
MESTSKÁ CASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

č KV/SU/127/2019/3976/1/ZM V Bratislave dňa 20. februára 2019

ROZHODNUTIE

STAVEBNÉ, POVOLENIE

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne
komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie (d'alej ,,stavebný úrad?), podra § 120 zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších
predpisov, podra § 3a ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
v znení neskorších predpisov, podl'a § 2 písm. a) a § 4 ods. 4) zákona NR SR č.416/2001 Z. z. o
prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v znení
neskorších predpisov, podl'a čl. 74 písm. b) Štatútu hl. m. SR Bratislavy, podl'a § 66 stavebného
zákona a podra §§ 46 a 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znenf
neskorších predpisov,

povol'uje

stavbu:

objekty:

,,Prístupová komunikácia ku skupine rodinných domov ainžinierske
siete?
SO Ol Komunikácia + Komunikácia-Gabiónový múr
SO 08 0porný múr,

pre stavebníka: spoločnost' SITINA s.r.o., Hurbanovo nám. 7, 811 03 Bratislava 1, IČO:
36 748 943,

miesto stavby: na pozemkoch registra CKN parciel č. 2960/17, 2958/31, 2958/1, 2958/29,
2958/32, 2958/8, 2958/9, 2958/10, 2958/11, 2958/12, 2958/13, 2958/14,
2958/15, 2958/16, 2958/17, 2958/18, 2958/24, 2958/19, 2958/20, 2958/23,
2958/2, 2958/39, 2960/6 katastrálne územie Karlova Ves, Bratislava (d'alej len
,,k.ú. Karlova Ves, Bratislava"),

účel stavby: inžinierska stavba - prístupová komunikácia, chodník pre peších, oporné
múry (§43a ods. (3) písm. a) stavebného zákona),

na stavbu bolo mestskou čast'ou Bratislava-Karlova Ves vydané:
rozhodnutie o umiestnení stavby Č.j.: KV/SU/165/2014/21 55/AV/VK zo dňa 16.04.20l4, ktoré
nadobudlo právoplatnost' dňa 28.05.2014,
závázné stanovisko č. KV/SU/3463/2014/15337/AP zo dňa 18.11.20l4, ako súhlas s vydaním
stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom,

l



rozhodnutie o umiestnení stavby Č.j.: KV/SU/347/2017/10391/AP zo dňa 30.05.2017, ktoré
bolo zmenené rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, č.
OU-BA-OVBP2-2018/13884/MES zo dňa 21.02.2018, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa
22.03.2018,
závázné stanovisko č. KV/SU/1320/2018/9778/AP zo dňa 04.06.2018, ako súhlas s vydaním
stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom,

popis stavby:
SO Ol Komunikácia

Nová komunikácia pozostáva z dvoch častí, z trasy ,,A" a trasy ,,B". Trasy ,,A" a ,,B" sú navrhnuté
ako upokojené komunikácie, (funkčná trieda D 1 ).
Trasa ,,A? je pripojená, cez dlhý priečny prah, na ulicu Staré Grunty, ktorá v súčasnej dobe
sprístupňuje skupinu rodinných domov. Trasa ,A" je tvorená priamymi úsekmi a kružnicami, o.,j,: je

dlžkapolomeroch R25 m, R50 m, R9 m. Celková dÍžka je 216,44 m a je ukončená obratiskom oje21(
izdÍžnyrozmeroch 28,75 m x 26,65 m, o polomere Rl5 m. PozdÍžny sklon trasy ,,A? je tvorený výškovým

polygónom + 1 ,60%, -1 5% a 1 0%. Výškové oblúky majú hodnmu 200 m.
?Trasa ,,E3? je tvorená dvomi priamymi úsekrni. V km O,-073 27 je napojená na trasu ,,A". DÍžka trasy
,,?3? je 35,11 m a je slepo ukončená vjazdom do rodinného domu.
PozdÍžny sklon trasy ,,B" je tvorený výškovým polygónom + 9,26% (napojenie na trasu ,,A?) a
5,26%. Výškový oblúk má hodnotu 130 m.
Vzhradom k situácii, že nie všetci majitelia majú k dispozícii riešenie jednotlivých nehnuterností
(hrnotové rozloženie na vlastnom pozemku), v týchto miestach je v krn O,680 25 - 0,157 25
navrhnutá sústava dočasných múrov z drótokamenných košov, o celkovej dÍžke 89,00 m, ktoré sa
po určení konkrétneho riešenia demontujú (aj jednotlivo) a nahradia sa trvalými múrmi, resp.
svahovaním (podl'a konkrétnej situácie). Dočasné múry, v situácii označené ako DM-a až DM-d, sú
štyri na sebe nezávislé konštrukcie a je v podstate jedno, v ako poradí budú demontované.
Spevnené vjazdy na jednotlivé pozemky nie sú súčast'ou tohto konania. Odstavné státia pre
rezidentov a parkovacie státia pre návštevy budú vyriešené na jednotlivých pozemkoch majitel'ov,
a taktiež nie sú súčast'ou tohto konania.
Komunikácia-Gabiónový múr
V krn O,068 25 - 0,157 25 je navrhnutá sústava dočasných múrov z drí"tokamenných košov, o
celkovej dÍžke 89,00 m, ktoré sa po určení konkrétneho riešenia demontujú (aj jednotlivo) a
nahradia sa trvalými múrmi, resp. svahovaním. Dočasné múry sú štyri na sebe nezávislé konštrukcie
a je v podstate jedno, v ako poradí budú demontované.
Gabionový múr je umiestnený na ravej strane komunikácie a pódorysne kopíruje krajnicu
komunikácie. Výška oporného múra vyplýva z požiadavky na riešenie terénnych úprav a hlavne
cestnej prístupovej komunikácie, ktorá v mieste ukončenia na svahovitom teréne bude mat'
polkruhové obratisko (otočka) a z neho prístup na 4 stavebné parcely. Najváčšie prevýšenie hornej
hrany oporného múra od nivelety komunikácie je cca 4,00 m.
Oporný múr sa skladá z gabiónových dr6tených košov, z dvojzákrutovej šest'hrannej siete,
vyplnených kamenivom. Gabiónový múr je založený plošne na va:úši z hutneného štrkopiesku.ŠÍrka mmru v priečnom smere je 1-,50 m.-Základová špára v pozdÍžnom smere kopíruje niveletu,
priečnom smere je vodorovná. Jednotlivé koše sú medzi sebou spojené po všetkých hranách
vysokopevnostnými C-krúžkami a tvoria jeden kompaktný celok. Priestorová stabilita jednotlivých
košov bude zabezpečená dištančnými tiahlami, o počte min. 6 ks na pohradovú plochu 1 m2. Výška
všetkých gabiónových košov bude O,50 m. Rub aj líce múru sú navrhnuté zvislo. Lícna strana múru
je odstupňovaná po O,10 m. Na opornom múre je navrhnuté dvojmadlové ocerové zábradlie.
Priestor za múrom bude vyplnený vhodným nesúdržným materiálom.
SO 08 0porný múr,
Tvar pódorysného polkruhu je upravený na zalomené priame úseky, ktoré rešpektujú hranice
stavebných pozemkov. V tetive polkruhu sú ešte dva priame úseky, zabezpečujúce cestnú
komunikáciu, z d«5voďu terénneho prevýšenia obratiska nad póvodným svahovitým terénom. Výška
oporného múra vyplýva z požiadavky na riešenie terénnych úprav a hlavne cestnej prístupovej
komunikácie, ktorá v mieste ukončenia na svahovitom teréne bude mat' polkruhové obratisko
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(otočku) a z neho prístup na 4 stavebné parcely. Najváčšie prevýšenie hornej hrany oporného múra
od póvodného terénu je cca 6,50 m. Oporný múr je navrhnutý ako monolitický, uholníkový múr zo
železobetónu. Rozmery oporného múra sú premeníné v závislosti od výsledkov statického výpočtu
jednotlivých typov oporného múru. Hrúbka drieku je premenná 0,75 - 0,30 m, šírka základu 1,20 -
4,00 m, výška základu O,30 - 0,70 m. Za rubom múm je navrhnutý spátný zásyp zo zeminy vhodnej
do násypov, a to štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy. Za múrom, na podkladnom betóne C12/15, je
umiestnená drenážna rúrka g 150 mm, v sklone 3,00 % smerom k výtoku. Drenáž je vyvedená na
lícnu stranu múru, prestupom cez driek múm PVC rúrkou DN 200. Založenie oporného múra je
navrhnuté plošne, na štrkopieskovom vankúši o hrúbke 0,50 m, frakcie O-32 mm. Rub konštrukcie
bude odvodnený tesniacou HDPE fóliou. Odtial' bude voda zvedená do pozdÍžnej drenáže g = 150
mm. Drenážna rúrka bude vyvedená prestupom cez driek pred líce múra. Na hornom okraji
obratiska bude navrhnuté bezpečnostné zariadenie.

