MESTSKA ČÁSŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES
Nám. sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4

Č. j.: KV/SÚ/3377/2021/21250/DB

Bratislava, 02. 10. 2021

VÝZVA NA PREUKÁZANIE OPRÁVNENIA NÁ USKUTOČNENIE
REKLAMNEJ STÁVBY

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa podra §
117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavetmý zákon"), v spojení s § 5 písm. a)
zákona č. 608/2003 Z. z. oštátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
abývanie vznení neiskorší«:h predpisov aozmene adoplnení zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom 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 znenf neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný úrad"),
prijala dňa 29. 11. 2021 ohlásenie na odstránenie reklamných stavieb nachádzajúcich sa na
pozemku parc. registra ,,c" č. 668146 v k. ú. Karlova Ves, LV č. 46 vo vlastníctve
Hlavnébo mesta Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 429/1,
811 0l Bratislava, podané podra § 88 ods. 8 stavebného zákona. V ohlásení sa uvádza, že
reklamné stavby sú postavené na vyššie uvedenom pozemku bez príslušného povolenia
stavebného úradu a ich vlastník nie je známy.
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Podra ohlásenia ide o reklamnú stavbu postavenú bez povolenia na pozemku vo
vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, LV č. 46, na pozemku reg. CKN, par. č. 668/46 vk. ú. Karlova Ves. Vzhradom ktomu, že reklamná stavba nie je

označené y zmysle § 86 ods. 4 stavebného zákona, nÍe je možné identifikovať jej vlastníka.
V archíve stavebného úradu nebolo nájdené povolenie na uskutočnenie reklamnej stavby,
resp. reklamného zariadenia podra predchádzajúcich predpisov, v uvedenej lokalite Karlovej
Vsi.

Podra § 142d ods. 2 stavebného zákona ,,Informačné, reklamné a propagačné

zariadenia podra predpisov platných do 1. januára 2015 sa považufi:t za reklamné stavby
podl'a tohto zákona v znení účinnom od 2. januára 2015. Vlastník takého zariadenia je
povinný ho označit' ako reklamnů stavbu podra § 86 ods. 4 do 31. júla 2015."
Podl'a § 86 ods. 4 stavebného zákona íí Vlastník reklamnej stavby je povinný zabezpečit'

počas celej doby trvania reklamnej stavby jej označenie menom a priezviskom, obchodným
menom, názvom, ochrannou známkou alebo iným symbolom, ktorýí umožňuje identifikáciu
reklamnej stavby ".

Podra § 142d ods. 3 stavebného zákona ,,Vlastník informačného, reklamného a
propagačného zariadenia podra predpisov platných do 1. januára 2015, postaveného bez
povolenia alebo v rozpore s ním do 1. januára 2015, je povinný do 31. fi21a 2015 požiadat' o
dodatočné povolenie stavby príslušný stavebný úrad. Stavebný úrad rozhodne o dodatočnom
povolení reklamnej stavby, ak vlastník reklamnej stmby preukáže, že jej dodatočné povolenie
nie je v rozpore s verejným záujmom chráneným týmto zákonom a osobitnými predpismi, že je
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vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo že je vlastníkom stavby spojenej
s nepovolenou stavbou, alebo že má k tomuto pozemku alebo stavbe iné právo [§ 139 ods. l
písm. a) i c)] a vlastník zastavaného pozemku alebo stavby alebo osoba, ktorá má k tomuto
pozemku alebo stavbe iné právo [§ 139 ods. 1 písm. a) až c)], s dodatočným povolením
súhlasí. Na konanie o dodatočnom povolení reklamnej stavby sa pou4e § 88a ods. 1, 2 a 4 až
7. Ak stavebný úrad dodatočne nepovolí reklamnú stavbu alebo vlastník informačného,
reklamného a propagačného zariadenia nepoýiada o dodatočné povolenie stavby podťa
prvej ve@, takú reklamnú stavbu mofno odstráííit' podl'a ustanovení o odstránení
reklamnei stavby podTa tohto zákona v znení účinnom od 2. januára 2015."
Podl'a § 88 ods. 7 stavebného zákona ,J'ovolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na
odstránenie reklamnej stavby, ktorá je postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s
ním, alebo bez písomného oznámenia stavebného'ůradu podra § 5 7 ods. 2 pri stmbách, lďoré
treba ohlásit: alebo v rozpore s ním, ak ohlásenie odstránenta stmby podal vlastník pozemku
alebo stmby alebo osoba, ktorá má iné práva k pozemku alebo stmbe [§ 139 ods. l:písm. a)
až c)], a títo nedali právo inej osobe uskutočnit' relclamnú stmbu na svojom pozemku alebo
svojej stmbe alebo záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb registrované podra
tohto zákona. Stavebný úrad
a) aR vlastník reklamnej stavby nie je známy, vydá osobe, ktorá podala ohlásenie
odstránenia stavby súhlas s odstránením reklamnej stavby do 30 dní odo dňa podania
ohlásenia."

b) ak vlastník reklamnej stavby je známy, stavebný úrad ho vyzve, aby do 15 dní odo dňa
doručenia výzvy preukázal, že mal oprávnenie na uskutočnenie reklamnej stavby na
pozemku alebo na stavbe, kde je umiestnená, a že je zhotovená v súlade s podmienkami
podra tohto zákona. Ák vlastník reklamnej stavby v určenej lehote nepreukáže, že mal
oprávnenie na uskutočnenie reklamnej stavby alebo že stavba je zhotovená v súlade s
podmienkami podra tohto zákona, stmebný úrad do 30 dní odo dňa márneho uplynutia
lehoty vydá osobe, 7ctorá podala ohlásenie odstránenia stavby súhlas s odstránením
reklamnej stavby.
Podra § 66 ods. 5 stavebného zákona íí Reklamné stavby, na ktoré sa vyžaduje stmebné
povolenie, m2 stavbami dočasnými, ktorých doba trvania nesmie presiahnut' tri roky. Dobu

-trvania reklamnej stavby možno predÍžit"podaním žiadosti podra §'67 ods. 4."

