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SÚHRN A VYHODNOTENIE PREROKOVANIA 
 

NÁVRHU ZADANIA PRE VYPRACOVANIE 
URBANISTICKEJ ŠTÚDIE  KARLOVA VES – LÍŠČIE ÚDOLIE – SVRČIA 

 

 
 

Návrh Zadania pre vypracovanie Urbanistickej štúdie KARLOVA VES – LÍŠČIE ÚDOLIE – 
SVRČIA  (ďalej len UŠ KV – Líščie údolie –Svrčia) bol vypracovaný v zmysle § 4 ods. 3 zákona 
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 

 
V rámci prerokovania boli jednotlivo oslovené nasledovné subjekty: 
 
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám 1, 814 99 Bratislava 
2. Bratislavský samosprávny kraj, P.O. Box 106, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 
3. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, Pribinova 2, 

 812 72 Bratislava 
4. Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 
5. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku Bratislava , Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  
6. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 

812 35 Bratislava 
7. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 

Bratislava 
8. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
9. Krajské riaditeľstvo PZ, Krajský dopravný inšpektorát ,Špitálska 14 811 08 Bratislava           
10. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 
11. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Lamačská cesta 6, 845 14 Bratislava                             
12. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 
13. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Odborárske nám. 3,  

P. O. Box 19, 810 05 Bratislava 
14. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  

Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava 
15. Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, Staromestská 6, 814 40 Bratislava 
16. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava 
17. Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava, Polianky 8, 841 01 Bratislava 
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
19. Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava 
20. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
21. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 
22. Slovenská správa ciest GR, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
23. Západoslovenská energetika, a.s., Odbor technického rozvoja a normalizácie, Čulenova 6,  

816 47 Bratislava 1 
24. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 
25. Slovenské elektrárne a.s., Mlynské Nivy 47, 827 36 Bratislava 
26. Slovenský plynárenský priemysel, Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 
27. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
28. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 
29. Orange Slovensko, a.s. , Metodova 8, 821 08 Bratislava 
30. SITEL s.r.o., Kopčianska 20/c, 851 01 Bratislava 
31. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P. O. Box 216, 850 00 Bratislava 
32. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 841 04 Bratislava  
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33. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava  
34. Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
35. Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím, Svrčia 6, 842 11 Bratislava 
36. ENERGOTEL a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava  
 

 
SÚHRN A VYHODNOTENIE PREROKOVANIA 

 
Číslo Názov organizácie / meno   

 Číslo listu Dátum Spôsob zapracovania stanoviska do zadania pre UŠ 

 Stanovisko, vyjadrenie  

1. 
 

Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hl. m. SR Bratislavy, 
Primaciálne nám 1, 814 99 Bratislava 

 

 KV/UPI/176/2015/ MAGS OKUS 11734/DK 
51300/2015-326949 

30/09/2015  

  
Stanovisko: 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v zmysle 
ustanovení § 4 ods. 3 stavebného zákona súhlasí s obsahom 
a rozsahom urbanistickej štúdie za podmienky zapracovania 
nasledovných pripomienok do čistopisu zadania urbanistickej 
štúdie: 
Urbanistická koncepcia priestorové usporiadanie a funkčné 
využitie územia, regulatívy využívania územia: 
kap. 3 Určenie špecifického účelu použitia urbanistickej štúdie: 
- doplniť do bodu 2. požiadavku na rozvoj jedného z centier 
občianskej vybavenosti v priestore Centrum 1. - upraviť 
znenie poslednej vety kap. 3 nasledovne: Urbanistická štúdia 
bude podkladom pre usmerňovanie investičnej činnosti 
v procese územného rozhodovania po jej kladnom 
prerokovaní a po schválení zmien a doplnkov územného 
plánu hlavného mesta SR, v časti riešeného územia, ak 
vyplynú z procesu prerokovania. 
 
kap. 9. Konkretizácia obsahu a rozsahu..., podkapitola 
9.2. Požiadavky na riešenie z hľadiska urbanisticko-
architektonického, časť 1. požadované regulatívy doplniť 
druhú odrážku podľa ÚPN mesta, záväzná časť, kap. C2., 
2.2.1. Intenzita využitia funkčných plôch, v ktorej sa stanovujú 
regulatívy pre ÚPN-Z tzv. doplňujúce charakteristiky 
odporúčame doplniť napr. index objemového zaťaženia 
územia na ha (IZÚ). 
 
Ochrana životného prostredia, ochrana prírody a tvorba 
krajiny a ochrana PP a LP:  Zeleň tvorba krajiny: 
Podporujeme v návrhu zadania definovaný jeden z cieľov UŠ 
stabilizovať plochu zelene v riešenom území (spolu 
so stabilizáciou rodinných domov a riešiť dopravnú obsluhu 
a vybavenosť). 
Mieru ozelenenia vyjadrenú koeficientom zelene (min. KZ / 
KZ min.) požadujeme rešpektovať ako jeden z dôležitých 
regulatívov. Okrem KZ jednotlivých stavebných pozemkov je 
treba v každej ucelenej funkčnej ploche vyhodnotiť' 
splnenie/nesplnenie vo vzťahu k definovanému KZ min. podľa 
platného ÚPN hl. mesta. Plošný rozsah zelene odvodený 
z Metodickej príručky MZP SR 2002 „Štandardy minimálnej 
vybavenosti obcí" odporúčame použiť' len pre porovnanie 
s hodnotami KZ min. podľa platného ÚPN mesta. 
 