Na uskutoěnenie stavby sa urěujú tieto závůzné podmienky:

(1) Stavba sa bude realizovat' podl'a dokumentácie, ktorú vypracovali v 10/2015 Ing. Marián
Kováčik - autorizovaný stavebný iížinier a v 10/2015 Ing. Martin Kresánek - autorizovaný
stavebný inžinier, overenej v stavebnom konaní, ktorá je nedeliternou súčast'ou tohto rozhodnutia.
Každá zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii musí byt' vopred odsúhlasená stavebným
úradom.
(2) Stavebník zabezpečf vytýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou právnickou alebo
fyzickou osobou (§ 75 ods. 1 stavebného zákona) a pri kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu
doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby (§ 75a ods.4 stavebného zákona).
(3) Stavebník je povinný najnesk6r do 15 dní po skončení výberového konania oznámit'
stavebnému úradu zhotovitel'a stavby. Stavebník doloží oprávnenie zhotovitera na uskutočňovanie
stavieb a stavbyvedúceho ( § 44 ods. l stavebného zákona).
(4) So stavebnými prácami na stavbe rnóže stavebník začat' až po nadobudnutí právoplatnosti
tohto rozhodnutia, ktorú stavebný úrad potvrdí na jeho rozhodnutí (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní).
(5) Stavebné povolenie stráca platnost', ak stavba nebude zahájená do dvoch rokov odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného povolenia (§ 67 ods. 2 stavebného zákona).
(6) Stavebník je povinný v zmysle Fg 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona písomne oznámit'
stavebnému úradu začatie stavby.
(7) Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadat' majitel'ov podzemných inžinierskych
sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodtžiavat' ich ochranné pásma v zmysle príslušných
predpisov a noriem. V prípade potreby budú výkopy vykonávané ručne.
(8) Stavebnfk je povinný počas výstavby udížiavat' čistotu na stavbou znečist'ovaných
komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečit' bez porušenia bezpečnosti a
plynulosti cestnej a pešej premávky.
(9) Stavebník je povinný udržiavat' čistotu a poriadok na stavenisku.
(10) Stavebník azhotovitel' sú povinní dbat' na to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo
k sp6sobeniu šk6d na cudzích pozemkoch alebo nehnutel'nostiach.
(11) Stavebník je povinný zabezpečit' bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých
sa stavba dotkne.
(12) Stavenisko je potrebné označit' identifikačnou taburou, ktorá musí byt' umiestnená pri
vstupe na stavenisko s týmito údajmi: a) názov stavby, b) názov stavebnfka (obchodné meno a
sídlo), c) názov zhotovitera, d) terrnín začatia a ukončenia stavby, e) kto a kedy stavbu povolil, f)
meno zodpovedného stavbyvedúceho (§ 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona).
(13) Stavebník podl'a § 6 Všeobecne závázného nariadenia Hl. mesta SR Bratislavy č.1/1995 zo
dňa 23.3.1995 o digitálnej technickej mape Bratislavy predloží ku kolaudačnému konaniu
potvrdenie správcu digitálnej mapy o splnení ohlasovacej povinnosti. Jej rozsah stanoví správca
digitálnej mapy, ktorým je Magistrát hl. m. SR Bratislavy.
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(14) Stavebník je povinný použit' na stavbe vhodné stavebné výrobky vzmysle zákona č.
133/2013 Z.z.

(15) Po celú dobu výstavby musí byt' zabezpečený riadny výkon činnosti stavbyvedúceho a
autorský dozor projektanta. Taktiež musia byt' zabezpečené podmienky pre výkon štátneho
stavebného dohradu (týka sa stavebníka aj zhotovitera).
(16) Stavebník musí zabezpečit', aby počas celej doby výstavby bola na stavbe pro5ektová
dokumentácia overená stavebným úradom, stavebné povolenie, stavebné a montážne denníky.
(17) V prípade zaujatia verejného priestranstva stavebnou činnost'ou prác je stavebník povinný
požiadat' o zaujatie verejného priestranstva Mestskú čast' Bratislava - Karlova Ves.
(18) Stavebník móže vykonat' rozkopávku až po vydanf rozkopávkového povolenia príslušným
cestným správnym orgánom.
(19) Stavebník je povinný počas vykonávania stavebných prác dodížiavat' Všeobecne závázné
nariadenie Miestneho zastupitel'stva MČ Bratislava - Karlova Ves o dodržiavaní čistoty a poriadku
na území mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.
(20) Stavebník je povinný zlikvidovat' zariadenie staveniska do 15 dní po ukončení výstavby,
preberacieho a kolaudačného konania. Zariadenie staveniska a skládka materiálu bude na pozemku
stavebníka.