Podra § 88 ods. 7 stavebného zákona ,, Vlastník reklamnej stavby je povinný odstránit'
reklamm2 stmbu do 30 dnrí od uplynutia doby, na kton2 bola póvolená reklamná stavba, alebo

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nepredÍžení doby trvania reklamnej stmby. V

rozhodnutí o';epredÍžení doby trvania reklamnej stavby stavebný úrad určí- podmienky
odstránenia reklamnej :stmby. Ak vlastník reklamnej stavby do 30 dní od nadobudriutia

právoplatnosti rozhodnutia ;0 nepredÍže.ní doby jej-trvania reklamrn2 stavbu neodstráni,
právoplatné a vykonaterné rozhodnutie je exekučným titulom. 5"
Podl'a S, 88 ods. 8 stavebného zákona ,,Povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na
odstránenie reklamnej stmby, ktorá je postavená bez stmebného povolenia alebo v rozpore s
ním, alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podra § 5 7 ods. 2 pri stmbách, ktoré
treba ohlásit'; alebo v rozpore s ryím, ak ohlásenie odstránenia stmby podal vlastník pozernku
alebo stavby alebo osoba, ktorá má iné práva k pozemku alebo stavbe [§ 139 ods. 1 písm. a)
i c)], a títo nedali právo inej osobe uskutočnit' reklamrn2 stmbu na svojom pozemku alebo
svojej stmbe, záujmové združenie vlastníkov reklamných stmieb registrované podra tohto
Mkonq alebo obec, ak ide o reklamnú stavbu v jej územnom obvode. Stavebný úrad vydá
osobe, ktorá podala ohlásenie odstránenia stavby, súhlas s odstránením reldamnej stavby do
30 dní odo dňa podania ohlásenia."
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Podra § 88 ods. 9 stavebného zákona ,, Vlastník pozemku alebo stavby, záujmové
združenie vlastníkov reklamných stavieb registrované podl'a tohto zákona alebo osoba, ktorá
má- iné práva k pozemku alebo stavbe [§ 139 ods. l písm. a) až c)], alebo obec je oprá'vnená
po doručení súhlasu'stavebného úradu s odstránením reklamnej stmby odstránit' rekla?mnú
stavbu na náklady vlastníka reklamnej stavby."

Stavebný úrad vyzýva neznámeho vlastníka reklamnej stavby, aby v lehote do
15 dní odo dňa dóruěenia tejto výzvy stavebnému úradu preukázal, že mal oprávnenie
na uskutočnenie reklamnej stavby a že je zhotovená v súlade s podmienkami podl'a
stavebného zákona. Vprípade, že vlastník reklamnej stavby toto vstanovenej lehote
nepreukáže, stavebný úrad vydá osobe, ktorá podal@ ohlásenie o4stránenia reklamnej stavby
súhlas s jej odstránením.

,,§ 142i Prechodné ustanovenie kúprave účinnej od 1. mája 2021 (})Stavebné
povolenia vydané podra doterajších predpisov na reklamné stavby, ktorých doba trvania nie
je časovo obmedzená, sa považufit za stavebné povolenia vydané podra tohto zákona na
reklamné stavby s dobou trvania najviac tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto
zákona."
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Q,A
Dana Čahojová
starostka

Prílohy:

1. označenie a miesto reklamnej stavby navrhovanej na odstránenie
2. fotografia reklamnej stavby
Doručí sa verejnou vyhláškou:
Vzhradom k tomu, že vlastník reklamnej stavby na pozemku parc. rcgňstra ,,c" č. 2985/2 v k.
ú. Karlova Ves stavebnému úradu nie je známy, doničuje sa táto výzva verejnou vyhláškou
podl'a § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov.

1. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, so
žiadost'ou o zverejnenie verejnej vyhlášky
2.

Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4,
so žiadost'ou o vyvesenie na úradnej tabuli MČ

Na vedomie:

3. MČ Bratislava-Karlova Ves - starostka
4. spis
5. 2xa/a
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Verejná vyhláška:

Táto písomnost' sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli

Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlov'a Ves.- Za deň doručenia sa povaŽujé 15. deň vyvesenia
písomnosti na úradnej tabuli Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves. Zároveň sa táto písomnosť
zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk ana úradnej tabuli Magistrátu hlavného mesta SR
Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Po uplynutí uvederiej lehoty žiadame azaslať
potvrdeml verejnú vyhlášku spuť.
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pečiatka a podpis:
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Vybavuje:Ing.BartošováDominika 02/70711312 dominika.bartosova@karlovaves.sk
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