Ovzdušie, vody, pôdy:   
Pôdy — k bodu 9.3. str. 7 – v zmysle platnej legislatívy 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
- akceptuje sa bude doplnené a upravené 
v kapitole 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
- akceptuje sa, bude doplnené v kapitole 9.2 
(str. 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- berie sa na vedomie 
 
 
 
- akceptuje sa, bude doplnené a upravené 
v kapitole 9.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- akceptuje sa, bude opravené v kapitole 9.3. 
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odporúčame používať' namiesto skratky PPF 
(poľnohospodársky pôdny fond) skratku PP — 
poľnohospodárska pôda, a miesto LPF (lesný pôdny fond) 
skratku LP — lesné pozemky. 
 
OPaK, ÚSES:   
V kap. 12. Doteraz spracované súvisiace materiály a podklady 
(str. 10) je potrebné vyňať' ako podklad „Implementácia 
územných systémov ekologickej stability, Aktualizácia RÚSES 
hl. m. SR Bratislavy" — nakoľko dokument nie je záväzným 
podkladom pre ÚPN hl. m. SR Bratislavy. Jediným relevantným 
podkladom je RUSES hl. mesta SR Bratislava (SAZP,1994). 
 
Hluk, odpady, špecifické zložky:   
V kap. 9.3 „Požiadavky na ochranu životného prostredia, 
ochranu prírody a tvorbu krajiny a ochranu PPF a LPF" 
v odrazníku „Hluk" odporúčame doplniť požiadavku — 
vyhodnotiť súčasné i výhľadové hlukové pomery po realizácii 
nových dopravných stavieb v riešenom území najmä 
vo vzťahu k existujúcej i navrhovanej obytnej zástavbe.  
 
 
 
V kap. 12 „Doteraz spracované súvisiace materiály a podklady" 
pod č. 17 je uvádzaná Strategická hluková mapa bratislavskej 
aglomerácie s dátumom spracovania 2007. Nakoľko bola 
spracovaná nová strategická hluková mapa, je potrebné 
uvádzať dátum spracovania rok 2013.  
 
Verejné dopravné vybavenia územia:   
Predložený návrh zadania Urbanistickej štúdie sa zaoberá 
bodmi, týkajúcimi sa riešenia verejného dopravného 
vybavenia v časti 9.4 Požiadavky na dopravnú obsluhu. 
Z hľadiska riešenia verejného dopravného vybavenia 
k predloženým bodom uvádzame: Urbanistická štúdia má 
riešiť dopravné vzťahy najmä vo vzťahu k dopravným 
zámerom nadmiestneho významu t.j. NS MHD 
a mimoúrovňová križovatka Molecova — Karloveská 
a kapacitne posúdiť územie vzhľadom na predpokladaný 
objem dopravy. 
K uvedeným bodom uplatňujeme nasledujúcu pripomienku:  
Dopravný uzol Molecova - Karloveská tvoria spolu 
s križovatkou Riviéra ucelený dopravný uzol, ktorý je 
spádovým pre územie Dlhé diely, ako aj ďalšie rozvojové 
lokality v bezprostrednej prípadne širšej oblasti Karloveskej 
radiály, ktoré sa cez dané územie dopravne napájajú (lokalita 
Staré grunty, oblasť Krčace, oblasť Devín). Návrh vybudovania 
mimoúrovňovej križovatky Molecova Karloveská, s prepojením 
na Líščie údolie a Svrčiu ulicu je súčasťou platného Územného 
plánu hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien 
a doplnkov (ďalej ÚPN). Bola navrhnutá ako mimoúrovňová 
križovatka práve z dôvodu prerozdelenia dopravy 
na Karloveskej a Botanickej ulici, čím by došlo k odľahčeniu 
dopravy v už tak vyťaženom dopravnom uzle. 
Urbanistická štúdia má preveriť aktuálnosť návrhu 
schváleného v platnom Územnom pláne a to aj na podklade 
dopravno - kapacitného posúdenia. 
Na základe uvedeného poukazujeme na fakt, že dopravno-
kapacitné posúdenie bude potrebné vykonať nielen 
pre riešené územie, ale zhodnotiť dopravnú situáciu v širších 
vzťahoch t.j. zahrnúť do posúdenia aj lokality v oblasti Dlhé 
diely, rozvojové lokality Staré grunty a Krčace. Zároveň 
poukazujeme na skutočnosť, že daný dopravný uzol zlučuje 

 
 
 
 
 
 
- akceptuje sa, v texte bude opravená informácia 
o záväznosti podkladu 
 
 
 
 
 