(21) Stavebník musí mat' zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu. (§43i ods. 3 písm. f)
stavebného zákona). Stavebník ku kolaudácii doloží doklady o množstve a spósobe zneškodnenia
odpadu zo stavby, pričom budú dodržané ust. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
(22) Stavenisko musí umožňovat' bezpečné uloženie stavebných výrobkov, stavebných
mechanizmov a urniestnenie zariadenia staveniska (§ 43i ods. 3 písm. d stavebného zákona).
(23) Stavebník je povinný počas vykonávania stavebných prác dodržiavat' Všeobecne závázné
nariadenie Miestneho zastupitel'stva MČ Bratislava - Karlova Ves č. 4/20 13 - § 5.
(24) Stavenisko musí byt' zabezpečené pred vstupom cudzích osób na miesta, kde m8že dójst'
k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením (§ 43i ods. 3 písm. a).
(25) Stavebník bude vykonávat' stavebné práce výlučne na pozemku ku ktorému má preukázaný
majetkovo - právny vzt'ah a len z tohto pozemku.
(26) Pri realizácii stavby musia byt' dodržané ustanovenia vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných
prácach a prácach s nimi súvisiacich a poďrobnosti o odbornej sp8sobilosti na výkon niektorých
pracovných činností a ustanovenia S, 43i písm. 3) ods. e), g), h) stavebného zákona a dbat' o ochranu
zdravia osób na stavenisku.

(27) Stavba bude dokončená v termíne do: 31.l2.2020. V prípade, že ternnín nebude m6ct' byt'prípadi
predÍžidodržaný, je stavebník povinný požiadat' stavebný úrad o jeho predÍženie.

(28) Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný vypracovat' podrobné realizačné
projekty pre stavebné objekty: SO Ol Komunikácia + Komunikácia-Gabiónový múr a SO 08
Oporný múr.
(29) Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný predložit' na stavebný úrad podrobné
realizačné projekty pre stavebné objekty: SO Ol Komunikácia + Komunikácia-Gabiónový múr a
SO 08 0porný múr.
(30) Dokončenú stavbu možno užívat' len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
Návrh na kolaudačné konanie podá stavebník v zmysle § 79 stavebného zákona.
(31) Stavebník je povinný predložit' v kolaudačnom konaní právoplatné kolaudačné rozhodnutie
na vodnú stavbu - objekt: SO 03 Kanalizácia dažďová.
(32) Stavebnfk je povinný predložit' v kolaudačnom konaní právoplatné kolaudačné rozhodnutie
na objekt: SO 12 Vonkajšie osvetlenie.
(33) Stavebník je povinný rešpektovat' podmienky zvyjadrení dotknutých í>rgání:w štátnej
správy, samosprávy a organizácií (cit. v skrátenom znení):
Hlavné mesto SR Bratislava, závmzné stanovisko zo dňa 04.01.2017:

vykonávat' investičnú činnost' v súlade s ustanoveniami všeobecne závázného nariadenia
č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy,
upozorňujeme, že s ohradom na navrhnuté dopravno urbanistické riešenie nie je účelné následne
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komunikáciu zaradit' do siete miestnych komunikácií hl. mesta ako miestnu komunikáciu I.
resp. II triedy.

Hlavné mesto SR Bratislava, stanovisko zo dňa 27.04.2012:
- výstavbou dotknuté pozemky uviest' do p6vodného stavu,
- dočasné zábery z pozemných komunikácií riešit' žiadost'ou o zaujatie verejného priestoru.
MČ Bratislava-Karlova Ves - stanovisko zo dňa 05.01.2018:
Mestská čast' IBratislava-Karlova Ves up?latňuje nasledpj qce pripomienky a požiadavi:

pre každý samostatne stojaci rodinný- dom napájajmci sa na-navrhovanú komunikáciu,
požadujeme v zmysle platnej STN 73 6110/Z2 zabezpečit' minimálne 3 odstavné stojiská a
minimálne I stojisko pre návštevy. Predmetné parkovacie stojiská požadujeme navrhnút' na
vlastných pozemkoch k jednotlivým RD;
pri umiestňovaní vstupnej/výstupnej brány požadujeme, aby bola odsadená od okraja súčasného
ukončenia komunikácie Staré Grunty na parc. č. 2954/3 k.ú. Karlova Ves minimálne na dÍžku
2/3 dÍžky vozidla skupiny I podskupiny 02 (cca 3m) pre zabezpečenie bezpečného a plynulého
prejazdu vozidiel, dostatočný rozhl'ad pri vjazde a výjazde vozidiel a to formou dlhého
priečneho prahu;
pre nepriaznivé výskové a sklonové pomery terénu požadujeme trasu ,,A" vybavit' elektrickým
odporovým vyhrievaním osadeným v obrusnej vrstve vozovky;
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves neprevezme do svojej správy novovybudovanú
komunikáciu ani súvisiace spevnené plochy z dóvodu nepríaznivého sklonu komunikácie a
spevnených pl5ch, ktoré budú v zimnom období tvorit' problémy pri výkone údržby
korrmnikácie a pril'ahlých spevnených plí"ch;
projekt trvalého dopravného značenia požadujeme spracovat' v zmysle vyššie uvedených
pripomienok. Následne požadujeme predmetný projekt trvalého dopravného značenia predložit'
na určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení príslušnému cestnému
správnemu orgánu a obci v zmysle zákona SNR č. 13 5/ 1961 Zb. o pozemných komunikáciách v
znení neskorších predpisov, a to v dostatočnom predstihu pred samotným osadením dopravných
značiek a dopravných zariadení;
v prípade rozkopávky alebo obmedzenia cestnej premávky stavebnými prácami požadujeme
spracovat' projekt organizácie dopravy, ktorý bude následne predložený príslušnému cestnému
správnemu orgánu alebo obci na prerokovanie a určenie dopravného značenia v zmysle zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov s uvedením
presného terrnínu realizácie prác- dopravného obmedzenia, zodpovednou osobou za dočasné
dopravné značenie a dopravné zariadenia a telefonickým kontaktom na zodpovednú osobu;
pred začatím prác požadujeme konzultáciu s referentom z odd. dopravy a životného prostredia,
o postupe pri ochrane prírody a krajiny a dendrologický posudok.

