
MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA-DÚBRAVKA
Žatevnú 2, 844 02 Bratislava

Čj.: SU-5492/2 141/2017/St v Bratislave 24.04.2017

Výzva

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, ako príslušný stavebný úrad I. tupňa podľa * 117 ods. I
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v spojení s 5 písm. a) zákona č.
608/2003 Z.z. o štátncj správe pre územné p)ánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a siavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, * 7a ods. 2 písm. i)
zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“), prijal dňa 05.04.2017 od
Asociácie vonkajšej reklamy so sídlom Trenčianska Č. 55. 821 09 Bratislava, IČo:
30 809 819 zapísanej v registri záujmových združení vlastníkov reklamných stavieb podľa *
I 29a stavebného zákona ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby podané
podľa 88 ods. 7 stavebného zákona.

Podl‘a ohlásenia ide ojednoduchú reklamnú stavbu umiestnenú na 2 stojkách, s najväčšou
informaČnou plochou do 3m2 postavenú bez povolenia v trávnatej ploche na ulici M. Sch.
Trnavského — pri kostole na pozemku registra „CKN“ parc. Č. 1444 k. ú. Dúbravka BraUslava.
Vzhľadom k tornu, že reklamná stavba nie je označená v zmysle * 86 ods. 4 stavebného
zákona, nie je možné identifikovať jej vlastníka. V archíve stavebného úradu nebolo nájdené
povolenie na uskutočnenie reklamnej stavby, resp. reklamného zariadenia podľa
predchádzajúcich predpisov, v uvedenej Iokalite Dúbravka.

Podľa 142d ods. 2 stavebného zákona „Ínformačné, reklamně a propagačně zariadenkz
podia predpisov platných do 1. januára 2015 sa považnjú za reklamně stavby podia tohro
zákona v vicii! účinno,;, od 2. jamiúra 20)5. Vlastník takého zariadenia je povinný ho
označit‘ ako reklanznú stavbu podia 86 ods. 4 do 31.júla 2015.

PodI‘a 86 ods. 4 stavebného zákona „Vlastník reklamnej stavby je povinný zabezpečit‘

počas celej doby trvania reklarnnej stavby jej označenie nic;, on, a priezviskom, obchodným
uzenou;, izázvonz, ochrannou známkou aiebo inýui synzbolom, ktorÝ unzožňuje ide;zrzfikáciu
reklamnej stavby

Podl‘a * 142d ods. 3 stavebného zákona „Vlastník informačně/zo, rek/nuzného a propagačného
zariadenia podia predpisov platných do 1. januára 2015, postaveného bez povolenicz aiebo
v rozpore s ním do 1. januára 2015, je povinný do 31. já/a 20)5 požiadat‘ o dodatočné
povoienie stavby príslušný sta vebný úrad. Stavebný úrad rozhodne o dodatočnom povolení
reklanmej stavby, ak vlastník reklanznej stavby preukáže, že jej dodatočné povo/enie niť je
V rozpore s verejnýnz záuj;nonz chráneným týmto zákonom a osobitnými predpisnzi, že je
Wastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou aiebo žeje viastníkom stavby spojenej
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s nepovolenou stavbou, alebo že má k tomuto pozemku alebo stavbe lité právo [ 139 ods. J
písm. ti) až c)] a vlastník zastavaného pozemku alebo sta vhv alebo osoba, ktorá má k tomuto
pozemku aleho staj‘be ině právo [‘ 139 ods. 1 písni. a) až c)], s dodatočným povolením
sáh/ast Na konanie o dodatočnom pot‘olení reklamnej stavby sa použije 88a ods. 1, 2 a 4 tiž
7. Ak stavebný úrad dodatočne nepo volí reklamnú stavbu alebo vlastník infonnačného,
‚‘eklamného a propagačného zariadenia nepožiada o dodatočné povolenie stavby podl‘a
prve] vety, takú reklanznú stavbu ‚nožno odstránit‘ podl‘a ustanovení o odstránení
reklarnnej stavby podž‘a tohto zákona v znení účinnom od 2.januára 2015.

Podľa * 88 ods. 7 stavebného zákona „Povolenie sta vc/mého úradu sa nevyžaduje na
odstránenie reklamnej stavby, ktorá je postavená bez sta vcbného povolenia alebo v rozpore
s ním, alebo bez písonmého ozjzáineiua stavebného úradu pod/a 57 ods, 2 pri sta vbách,
ktoré treha ohlásit alebo v rozpore s ním, ak ohlásenie odstránenia stavby podal vlastník
pozemku alebo stavby aleho osoba, ktorá má ině práva k pozemku aleho k sta vbe [ 139 ods.
I písni. a) až čj], a títo nedali právo inej osobe uskutočnil reklamnú stavbu na svojom
pozemku alebo svojej stavbe alebo záujniové zdncžeiiie vlastníkov rek/antu ých stavieh
registrované podi‘a toh!o zákona. Stavebný úrad

a) ak vlastník reklwnnej stavby nic je známy, vydá osobe, ktorá podala ohlásenie
odstránenia stavby sáhlas s odstránením reklamnej stavby do 30 dní odo dňa
podania ohlásenia.

b) ak vlastník rckla;nnej stavby/e známy, stavebný úrad ho vyzve, aby do 15 dní odo dňa
doručenia výzvy preukázal, že tita! oprávnenie na uskutočnenie rcklainnej stavby na
pozemku alebo na stavbe, kde je wniestnená, a že je zhotovená v súlcidc
s podmienkanÝ podia tohto zákona. Ak vlastník reklanuzej stavby v určenej le/zote
nepreukáže, že nud oprávnenie na uskutočnenie reklanmej stavby alebo že stavba je
zhotovená v súlade s podnzienkami podl‘a tohto zákona, staveb!!)1 úrad do 30 dní odo
dím márneho upvmtia lehot-y vydá osobe, kroni podala ohlásenie odstránenia stavby
sáhlas s odstránením reklamnej stavby.

Stavebný úrad vyzýva neznámeho vlastníka reklamnej stavby, aby v Iehote do 15 dní
odo dňa doručenia tejto výzvy stavebnému úradu preukázal, že mal oprávnenie na
uskutočnenie reklamnej stavby a že je zhotovená v súlade s podmienkami podl‘a
stavebného zákona. V prípade, že vlastník reklamnej stavby toto v stanovenej lehote
nepreukáže, stavebný úrad vydá osobe, ktorá podala ohlásenie odstránenia reklamnej stavby
súhlas s jej odstránením.

/t?Š ;“

RNDr. Martin Zaťovič
starosta



Pnlohy:
1. označenie a miesto reklamnej s(avby navrhovanej na odstránenie

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

účastníkom konania:

1. Asociácia vonkajšej reklamy, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
2. Miesrny úrad Bratislava-Dúbravka, Zatevná 2, 841 02 Bratislava

Verejná vyhláška

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu IS dni na
úradnej tabuli správneho orgáiu. Posledný deň (ejto Iehotyje dňom dowčenia.

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: Dátum zvesenia z úradnej
tabule;

pečiatka a podpis: pečiatka a podpis:
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