 
- akceptuje sa ako odporúčanie, v analytickej 
časti bude požadované vyhodnotenie súčasných 
hlukových pomerov v území a ich dopad 
na obytnú zástavbu, v návrhovej časti budú 
hlukové pomery rešpektované ako limit v území; 
vyhodnotenie hlukových pomerov po realizácii 
nových dopravných stavieb je ďaleko 
nad možnosti a rámec predmetnej urbanistickej 
štúdie 
- akceptuje sa, bude opravené v texte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- akceptuje sa pre prípad, že by urbanistická 
štúdia navrhovala zmeny uvedených 
nadmiestnych dopravných zámerov, avšak 
cieľom urbanistickej štúdie je najmä zmapovať 
stav prípravy dopravných zámerov nadmiestneho 
významu, ako aj zmapovať a vyhodnotiť prípadné 
nové poznatky, alebo zámery v tejto oblasti a ich 
dopad na riešené územie; dôvodom je, že 
od schválenia územného plánu mesta došlo 
k novým rozhodnutiam napr. v oblasti MHD 
a NS MHD – posilnenie významu električkových 
tratí; tiež bol spracovaný Územný generel 
dopravy Bratislavy, ktorého výsledky je tiež 
potrebné vyhodnotiť a zapracovať vo vzťahu 
k riešenému územiu; 
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v jednom bode nielen automobilovú dopravu, ale aj mestskú 
hromadnú dopravu t.j. autobusové linky, električkovú dopravu 
toho času spracovávaný projekt modernizácia dvojkoľajnej 
električkovej trate Dúbravsko – Karloveskej radiály, do výhľadu 
riešenie dopravnej obsluhy Dlhých dielov NS MHD (v zmysle 
Dopravno-urbanistickej štúdie komplexného rozvoja nosného 
systému MHD v Bratislave, ktorý je premietnutý do platného 
ÚPN) s doplnkovou trolejbusovou dopravou. Pri dopravno – 
kapacitnom posúdení a spracovaní návrhu dopravných 
opatrení na komunikačnej sieti požadujeme zohľadniť všetky 
pripomienky uvedené v tomto bode.  
 
Upozorňujeme:  
V prípade, že je plánované zatriedenie objektov pozemných 
komunikácií, alebo ich časti v riešenom území v zmysle 
Cestného zákona do siete miestnych komunikácií na území 
hlavného mesta SR Bratislavy, žiadame, aby táto požiadavka 
bola zahrnutá a náležíte zdokumentovaná v požiadavkách 
verejného dopravného vybavenia. 
Zároveň upozorňujeme, že v prípade návrhu nových 
komunikácií je potrebné uvažovať s tým, že ak by sa 
predmetný návrh týkal komunikácií funkčných tried vyšších 
ako C2 vyžiadalo by si to taktiež zmenu Územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien 
a doplnkov.  
Z hľadiska záujmov riešenia verejného dopravného vybavenia 
k návrhu zadania „Urbanistická štúdia Karlova Ves Líščie údolie 
— Svrčia" uplatňujeme vyššie uvedené pripomienky, ktoré je 
potrebné rešpektovať pri ďalšom spracovávaní 
územnoplánovacieho podkladu Urbanistickej štúdie, prípadne 
ÚPN Z. 
Dňa 26.03.2015 sme sa vyjadrili k oznámeniu o začatí 
obstarávania „Územného plánu zóny Bratislava, Karlova Ves - 
Líščie údolie." V tomto stanovisku boli uvedené 
územnoplánovacie podklady potrebné pre spracovanie ÚPN-Z. 
Toho času predložený návrh zadania UŠ KV Líščie údolie — 
Svrčia zahŕňa všetky podklady v časti 12. Doteraz spracované 
súvisiace materiály a alternatívy riešenia Verejného 
technického vybavenia územia:   
K predloženému návrhu zadania UŠ nemáme pripomienky.  
 
Záver:  
Čistopis zadania urbanistickej štúdie so zapracovaním 
pripomienok uplatnených k návrhu zadania UŠ a vyhodnotenie 
pripomienok k návrhu zadania UŠ žiadame predložiť 
Hlavnému mestu SR Bratislava pre potreby zabezpečenia 
výkonu orgánu územného plánovania. 
Odporúčame upraviť názov predmetnej UŠ a použiť názvy 
komunikácií, ktoré tvoria hranicu riešeného územia tj.: 
Botanická — Karloveská Líščie údolie Svrčia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- akceptuje sa pre prípad, že by urbanistická 
štúdia navrhovala zmenu územného plánu 
týkajúcu sa uvedených nadmiestnych 
dopravných zámerov, bude doplnené do kapitoly 
9.4. 
 
- akceptuje sa, bude zapracované do textu, 
kap. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- berie sa na vedomie 
 
 
- akceptuje sa, čistopis zadania bude po jeho 
odsúhlasení zaslaný hlavnému mestu 
 
 
 
- berie sa na vedomie 

2. 
 

Bratislavský samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja 
a územného plánovania 

 

 KV/UPI/176/2015/11734/DK 07/09/2015  

 Pri návrhu zadania urbanistickej štúdie je potrebné 
zohľadňovať podmienky a požiadavky vyplývajúce z platného 
ÚPN hl. mesta SR Bratislavy, ktorý musí byť v súlade 
so záväznou časťou územného plánu regiónu. 

 
- akceptované, osobitne sa bude zohľadňovať 
pri prípadných návrhoch zmien územného plánu 
mesta Bratislavy – bude doplnené v kapitole 9.2. 

3. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií 
a bezpečnosti, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

 

 SITB-OT4-2015/000382-1225 11/09/2015   
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 V záujmovej oblasti Návrhu Zadania pre vypracovanie 
územnoplánovacieho podkladu „Urbanistická štúdia Karlova 
Ves Líščie údolie - Svrčia", MV SR v spomenutej lokalite nemá 
žiadne vlastné telekomunikačné siete a výhľadovo neplánuje 
žiadnu líniovú stavbu ani inú investičnú činnosť'. 
K Urbanistickej štúdii správca telekomunikačnej siete MV SR 
nemá žiadne požiadavky, pripomienky ani pozmeňujúce 
návrhy. 

- berie sa na vedomie 

4. Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy,  
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 

 

    

 Bez vyjadrenia.   

5. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku Bratislava, 
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava  

 

 ASM-115-1957/2015 08/09/2015  
 

 Stanovisko z hľadiska záujmov obrany štátu k predloženej 
územnoplánovacej dokumentácii: 
Vojenská správa nemá pripomienky, lebo v riešenom území 
nemá zvláštne územné požiadavky. 
 

- berie sa na vedomie 

6. MŽP SR, odbor štátnej geologickej správy  

 3153/2015-7.3; 4620/2015 21/09/2015  

 stanovisko:  
1. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného 
radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej mape. 
Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti 
ďalšieho využitia územia. 
2. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú 
k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu 
Dionýza Štúra — aplikácia Atlas geotermálnej energie 
http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.  
 
Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje 
ako riziko stavebného využitia územia výskyt stredného 
radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia 
územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné 
posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR 
č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného 
žiarenia. 
 
V prílohe je mapa s vyznačením radónového rizika 
v M 1:10 000 

 
- akceptuje sa, požiadavky budú zapracované 
do kapitoly 9.3.  

7. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

 

    

 Bez vyjadrenia.  
 

8. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava  

 KPUBA-2015/18842-2/65852/ŠUS 28/09/2015    

 KPÚ súhlasí s predloženým návrhom urbanistickej štúdie 
predmetného územia s touto podmienkou: Z hľadiska ochrany 
pamiatok žiadame uviesť nasledovné: 
Ku každej pripravovanej stavebnej činnosti na riešenom území 
si stavebník vyžiada v zmysle § 30 ods. 4 a § 41 ods. 4 
pamiatkového zákona vyjadrenie Krajského pamiatkového 
úradu Bratislava ako dotknutého orgánu štátnej správy, ktorý 
určí spôsob ochrany potenciálnych archeologických nálezísk 

 
 

 
- akceptuje sa, bude doplnené do kapitoly 9.6. 

http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14
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a nálezov. 
KPÚ BA sa vyjadruje k predloženému zámeru z hľadiska 
ochrany archeologického kultúrneho dedičstva v prípadoch 
stavebných zemných prác a neuplatňuje vecne príslušné 
záujmy na architektúre predmetnej stavby. 
Toto záväzné stanovisko stráca platnosť po uplynutí troch 
rokov odo dňa jeho vydania, ak nedošlo k jeho použitiu 
na účel, pre ktorý bolo určené. Je podkladom pre územné 
a stavebné konanie príslušného stavebného úradu 
v uvedenej veci. 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava konštatuje, že územie, 
ktoré rieši predložená urbanistická štúdia sa nedotýka 
pamiatkovej zóny a nenachádzajú sa tu žiadne národné 
kultúrne pamiatky evidované v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu Slovenskej republiky. 
Archeologický potenciál riešeného územia mestskej časti 
Karlova Ves nevylučuje v týchto miestach výskyt staršieho 
osídlenia. Pri realizácii plánovanej výstavby bude preto 
nevyhnutné zabezpečiť ochranu archeologického kultúrneho 
dedičstva na riešenom území v zmysle príslušných ustanovení 
pamiatkového zákona. 

9. Krajské riaditeľstvo PZ, Krajský dopravný inšpektorát, 
Špitálska 14, 811 08 Bratislava           

 

    

 Bez vyjadrenia.  

10. KR HaZZ Bratislava  

 KRHZ-BA-OPP-852/2015 04/09/2015  

 Z hľadiska protipožiarneho zabezpečenia je potrebné zohľadniť 
najmä tieto všeobecne záväzné právne predpisy na úseku 
ochrany pred požiarmi:  
• Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov, 
• Vyhlášku MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii 
v znení neskorších predpisov, 
• Vyhlášku MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách, 
• Vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť 
pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov,  
• Vyhlášku MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb 
vodou na hasenie požiarov. 

- akceptuje sa, bude doplnená kapitola 
9.8. Požiadavky z hľadiska protipožiarnej ochrany 

11. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, 
Lamačská cesta 6, 845 14 Bratislava                             

 

    

 Bez vyjadrenia.  

12. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia,  

 OU-BA-OKR1-2015/077682-2 14/09/2015  

  
Požadujeme v ďalších stupňoch UPP a UPD v časti verejné 
dopravné a technické vybavenie územia pre jednotlivé 
samostatné celky resp. jednotlivé stavby a stavebné objekty 
navrhnúť a spracovať riešenie z hľadiska civilnej ochrany 
v rozsahu požiadaviek a ustanovení:  
- §§ 2, 3, 4, 6, 16 a 19 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 
v znení neskorších predpisov,  
- §§ 4, 5, 6 a 9 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie 
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok 
zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov,  
- § 2 ods. c) a § 7 ods. 4) vyhlášky Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach 
o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok 

 
- akceptuje sa, bude doplnená kapitola 
9.9. Požiadavky z hľadiska civilnej ochrany 
obyvateľstva 



 7 
 

v znení neskorších predpisov,  
- vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie 
technických a prevádzkových podmienok informačného 
systému civilnej ochrany.  
Ďalšie stupne UPP a UPD so zapracovaním požiadaviek civilnej 
ochrany požadujeme postupne predkladať na posúdenie 
a odsúhlasenie. 
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť o zmene legislatívy 
o civilnej ochrane obyvateľstva nasledovne:  
Zákon NR SR č. 395/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony, zrušil nariadenie vlády SR č. 166/1994 Z. z. 
o kategorizácii územia Slovenskej republiky a preto 
smerodajným dokumentom pri uplatňovaní 
stavebnotechnických požiadaviek na ochranné stavby CO je 
„Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych 
udalostí".  
 

13. Okresný úrad Bratislava, OŽP odd. ochrany prírody...  

 OU-BA-OSZP3-2015/079503/SIM/IV 
OU-BA-OSZP3-2015/078241/CEM/IV 
OU-BA-OSZP3-2015/077821/TEJ 

14/09/2015 
 
29/09/2015   

 

 Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné 
prostredie ako príslušný orgán ochrany ovzdušia 
k predloženému návrhu urbanistickej štúdie nemá námietky. 
 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR 
č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vydáva podľa § 16 ods. 1 písm. f) zákona 
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 
o odpadoch) nasledovné vyjadrenie: 
Po oboznámení sa s návrhom predmetnej štúdie možno 
konštatovať, že navrhované využitie územia nebude mat' 
negatívny vplyv z hľadiska odpadového hospodárstva 
na životné prostredie. Z hľadiska odpadového hospodárstva, 
tunajší úrad nemá námietky k predloženému zadaniu 
„Urbanistická štúdia Karlova Ves — Líščie údolie — Svrčia, 
Bratislava — Karlova Ves." 
 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia, ako dotknutý orgán ochrany prírody 
obvodu vo veciach schválenia a zmeny územnoplánovacej 
dokumentácie zóny podľa § 68 písm. f) zákona 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon") 
v znení neskorších predpisov vydáva k územnému plánu zóny 
v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona nasledovné vyjadrenie: 
 
1. Riešené územie sa nachádza: v území, pre ktoré platí 
1. Stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona; 
2. Podľa RÚSES mesta Bratislavy (SAŽP 1994) územie je 
súčasťou biokoridoru XIIA – Regionálny biokoridor Líščie 
údolie. Zo SV strany je predmetné územie v kontakte 
s regionálnym biocentrom Sitina – Starý Grunt. 
 
Nakoľko návrh zadania UŠ neuvádza konkrétne zámery, nie je 
možné posúdiť ich prípadný vplyv na tieto prvky RÚSES-u. 
 

- berie sa na vedomie 
 
 
 
- berie sa na vedomie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- berie sa na vedomie 
 
 
 
 
 
 
 
 
- akceptuje sa, bude doplnené do kapitoly 9.3. 
 
 
 
 
 
 
- akceptuje sa pre ďalší postup obstarávania UŠ 
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UŠ má slúžiť ako podklad pre návrh ZaD platného ÚPN hl. m. 
SR Bratislavy, upozorňujú, že ZaD ÚPN hl. m. SR Bratislavy 
podliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie 
v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.; 
V prípade zmeny platného ÚPN obce má postavenie 
dotknutého orgánu ochrany prírody a krajiny, ktorého 
vyjadrenie sa považuje za záväzné stanovisko v zmysle § 140a) 
zákona č. 50/1976 zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z., 
Obvodný úrad životného prostredia Bratislava, okresný úrad 
v sídle kraja. 

14. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava 

 

 OU-BA-OCDPK2-2015/076884/MSI 29/09/2015  

 Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií ako príslušný cestný správny orgán ciest I., II. A III. 
triedy podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
z hľadiska sledovaných záujmov nemá pripomienky. 

- berie sa na vedomie 

15. Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, 
Staromestská 6, 814 40 Bratislava 

 

 OU-BA-OOP4-2015/072641 10/09/2015  

 Podľa predloženého zámeru sa má navrhovaná činnosť 
realizovať' v zastavanom území obce, na území, na ktorom 
nebol udelený súhlas s budúcim možným použitím 
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel. 
V zmysle platného územného plánu je predmetné územie 
určené z hľadiska poľnohospodárskeho na funkčné využitie 
„ostatné plochy", zastavané plochy", „záhrady".  
Podľa zákona o ochrane pôdy sa musí dbať na ochranu 
najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy a viníc, riadiť sa 
zásadami ochrany pôdy podľa § 12 zákona. Podľa ods. 1 § 14 
zákona o ochrane pôdy návrhy nepoľnohospodárskeho 
použitia poľnohospodárskej pôdy, ktoré menia, alebo doplňujú 
schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu podliehajú 
posúdeniu a vydaniu súhlasu orgánom ochrany pôdy.  
Okrem iných zásad musí byt' dodržaná zásada nevyhnutnosti 
nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy 
a odôvodnenosti rozsahu. Pri realizácii záberu 
poľnohospodárskej pôdy je potrebné dodržať podmienky 
ust. § 12 a 17 zákona o ochrane pôdy, poľnohospodársku pôdu 
vynímať' len v nevyhnute potrebnom rozsahu. Na základe 
uvedených skutočností OU-BA-OOP k predloženému návrhu 
„Urbanistická štúdia Karlova Ves — Líščie údolie – Svrčia" 
nemá pripomienky. 