Krajské riaditel'stvo PZ v Bratislave - Krajský dopravný inšpektorát - stanovisko zo dňa
14.12.20l5:
Krajský doprayriý inšpektorát KR PZ v Bratislave s predloženou projektovou 4pkumeí'>táciou pr?e
účely konania o zrnene stayby súh?lasí, pričom si uplatňuie nasle4ovné pripomienky:

Pre každý samostatne stojaci rodinný dom požadujeme v zmysle-STN 73 61-10/Z2 zabezpečit'
minimálne 3 odstavné stojiská (z toho 1 stojisko pre návštevy). Predínetné parkovacie stojiská
požadujeme navrhnút' na vlastných pozemkoch k objektu RD.
Predmetnú prístupovú komunikáciu požadujeme navrhnút' ako upokojenú, neverejnú, príp.
uzatvorenú, f. tr. Dl a jej parametre žiadame navrhnút' v zmysle STN 73 61 IO/Z2 tak, aby bol
zabezpečený bezpečný a plynulý prejazd vozidiel.
S ohl'adom na nepriaznivé výškové a sklonové pornery íerénu požadujeme predmetný úsek trasy
,,A" vybavit' elektrickým odporovým vyhrievaním osadeným v obrusnej vrstve vozovky.
Obratisko na konci trasy A požadujeme navrhnút' s čo najmenším pozdÍžnym sklonom s
ohl'adom na bezpečný prejazd vozidiel a označit' ho vodorovným dopravným značením V 12b.
Dopravné napojenie navrhovanej prístupovej komunikácie na nadradený komunikačný systém
(ul. Staré Grunty) požadujeme navrhnút' v zmysle prfslušných STN tak, aby bol zabezpečený
dostatočný rozhrad pri vjazde a výjazde a to forínou dlhého priečneho prahu.
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Projekt trvalého dopravného značenia spracovat' v zrnysle vyššie uvedených pripomienok a
prílohy. Následne požadujeme predmetný projekt trvalého dopravného značenia predložit' spolu
s kópiou tohto stanoviska na určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
príslušnému cestnému správnemu orgánu, resp. obci v zmysle zákona SNR č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách, a to v dostatočnom predstihu pred samotným osadením dopravných
značiek a dopravných zariadení.
V prípade obmedzenia cestnej premávky alebo rozkopávky požadujeme spracovat' projekt
organizácie dopravy počas výstavby a ten následne predložit' v dostatočnom časovom predstihu
pred začatím prác na určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení
príslušnému cestnému správnemu orgánu, resp. obci v zmysle zákona SNR č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách s uvedením presného terrnínu realizácie prác - dopravného
obmedzenia, zodpovednou osobou za dočasné dopravné značenie a dopravné zariadenia a
telefonickým kontaktom na zodpovednú osobu.
KDI KR PZ BA v súlaďe so zákonom NR SR č.171/1993 Z.z. o PZ v znení neskorších
predpisov, si vyhradzuje závázné právo na zmeny svojho stanoviska a stanovit' dodatočné
podmienky alebo uložené zmenit' v prípade pokial' to budú vyžadovat' naliehavé okolnosti
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu.

Krajské riaditel'stvo PZ v Bratislave - Krajský dopravný inšpektorát - stanovisko zo dňa
29.07.2014:

Kraiský dopravný inšpektorát KR PZ v Bratislave s predloženou projektovou dokumentáciou pre
účely stavebného konania súhlasí, pričom si uplatňuje nasledovné pripomienky:

Pre každý samostatne stojaci rodinný dom požadujeme v zmysle STN 73 6110/Zl zabezpečit'
minimálne 3 odstavné stojiská (z toho l stojisko pre návštevy). Predmetné parkovacie stojiská
požadujeme navrhnút' na vlastných pozemkoch k objektu RD.
Predmetnú prístupovú komunikáciu požadujeme navrhnút' ako upokojenú f. tr. Dl a jeju p(Žai

?zdÍžnyparametre (šírkové usporiadanie, pozdÍžny sklon, polomery) žiadame navrhnút' v zmysle STN
73 6110/Zl tak, aby bol zabezpečený bezpečný a plynulý prejazd vozidiel s min. šírkou
komunikácie 6 m.

Obratisko na konci trasy A požadujeme navrhnút' s čo najmenším pozdÍžnym sklonom (max.
9%) s ohl'adom na bezpečný prejazd vozidiel.
Dopravné napojenie navrhovanej prístupovej komunikácie na nadradený komunikačný systém
(ul. Staré Grunty) požadujeme navrhnút' v zmysle príslušných STN tak, aby bol zabezpečený
dostatočný rozhl'ad pri vjazde a výjazde vozidiel, a to formou zvýšeného chodníkového
prejazdu.
KDI KR PZ požaduje v riešenom území navrhnút' bezpečné komunikácií pre peších s ohradom
na existujúce pešie vzt'ahy v dotyku s riešeným územím a zároveň upozorňujeme, že pri sklone
váčšom ako 9 % percent požadujeme uvedené pešie komunikácie zriadit' ako bezbariérové.
Projekt definitívneho dopravného značenia žiadame spracovat' v zmysle vyššie uvedených
pripomienok a prílohy. Najskór 30 dní pred kolaudačným konaním predmetnej stavby predložit'
projekt trvalého dopravného značenia spolu s kópiou tohto stanoviska na prerokovanie a
odsúhlasenie v Operatívnej komisii oddelenia koordinácie dopravných systémov Magistrátu hl.
m, SR Bratislavy.
V prípade obmedzenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky stavebnými prácami, alebo pri
prípadnej rozkopávke vozovky, alebo chodníka je potrebné vypracovat' projekt organizácie
dopravy (POD) počas výstavby a tento schválit' najsk8r 30 dní pred začatím prác v Operatívnej
komisii oddelenia koordinácie dopravných systémov Magistrátu hl. m. SR Bratislavy.
KDI KR PZ BA v súlade so zákonom NR SR č. 171 / 1993 z.z. OPZ v znení neskorších predpisov,
si vyhradzuje závázné právo na zmeny svojho stanoviska a stanovit' dodatočné podmienky alebo
uložené zmenit' v prípade pokial' to budú vyžadovat' naliehavé okolnosti bezpečnosti
plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu.

