochybne presahuje produktívny l‘udský vek.
V zmysle ustálenej judikatúry, fyzické osoby v ekonomicky aktivnom veku möžu uzatvorit‘ nájomnú zmluvu
na dobu určitú v rozmedzí 30 až 40 rokov. Nájomné zmluvy uzatvorené na príliš dlhú dobu nie sú a priori
neplatné z dóvodu dížky doby nájmu, na ktorú boli uzavreté, avšak „móžu byt‘ neplatné z mého zákonného
dóvodu, a že pravdepodobnost‘ takejto ich neplatnosti je váčšia než u nájomných zmlúv uzavretých
napríklad na 10 alebo 30 rokov (Knapp, V..‘ Devadesátdevět, In: Prévn! praxe, 10/1994, str. 570.).

(12) Tvrdíme, že napádané rozhodnutie tak porušuje práva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, je
nezákonné a založené na absolútne neplatnej zmluve a nikdy neudelených súhlasov vlastníkov bytov
a nebytových priestorov, z dóvodov uvedených vyššie.

E. Nevysporiadanie se s námietkami vlastníkov bytov a nebytových priestorov

(13) Poukazujeme d‘alej na skutočnost‘, že stavebný úrad sa včbec nevysporiadal s nasledovnými
námietkami vlastníkov bytov a nebytových priestorov a to:

(a) statický posudok je vypracovaný pre tlak vetra pri základnej rýchlosti 26 m/s, pričom len v minulom roku
bob niekoíko desiatok dní s tlakom vetra presahujúcim dvojnásobok uvedenej rýchlosti, čím möže prísť
nielen k poškodeniu fasády bytového domu, ale aj ohrozeniu života a zdravia chodcov;
(b) trvalé poškodenie fasády a krycích plechových lamiel, tj. poškodenie predmetu vlastníckeho práva
tretích osób, ktoré s týmto nedali žiaden súhlas!;
(c) estetické narušenie bytového domu III Veže;
(d) posúdenie svetelného smogu a práva na priaznivé životné prostredie;
(e) zmena svetelných podmienok v garážovom dome, nakoľko prekrytím fasády reklamnými plochami sa
absolútne zniži prirodzené svetbo v garážovom dome;

Tvrdíme, že stavebník pri realizácii reklamnej stavby bez súhíasu vlastn!kov bylov a nebytových priestorov
bytového domu zasiahne/zasiahol do stavebných konštrukcií a prvkov stavby bytového domu, ktorý je vo
vlastníctve tretej osoby a tieto stavebné konštrukcie a prvky poškodí (vřtaním, rezanim a pripevnením
reklamnej stavby, ukotvením rámu a konzol pre svietid!o o stavebné konštrukcie a prvky vo vlastníctve
tretich osčb). Nie je možné bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu
vykonávat‘ zásahy do stavebných konštrukcií a prvkov bytového domu a umiestňovať rózne stavebné
konštrukcie, ktoré neboli súčast‘ou pčvodného stavebného povolenia pre bytový dom. Nájomná zmluva,
resp. jej ustanovenia o „absolútnom a neodvolateľnom súhlase“ sú vzhľadom na vyššie uvedené neplatné.

(14) Vzhľadom na uvedené žiadame, aby odvolací orgán zrušil napádané Rozhodnutie.

S úctou

Vlastníci bytov a nebytových priestorov

Meno Číslo bytu Podpis

/M. jg

‚ť. (

Jw ‘3

° Rozsudek Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vydaný pod sp.zn. 1 Cdo 96/95 a publikovaný v časopise Zo súdnej praxe,
zväzok 4, ročník 1998, strana 77.
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