- samotné riešené územie je v platnom územnom 
pláne hl.m. SR Bratislavy určený na funkčné 
využitie:  
„zmiešané územia bývania a občianskej 
vybavenosti“ a „občianska vybavenosť 
celomestského a nadmestského významu“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- berie sa na vedomie 

16. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, 
Trenčianska 55, 821 09 Bratislava 

 

    

 Bez vyjadrenia.  

17. Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava, 
Polianky 8, 841 01 Bratislava 

 

    

 Bez vyjadrenia.  

18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, 
Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 

 

 KV/UPI/176/2015/11734/DK 23/09/2015  

 Z hľadiska ochrany verejného zdravia s predloženým návrhom 
zadania pre spracovanie „Urbanistickej štúdie Karlova Ves — 
Líščie údolie Svrčia, Bratislava" súhlasím s týmito 
požiadavkami, ktorých riešenia žiadam zohľadniť v ďalších 
stupňoch spracovania dokumentácie: 
1. Vhodnosť novej obytnej funkcie v danom území odvodiť 

 
 
 
 
 
- akceptuje sa, bude doplnené do kapitoly 9.3. 
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od výsledkov hlukovej štúdie, resp. stanoviť opatrenia 
na ochranu chránených vnútorných priestorov 
pred nadmerným hlukom z dopravy (cestnej a koľajovej) tak, 
aby sa dosiahol súlad s požiadavkami vyhl. MZ SR 
č. 549/2007 Z.z. o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku 
a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku 
a vibrácií v životnom prostredí. 
2. Preveriť radónové riziko územia z hľadiska vhodnosti 
lokalizácie novej obytnej zástavby a potreby uplatnenia 
ochranných opatrení v súlade s požiadavkami vyhl. MZ SR 
č. 528/2007 Z.z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného 
žiarenia. 

 
 
 
 
 
 
 
- akceptuje sa, bude doplnené do kapitoly 9.3. 

19. Obvodný banský úrad v Bratislave, 
Mierová 19, 821 05 Bratislava 

 

 105-2469/2015 08/09/2015  

 Obvodný banský úrad v Bratislave, podľa § 41 ods. 2 písm. 1) 
zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách 
a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov 
s ohľadom na § 18 zákona č. 441/1988 Zb. o ochrane a využití 
nerastného  bohatstva (banský zákon) v znení neskorších 
predpisov dáva toto stanovisko:  
Tunajší úrad k Urbanistickej štúdii Karlova Ves Líščie údolie — 
Svrčia nemá žiadne požiadavky, nakoľko podľa evidencie 
tunajšieho úradu sa v záujmovej oblasti k.ú. Karlova Ves 
nenachádzajú ložiská vyhradených nerastov (nie sú určené 
chránené ložiskové územia ani dobývacie priestory) a nie sú 
ani iné záujmy, ktoré by bolo potrebné chrániť podľa banských 
predpisov. 

- berie sa na vedomie 

20. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava  

 16099/2015/ROP-002/31282 28/09/2015  
 Dopravný úrad, ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku 

civilného letectva v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona 
č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Vám oznamuje, že riešené územie sa nachádza mimo 
ochranných pásiem letísk, heliportov a leteckých pozemných 
zariadení, preto neuplatňuje pripomienky k návrhu zadania 
„Urbanistickej štúdie Karlova Ves — Líščie údolie – Svrčia". 
Upozorňujeme Vás však na skutočnosť', že v zmysle ust. § 30 
leteckého zákona je nutné prerokovať' s Dopravným úradom 
nasledujúce stavby: + stavby alebo zariadenia vysoké 100 m 
a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 písmeno a) leteckého zákona), 
+ stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené 
na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 
100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1 písmeno b) 
leteckého zákona), + zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu 
leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných 
zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia 
VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice 
(§ 30 ods. 1 písmeno c) leteckého zákona), + zariadenia, ktoré 
môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie 
alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé 
svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1 písmeno d) leteckého 
zákona). 
Dovoľujeme si vás upozorniť, že toto stanovisko je vydané len 
z hľadiska záujmov civilného letectva.  
Predložený návrh UŠ sme založili do nášho archívu. 

- berie sa na vedomie 

21. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, 
Staromestská 6, 811 03 Bratislava 

 

 KRHZ-BA-HZUB6-2930/2015-001 16/09/2015  

 Oznamujeme Vám, že Hasičský a záchranný útvar hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako príslušný orgán 
vykonávajúci štátny požiarny dozor podľa ustanovenia § 28 
v nadväznosti na § 22 ods. 2, v súlade s ustanovením § 25 

- akceptuje sa, bude doplnená kapitola 
9.8. Požiadavky z hľadiska protipožiarnej ochrany 
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ods. l písm. c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších predpisov sa vie 
k predloženej dokumentácii vyjadriť' len vo všeobecnej rovine.  
Pri spracovaní urbanistickej štúdie odporúčame z hľadiska 
protipožiarneho zabezpečenia zohľadniť hlavne tieto 
predpisy: 
1. Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov 
2. Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii 
v znení neskorších predpisov 
3. Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť' 
pri výstavbe a užívaní stavieb v znení neskorších predpisov 
4. Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb 
vodou na hasenie požiarov. 