Hasiěský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy - stanovisko zo dňa 24.03.2016:
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie
nasledujúce podl'a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

a
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Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia - vyjadrenie zo dňa 1l.04.2016:
Z hl'adiska odpadoyého hospodárstva tunaj ší úra4 peín4 námietky k predmetnei stavbe za dodržan?ja
pasledovných podmienok:

Póvodca stavebných odpadov je povinný dodížiavat' ustanovenia §14 č. 79/2015 o odpadoch
(d'alej len zákon o odpadoch), napr.:

správne zaradit' odpad podl'a platného katalógu odpadov,
zhromažd'ovat' odpady vytriedené podl'a druhov odpadov a zabezpečit' ich pred
znehodnotením, odcudzerrím alebo iným nežiaducim účinkom,
zabezpečit' spracovanie odpadu v zmysle híerarchie odpadového hospodárstva a to jeho

prípravou na opátovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknut'
na prÍpravu na opátovné pouŽitie inému,
recykláciou v rámci svojej čim'iosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jeho
prípravu na opátovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknut' na recykláciu inému,
zhodnotením v rámci svo5ej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jeho
recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknut' na zhodnotenie inému,
zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jeho recykláciu alebo iné
zhodnotenie,

odovzdat' odpady len osobe oprávnenej nakladat' s odpadmi podra zákona o odpadoch, ak
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodneníe sám,
viest' a uchovávat' evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
ohlasovat' údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (§
2 vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z.) ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg
nebezpečných odpadov alebo viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku
odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. febmára nasledujúceho
kalendárneho roka.

Pí"vodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povol'uje odpad zhromažd'ovat' v mieste jeho
vzniku (t.j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas ( napr. do naplnenia vel'koobjemového
kontajnera), následne sa musí odviest' k oprávnenému odberatel'ovi.
Pred začatfm stavebných prác, pí"vodca odpadov predloží tunajšiemu úradu speísob nakladania s
odpadom k .č. 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05.
Podra 99 ods. 1 písm. b) bodu č.5 zákona o odpadoch sa orgán štátnej správy v odpadovom
hospodárstve vyjadruje i k dokumentácii v kolaudačnom konaní tunajší úrad vydá závázné
stanovisko. Podkladom pre vydanie závázného stanoviska resp. k žiadostí o vyjadrenie ku
kolaudácii žiadane predložit' doklad o sp6sobe nakladania s odpadmi zo stavby. ( t.j. faktúry,
vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov podra
vyjadrenia tunajšieho úradu v stavebnom povolení).
Podra § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
póvodcom odpadov, vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle
alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pósobenia právnickej osoby
alebo fyzickej osoby - podnikatel'a, je právnická osoba alebo fyzickú osoba - podnikater, pre
ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické
osoby je póvodcom odpadov ten kto uvedené práce vykonáva.
P«"vodca odpadov zodpovedá za nakladanie s odpadmi podl'a tohto zákona a plní poviru'iosti
podra § 14 zákona č. 79/2015 Z.z.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia - súhlas na uskutočnenie stavby zo dňa 19.04.2016:
Podmienky sú51asu?

Pri realizácii stavby a následnom užívaní, dbat' na ochranu podzemných vód a zabránit'
nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pí"dy, podzemných a povrchových vód.
Stavbu realizovat' v súlade so zákonom č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, tak aby nebol
narušený prirodzený odtok povrchových vód z okolitých pozemkov, aby nespósoboval
zaplavovanie okolitých stavieb a pozemkov.
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Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor- stanovisko zo dňa 14.04.20l5:
Súhlas za dodržania nasledovných podmienok:

Zabezpečit' základnú starostlivost' o pol'nohospodársku pódu, na ktorú bolo vydané toto
stanovisko až do doby realizácie stavby, najmá pred zaburinením pozemkov a porastom
samonáletu drevín.

Vykonat' skrývku humusového horizontu pornohospodárskej pí"dy a zabezpečit' hospodárne a
účelné jej využitie uložením a rozprestretím na pol'nohospodárskej póde.
Po realizácii stavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri
nehnutel'ností v zmysle ust. 3 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z. z., požiadat' Okresný úrad
Bratislava, katastrálny odbor o zmenu druhu pozernku ,,Trvalé trávne porasty", ,,Vinice? a
,Orná póda? na ,,Zastavaná plocha': prípadne na ,,Ostatná plocha" po predložení kolaudačného
rozhodnutia, prípadne rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva) a tohto
stanoviska.

Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s. - vyjadrenie zo dňa 07.04.20l6:
Z hradiska situovania navrhovanei stavby

Existujúci verejný vodovod DN?OO v komunikácii Staré Gmnty a verejná kanalizácia DN300 v
komunikácii Líščie údolie je v majetku BVS. Kanalizáciu DN400 v komunikácii Staré Grunty
BVS neprevádzkuje.
Stavbu žiadame realizovat' s ohl'adom na vytýčené existujúce VH siete. V trase vodovodu a
kanalizácie vrátane pásma ochrany v súlade s § 19 zák. č. 442/2002 Z.z. ,,o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách? je zakázané vykonávat' zemné práce, umiestňovat'
stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovat' konštrukcie alebo iné podobné zariadenia
alebo vykonávat' činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej
kanalizácii alebo ktoré by mohli ohrozit' ich tech?nický stav, vysádzat' trvalé porasty,
umiestňovat' skládky, vykonávat' terénne úpravy a podobne.
Objednávku na vytýčenie presnej polohy vodovodu a kanalizácie je možné podat' cestou
podatel'ne na odbor priamych služieb zákaznfkom (d'alej OPSZ) našej spoločnosti. K
objednávke treba priložit' orientačný zákres zariadenia, ktorý je možné získat' v technickej
miestnosti odboru OPSZ počas stránkových hodín.
Pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je
potrebné dodržat' STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej
zmien a dodatkov.

Priporníname, že v zmysle dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia stavby ,,Prístupová
komunikácia k rodinným domom a inžinierske siete, Staré Grunty - Sitina" má byt' v
komunikácii uložený verejný vodovod, splašková kanalizácia a dažd'ová kanalizácia. V
obratisku je umiestnená dažd'ová nádrž pre zadržanie zrážkových vód z komunikácie a v zmysle
nášho vyjadrenia č. 22491/2014/4020/lng.La zo dňa 11.7.20l4 aj zrážkových ví"d zo striech
jednotlivých rodinných domov. Objem dažd'ovej nádrže musí byt' dostatočný pre zadržanie
zrážkových ví"d s ohl'adom na stanovený limit odtoku zrážkových v6d z územia predmetného
zámeru do verejnej kanalizácie BVS - maximálne 5,0 1.s-'. Splašková kanalizácia DN250 bude
križovat' teleso oporného múru.
V DSP žiadame riešit' križovanie navrhovanej splaškovej kanalizácie DN250 s telesom
oporného múru.

Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., stanovisko zo dňa 22.08.20l4:
Súhlasíme za podmienok :

rešpektovat'-plynárenské zariadenia nachádzajúce sa v záujmovom území stavby v zmysle
zákona 251 /20 12 a platných STN, TPP,
vytýčit' plynárenské zariadenia nachádzajúce sa v záujmovom území - vytýčenie objednat'
v SPP-distribúcia, Bratislava (tel. 02/62625559 ),
zemné práce v blízkosti plynárenských zariadení vykonávat' výhradne ručne, pri vykonávan?í
zemných prác v ochranných pásmach PZ dodížat' TPP (technické pravidlo plyn) 700 02.

Západoslovenská distribučná, a.s., stanovisko zo dňa 14.08.2014:
Žiadame rešpektovat' všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s. (silové aj oznarnovacie) a dodtžat' ich ochranné pásma podl'a § 43 zákona
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251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. Zakresl'ovanie sietí je možné vykonat' pre zariadenia
VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná č. 14,
pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3.

Siemens, s.r.o. - vyjadrenie zo dňa 04.04.2016:
Za oddelenie Verejného osvetlenia nemárne k predloženei PD pripomienky v prípade splnenia
nižšie uvedených požiadaviek:

pred zahájením prác požadujeme zakreslit' siete a vytýčit' ich v teréne,
všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme uložit'
do chráničiek,
pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvat' stavebný dozor Siemens, s.r.o.: p. Kubišta
- tel.: 0903 555 028,
v prípade križovania Vašich sietí, resp. zariadení so zariadenfm verejného osvetlenia,
požadujeme dodížat' ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy S'IN a
predpisy a prizvat' stavebný dozor Siemens, s.r.o.,
v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác
prizvat' stavebný dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnút' spósob realizácie,
k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácií požadujeme predvolat'
stavebný dozor Siemens, s. r. o.,
prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas stavebných prác
Vám budeme v plnej výške fakturovat',
práce požadujeme vykonat' bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia prevádzky VO,
Ů prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihned' nahlásit' poruchu na tel. číslo: 02/638 1
0151.

Slovak Telekom, a.s. - vyjadrenie zo dňa 30.03.20l6:
Stavebník ie povinný rešpektovat' nasledovné.

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň
je potrebné dodržat' ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
Vyjadrenie stráca platnost' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade
zmeny vyznačeného polygónu, dí"vodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné
čisto 'v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebnfk nesplní povinnost'
podra bodu 3.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý
podal uvedenú žiadost' je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najnesk6r pred spracovaním projektovej
dokumentácie stavby), vyzvat' spoločnost' Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
povereného správou sieti.

Všeobecné podmienky ochrany SEK
V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadost', je v kolízii so SEK Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je
stavebrá po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečit':

Ochranu alebo preloženie sieti v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom
Slovak Telekom, a.s.
Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného
vedenia.

Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného
vedenia.
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa m«"že nachádzat' viac zariadení (káble, potmbia) s róznou
funkčno st'ou.

Pri akýchkol'vek prácach, ktorýrni móžu byt' ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadater povinný
vykonat' všetky obiektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

Pred začatím zemných prác vytýčenie a vy- značenie po'lohy zariadení priamo na povrchu terénu.
Preukázatel'né oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávat' zemné práce, s vytýčenou
a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na j eho ochranu stanovené.

9
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Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku * 30 cm
skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s
najváčšou opatrnost'ou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné nmadie (napr. hÍbiace stroje).
Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukol'vek ohrozeniu, krádeži
poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
Zhutnenie zerniny pod káblami pred jeho zakryíím (zasypaním).
Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.
Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dóvodu, že spoločnost' Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia
zariadenia vykonané bez ich vedomia).
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšit', alebo znížit' krytie tel.
káblov je toto možné vykonat' len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná siet' ST) je potrebné
si podat' žiadost' o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
Žiadarne dodržat' platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom
rozsahu.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. - vyjadrenie zo dňa 09.12.2014:
Stavebnými aktivitami nesmie dí"jst' k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových v6d a
podzemných vód.

Mestské lesy v Bratislave - stanovisko zo dňa 12.l1.2014:
Mestské lesy v Bratislave žiadajú v rámci stavebného konania, ako ai užívania stavby zapracovat'
nasledovné podmienky:

Počas výstavby žiadame dodržiavat' čistotu a poriadok okolia, nevytvárat' na lesných
pozemkoch skládky stavebného materiálu a odpadu
Pri výstavbe a užívaní stavby v ochrannom pásme lesa žiadame dodržiavat' protipožiarne
preďpisy - nevytvorit' podmienky vzniku požiaru v lese.
Pri prípadnom poškodení majetku a zdravia z titulu umiestnenia stavby v ochrannom pásme lesa
nebude vlastníkom stavby požadovaná náhrada škody od Mestských lesov v Bratislave.
Počas výstavby a užívania stavby žiadame dodržiavat' platné ustanovenia zákona č. 326/2005
Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

Mestské lesy v Bratislave - stanovisko zo dňa 10.12.2018:
Mestské lesy v Bratislave žiadajú v rámci stavebného konania, ako aj užívania stavby zapracovat'
nasledovné podmienky:

Stavba bude umiestnená len na uvedených pozemkoch a žiadnymi jej čast'ami (napríklad ani
drenážou, terénnymi úpravami a pod.) nebude zasahovat' do lesných pozemkov.
Počas výstavby žiadame dodržiavat' čistotu a poriadok okotia, nevytvárat' na lesných
pozemkoch skládky stavebného materiálu a odpadu.
Pri výstavbe a už.ívaní stavby v ochrannom pásme lesa žiadame dodržiavat' protipožiarne
predpisy - nevytvorit' podmienky vzniku požiaru v }ese.
Pri prípadnom poškodeni majetku a zdravia z titulu umiestnenia stavby v ochramiom pásme lesa
nebude vlastníkom stavby požadovaná náhrada škody od Mestských lesov v Bratislave.
Počas výstavby a užívania stavby žiadame dodržiavat' platné ustanovenia zákona č. 326/2005
Za. o lesoch v znení neskorších predpisov.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - stanovisko zo díňa 28.11.2014:
Konštatujeme, že vzhradom na náročný terén a malý počet rodinných domov, netrváme na
bezbariérových úpravách pre osoby so zrakovým postihnutím.
Súhlasíme s vydaním stavebného povolenia.