22. Slovenská správa ciest GR, Miletičova 19, 826 19 Bratislava  

 5530/2015/2320/32892 22/09/2015  
 Riešené územie je situované medzi miestnymi komunikáciami 

Botanická, Karloveská, Líščie údolie, Svrčia a komunikáciou 
prepájajúcou Karloveskú a Líščie údolie.  
V okolí riešenej zóny sa cesty a dopravné zariadenia v správe 
SSC nenachádzajú. SSC v predmetnom území neplánuje 
žiadne investičné aktivity. 
O podklady k spracovaniu UŠ je potrebné požiadať Magistrát 
hlavného mesta SR Bratislavy. Dopravnú časť' je potrebné 
riešiť na základe dopravno—inžinierskych prieskumov, 
rozborov, prognózy dopravy a posúdenia dopravnej 
výkonnosti dotknutej cestnej siete a križovatiek, v súlade 
s platnými STN a TP. 

- berie sa na vedomie 

23. Západoslovenská energetika, a.s., Odbor technického rozvoja 
a normalizácie, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 

 

    
 Bez vyjadrenia.  

24. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.,  
Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 

 

 PS/2015/015848 17/09/2015  
 Prerokovaním územnoplánovacej dokumentácie „Urbanistická 

štúdia Karlova ves – Líščie údolie – Svrčia" nie sú dotknuté 
existujúce ani plánované zariadenia Slovenskej elektrizačnej 
prenosovej sústavy, a.s. Bratislava, preto k územnoplánovacej 
dokumentácii „Urbanistická štúdia Karlova ves Líščie údolie 
Svrčia" nemáme pripomienky 

- berie sa na vedomie 

25. Slovenské elektrárne a.s., Mlynské Nivy 47, 827 36 Bratislava  

 Zaevidované pod č.  2923/176  Mail doručený 
na MÚ KV dňa 
07/09/2015 

 

 Odporúčajú obrátiť sa na Energotel a.s. ,Miletičova 7, 
Bratislava 

- akceptuje sa, viď stanovisko pod bodom 36 

26. Slovenský plynárenský priemysel, Distribúcia a.s.,  
Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava  

 

 DS/509/2015 21/09/2015  

 zasiela nasledujúce nezáväzné stanovisko: 
1. Požadujeme v LTŠ, ako aj v ďalších stupňoch projektovej 
dokumentácie týkajúcich sa výstavby v záujmových lokalitách 
mestskej časti Karlova Ves rešpektovať v súlade so zákonom 
č. 251/2012 Z.z. ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich 
plynárenských zariadení slúžiacich na rozvod zemného plynu. 
Zakreslenie existujúcich plynárenských zariadení pre potreby 
UŠ, ako aj ďalších stupňoch projektovej dokumentácie si môže 
projektant vyžiadať u oddelenia TD a GIS na adrese: SPP - 
distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava.  
2. V predmetnej lokalite SPP distribúcia, a.s. nemá v súčasnosti 
žiadne rozvojové plány. 
3. Napojenie na existujúce plynárenské zariadenia a následné 
rozšírenie plynárenského zariadenia v záujmovej lokalite je 

- akceptuje sa, bude odporúčané spracovateľovi 
UŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- berie sa na vedomie 
 
- berie sa na vedomie 
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nutné riešiť podaním  žiadosti „Žiadosť o vydanie technických 
podmienok rozšírenia distribučnej siete resp. Žiadosť 
o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej 
siete". Žiadosť a pokyny pre žiadateľa sa nachádzajú 
na stránke  www.spp-distribucia.sk  v časti „Rozširovanie 
distribučnej siete".  
4. Situácia širších vzťahov je v prílohe. Zároveň sa spracovateľ 
UŠ zaväzuje, že poskytnuté mapové podklady a poskytnuté 
údaje budú použité výlučne pre účely vypracovania UŠ.  
Príloha: 1 x Informatívny situačný výkres 

 
 
 
 
 
 
- berie sa na vedomie 
 

27. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 

 

    

 Bez vyjadrenia.  

28. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  

    

 Bez vyjadrenia.  

29. Orange Slovensko, a.s. , Metodova 8, 821 08 Bratislava  

    

 Bez vyjadrenia.  

30. SITEL s.r.o., Kopčianska 20/c, 851 01 Bratislava  

 3792/15 30/09/2015  

 Nemáme námietky k Návrhu zadania pre vypracovanie 
územnoplánovacieho podkladu. V záujmovom území viď. 
príloha - sa nachádza optická trasa nadnárodného významu 
/30xHDPE a OK/ v správe a majetku spoločnosti SITEL s.r.o.,O2 
Slovakia s.r.o. a Eustream a.s. v správe SITEL /toto vyjadrenie 
má platnosť 6 mesiacov od jeho doručenia/. 
Ponúkame možnosť pripojenia objektov na nami 
prevádzkovanú optickú sieť. Zároveň žiadame zasielať 
korešpondenciu a dokumentáciu týkajúcu sa urbanistickej 
štúdie. 
V prílohe situácia optických sietí v lokalite 

- berie sa na vedomie, spracovateľ UŠ dostane 
k dispozícii priloženú situáciu optických sietí 
v lokalite 

31. UPC Broadband Slovakia, s.r.o.,  
Ševčenkova 36, P. O. Box 216, 850 00 Bratislava 

 

    

 Bez vyjadrenia.  

32. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, 
Karloveská 2, 841 04 Bratislava  

 

 14252/220-Škv/2015 08/10/2015  

 Konštatujú, že riešeným územím nepreteká žiadny vodný tok 
v správe SVP, š.p. OZ Bratislava; 
Pripomienky: 
1. Plánované objekty bývania a občianskej vybavenosti 
požadujú v zmysle § 36 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. v znení 
nesk. predpisov, napojiť na verejnú kanalizáciu aglomerácie 
Bratislava; 
2. Koncepciu odvádzania dažďových vôd z nových rozvojových 
plôch požadujú riešiť zadržiavaním v rámci vlastných 
stavebných pozemkov, prostredníctvom vsakovacích objektov, 
resp. akumulačných nádrží s následným využitím dažďovej 
vody napr. na závlahu; 
3. Upozorňujú, že pozdĺž Karloveskej je trasovaný dažďový 
kanalizačný zberač v správe BVS, a.s. pričom v súčasnej dobe 
prebieha jeho rekonštrukcia; 
4. Návrh UŠ požadujú predložiť SVP š.p. OZ Bratislava 
k pripomienkovaniu. 

- akceptuje sa, bude doplnené do kapitoly 9.5. 
 
- akceptujú sa, budú doplnené do kapitoly 9.5. 

33. Slovenský pozemkový fond Bratislava,  
Búdková 36, 817 15 Bratislava  

 

    

 Bez vyjadrenia.  
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34. Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava   

 16246/16758/2000/2015 10/09/2015    

 K predloženej územnoplánovacej dokumentácii „Urbanistická 
štúdia Karlova Ves – Líščie údolie – Svrčia, Návrh Zadania" 
oznamujeme po obsahovej stránke súhlasné stanovisko 
a žiadame riešiť tieto problémy: 
1. Existujúce obratisko trolejbusov „Riviéra" v styku Devínskej 
cesty a Karloveskej ulice treba zachovať'. 
2. Akceptovať plánované mimoúrovňové usporiadanie 
križovatky Karloveská – Molecova a v rámci nej vytvoriť 
dostatočnú priestorovú rezervu pre nadväzné pešie trasy 
a bezpečné prestupovanie cestujúcich, nakoľko rozšírené 
nástupištia zastávok električiek vybavené eskalátormi či 
schodmi, posunú do strán aj vozovky či zaraďovacie pruhy 
v križovatke. 
3. Vytvoriť pešie trasy medzi Karloveskou ul. a Líščím údolím 
s priamym naviazaním na električkové zastávky v uzle 
Molecova, nezávisle od usporiadania tejto križovatky 
(úrovňová či výhľadovo mimoúrovňová).  

- akceptuje sa, bude doplnené do kapitoly 9.4. 

35. Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým 
postihnutím, Svrčia 6, 842 11 Bratislava 

 
 

 257/2015 06/10/2015  

 V prílohe stanoviska poskytla škola 17- stranový dokument 
o „vízii ideálneho riešenia“ problematiky prevádzky školy 
pre žiakov so zrakovým postihnutím, ktorú spracovali 
na podklade 65 vrátených vyplnených dotazníkov (znenie je 
tiež súčasťou poskytnutého elaborátu). 

- berie sa na vedomie, požiadavky sa týkajú najmä 
dopravného riešenia, v zadaní bude doplnená 
kapitola 9.10. Požiadavky z hľadiska potrieb osôb 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie  

36. ENERGOTEL a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava   

 2015/ÚPÚ 23/09/2015  

 Oznamujeme Vám, že v záujmovom území neprichádza k styku 
s inžinierskymi sieťami v správe Energotel, a. s. Naša 
spoločnosť nemá v danej lokalite žiadne investičné plány 
vzhľadom na to nemáme k Vášmu návrhu žiadne 
pripomienky. 

- berie sa na vedomie 

 
 
Občania, podnikatelia, záujmové skupiny, vlastníci pozemkov: 
 
Neboli doručené. 

 
  

Záver: 
Uvedené stanoviská boli zapracované do čistopisu Zadania UŠ a budú spolu s vyhodnotením pripomienok 
priložené k výslednému zneniu Zadania UŠ. 
 
Vyhodnotenie pripomienok bolo odkonzultované s MČ Karlova Ves – Ing.arch. Vaškovič, vedúci oddelenia 
územného rozvoja. 
 
 
 
Vypracovala: 
Ing. arch. Eva Balašová, 
odborne spôsobilá pre obstarávanie ÚPD a ÚPP obcí, reg. č. 271 
poverená obstarávaním UŠ 
Bratislava, október - november 2015 

 
 

Príloha  Kompletné kópie všetkých doručených vyjadrení s prílohami 
 