a
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V konaní boli v zákonnej lehote vznesené námietky účastníkov konania:

1. Ing. Karin Vargová, Staré Grunty 156, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané do podatel'ne dňa
06. 12.2018, citujeme v plnom znení:

,, Namietam vočž zaÉatiu stavebného konania a žiadam ho odložit' do času vypracovania Územného
plánu zóny Líščie údolie z nasledovných dóvodov.'
* Na dotknutom území je vyhlásená stavebná uzávera č, KV/SU/996/2018/11110/JP zo dna

15.l0.20l8. V zmysle tejto stavebnej uzávery sa zakazuje stavebná čžnnost' - uskutočňovanže
nových stavieb a zmien dokončených stavieb, na ktoré je potrebné stavebné povolerúe podra §55
stavebného zákona. V odóvodnení stavebnej uzávery sa na str. 10 píše: ,,Zmyslom a účelom
stavebnej uzávery je rozhodnutím správneho orgánu na určitý čas obmedzžt' takú stavebnú
činnost': ktorá by čo ž len vytvárala eventualžtu znemožnenia budúceho využívania územia alebo
jeho organžzáciu podra pripravovaného územného plánu zóny".
Územné rozhodnutže pre tento projekt a projekt pre staveřmé povolenie nezohradnuje

'»riy Bratislava - Karlova Ves č. 6943/2004-OV/Št-3 zo dřta 14.12.2004,Urbanistickú štúdiu zóriy Bratislava - Karlova Ves č.
ktorá bola kladne prerokovaná dotknutým'ž orgarúzáciami, a uznesením č. 172/2004
odsúhlasená v Miestnom zastupitel'stve mestskej časti Karlova Ves. Táto Urbanistická štMia je
aj podkladom pre vypracovanie Územného pláw zóny Líščie Molže. Vydaním stavebrxého
povolerúa by sa znemožnilo zapracovarúe Urbanistickej štMie Územného plánu zóny a
-využívanie dotknutého územia podra už v Miestnom zastupiterstve odsúhlasenej Urbarústickej
štMie.

Vo veci zákonnosti územného rozhodnutia pre projekt ,,Prístupová komurúkčtcia ku skupine
rodinných domov a inžinierske sžete" je vedená všeobecná správna žaloba na príslušnom
Krajskom súde pod spis zn.: 2S/64/2018 prostredníctvom advokátskej kancelárže JUDr. Petra
KuMka, ktorý zastupuje majiterov nehnuterností dotknutých týmto projektom.
Prístup na stavenisko je cez čast' miestnej komunikácie Staré Gruíqty, ktorá bola vybudovaná
ako obslužná pre skupinu rodinných dom:ov, neprejazdná ukončená ocerovými stÍpÍhrú. Nie je
spósobilá na sprejazdnenie t'ažkými nákladnými motorovými vozidlami. Hrúbka vozovky túe je
dostatočná pre tak'i'tto prepravu a existufi:tci rozvod Umožnením prejazdu t'ažk2ými nákladnýmž
motorovýmž vozidlami rm5že vznžknút' poškodenie komunikácie a plynového potrubia, a v
prípade explózie plynu móže dójst' k ohrozeniu majetku aj života obyvaterov.
V zmysle uvedených bodov žiadam o pozastavenie stavebného konarúa č.
KV/S U/93/201 8/1 6835/ZM zo dřta 14.11 . 2018."

*

*

*

*

2. Justína Hromádková, Pekníkova 9, 841 02 Bratislava 4 - námietky podané do podaterne dňa
07.12.2018, citujeme v plnom znení:

,,Ako majitelka nehnuterností - rodinného domu na Starých Gruntoch č. 184, s.č. 3199 na p.č.
2954/181 dávam ako osoba dotknutá výstavbou nasledovnú podmienku na zapracovanie do
stavebného povolenia:

Doprava materiálu, zariadení a osób na staverúsko sa bude riadit' zvláštnym režimom pre
íqákladné vozidlá a zvláštnym pre osobné vozidlá.'

pre nákladné vozidlá na dovoz materiálov a zariadení na stavenžsko na zriadenže stavby
,, Prístupová komunikácia ku skupžne rodinných domov...." sa zriadi dočasná komunikácža z
betónových panelov cez nezastavané pozemk2ý.
osobné vozidlá budú prepravovat' pracovníkov výstavby cez ulicu Staré Grunty za
podmienky, že sa na náklady stavebníka spraví diagnostika kvality komurúkácže Staré
Grunty pred začatím a po ukončení stavel:mých prác, vždy za prítomnosti zástupcu
stavebníka a mojej osoby, a vzniklé vady a poškoderúa na ceste spósobené zvýšenou
dopravou sa opravia pred kolaudáciou stavby. Súhlasné stanovisko s opravenou
komunikáciou bude zapracované do kolaudačného rozhodnutia.

Odóvodnenie podmienky:
Prístup na stavenisko je možný aj cez nezastavané pozemky po vybudovaní dočasnej
komunikácie z vjazdu z ulice Staré Grunty cez p. č. 2232 vo vlastníctve Hl. mesta Bratislava, a

*

*
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následne po zržadení príslušných dohM cez ostatné pozemky. Prístupom na stavenisko po
takejto trase sa nezhorší životné prostredie obyvaterov majiterov dotknutých nehnuterností a
kvalita miestnej komunikácže.
Aktuálne je prístup na staverúsko cez čast' miestnej komunikácie Staré Grunty, ktorá bola
vybudovaná ako obslužná neprejazdná pre skupiriu rodinných domov a ukončená ocerovýmís-tÍpiktni. Nie je spósobilá na sprejazdnenie t'ažkými nákladnými motorovými vozidlami, ktoré sa
budú používat' na zriadenže ,,Prístupovej komunikácže ... ". Hrúbka vozovky nie je dostatočná
pre takítto prepravu, v ceste sa nachádza rozvod plynového potrubia pre rodinné domy. V
prípade prejazdu t'ažkými nákladnýwú motorovýmž vozidlatrú cez existujůcu komurúkácžu móže
vznikmít' poškoderúe komuííikácže a plynového potrubia, a v prípade explózie plynu wu5že dójst' k
ohrozeriiu majetku aj života obyvaterov."

akad. mal. Vladimir Petrik artD., Švabinského 22, 851 0l Bratislava 5 - námietky podané do
podatel'ne dňa 07. 12.2018, citujeme v plnom znení:

,,Ako majiter nehnuternosti rodinného domu na Starých Gruntoch č. 160, s.č. 33 70 na p.č. 2954/63
ako osoba dotknutá namietam voči začatiu stavebného konanža a žiadam ho odložžt' do času
vypracovarúa Územného plánu zóny Líščže údolie z nasledovných dóvodov:
* Na dotknutom území je vyhlásená stavebná uzávera č, KV/SU/996/2018/11110/JP zo dřia

15.10.20l8. V zmysle tejto stavebnej uzávery sa zakazuje stavebná činnost' - uskutočřiovanie
nových stavieb a zmien dokončených stavieb, na ktoré je potrebné stavebné povolenie podra §55
stavebného zákona. V odóvodnení stavebnej uzávery sa na str. 10 píše: ,,Zmyslom a ůčelom
stavebnej uzávery je rozhodnutím správneho orgánu na určitý čas obmedzžt' tak'i:t stavebnú
činnosť, ktorá by čo i len vytvárala eventualitu znemožnenia budúceho využívarúa územia alebo
jeho organizáciu podra pripravovaného územného plárxu zóny".
Územné rozhodnutie pre tento projekt a projekt pre stavebné povolenie nezohradříuje
Urbarústickú štúdiu zóny Bratislava L Karlova Ves č. 6943/2004-OV/Št-3 zo dřia 14.12.2004,
ktorá bola kladne prerokovaná dotknutými organizáciamž, a uznesením č. 172/2004
odsúhlasená v Miestnom zastupžtel'stve mestskej časti Karlova Ves. Táto Urbarústická štúdia je
aj podkladom pre vypracovanie Územného plčmu zóny Líščie ůdolie. Vydaním staveřmého
povolenia by sa znemožnilo zapracovanie Urbanistickej štúdie Územného plánu zóny a
využívanie dotknutého územža podra uz v Miestnom zastupiterstve odsúhlasenej Urbanistickej
štMže.

Vo veci zákonnosti územného rozhodnutia pre projekt ,,Prístupová komunikácia ku skupine
rodinných domov a inžinierske siete" je vedená všeobecná správna žaloba na príslušnom
Krajskom ítde pod spis zn.: 2S/64/2018 prostredníctvom advokátskej kancelárže JUDr. Petra
Kubíka, ktorý zastupuje majžterov nehnuterností dotknutých týmto projektom.
Prístup na stavenisko je cez čast' miestnej komunžkácie Staré Grunty, ktorá bola vybudovanáako obslužná pre skupinu rodinných don;ov, neprejazdná ukončená ocerovými stÍpikmi. Nie je
spósobilá na sprejazdneíqie t'ažkýmž nákladnými motorovýmž vozidlamž. Hrúbka vozovky nže je'ozovky

v hlbkedostatočná pre takúto prepravu a existufi2cž rozvod plynového potrubia je uložený 150 -
200 mm pod povrchom vozovky.
Umožnením prejazdu t'ažkými nákladnými motorovými vozidlami rm5že vzniknút' poškodenie
komunikácie a plynového potrubia, a v prípade explózie plynu móže dójst' k ohrozerúu majetku
aj života obyvaterov.
V zmysle uvedených bodov žiadam o pozastavenie stavebného konarúa
K V/S U/93/201 8/l 6835/ZMzo dí;'ta 14.11 . 2018."

3.

*

*

*

*

Č.*

Doc. Ing. Michal Oláh PhD., Staré Grunty 190, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané do
podatel'ne dňa 07.12.2018, citujeme v plnom znení :

,,Na základe oznámenža o začatí stavebného konania, ktoré mi bolo íí Prístupovú komunikáciu ku
skupine rodinných domov a žnžžnžerske siete" predložené s pečiatkou o jeho pržjatí s advokátskou
karxceláriou ako vlastník nehnuternosti, na ulici Staré grunty /hornej časti/ ako dotknutá osoba so

4.
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začatím stavebného konania predkladám tieto námietky a pržpomienky. Súčasne si dovorujem
tlmočžt' aj názory rudí bývajúcich na ulici.
1. So začatím stavebného konania sa pozastavujem nad tým, že vermi t'ažko je možné zodpovedat'

si otázku aké prekčtžk2ý bránili tomu aby, žiadost' na menovarn:t stavbu zo d'řta 2.10.2014 sa k
stavebnému konaniu došlo až po vyše 4 rokov. Myslím si, že toto je ojedžnelý prípad na
Slovensku.

Pri tom stavebný úrad nevyvodil žiadne dósledky proti tomu, že stavebník na stavebnej tabuly
verejnost' žnformoval, že ide o prístupovú komurúkáciu ku skupine rodinných domov a
inžžrúerske siete. To všetko malo byt uskutočnené k 31.12. 201 7, začiatkom stavby fitl 201 7.
K tomu bola povolená aj dopravná značka pre vozidla na stavbu s platnost'ou k tomuto termínu.
Za uvedené obdobie sa na stavenžsku vykonávali iíqé stavebne prace. Á to dovorujem si
konštatovat': že nezákonným zneužívaním účelovo vybudovanej ulice Staré grunty investorom
rodžnných domov na zmluvnom podklade. A to zo strany Pozemných stavieb Nitra š. p. Je na
mieste otázka ako teda fungoval stavebný dozor .Aké boli vyvodene závery z jeho výsledkov.

2. Ulica Staré grunty /horná čast7 obývaná majitermi nehnuterriosti cez, ktorú sa ma výstavba
napojit' na tuto komunikáciu je v zmysle platného územného plánu súčast'ou stabilizovaného
územia. Charakter tohto územia by sa nemal menit' a porušovat' jeho zásady. Ale najma toto
územie prepojovat' s rozvojovým územím. Takéto konarúe považujeme za nezákonne
porušovanie občianskych práv a slobód.
Územie, ktoré je možné bez akýchkorvek výraznejších problémov napojit' priamo na ,, hlavrvt"
cestu Staré grunty /Mlynská dolina - Karlova Ves/ čo by bolo logické a primerane nie len z
urbanistžckého hradiska ale, aj užívaterského hradžska budúcich obyvaterov novej výstavby
zastaveného územia je účelové prepojene až na ulžcu Staré grunty, ktorá na to rúe je z
dopravného hradžska vóbec vhodriá. Konštrukčne ani nebola na takúto kapacitu stavaná.
Sprejazdnenie, ktoré sa už prakticky začalo v druhom polroku 2017 prípravou staveniska
prevoznom stavebnej techíqiky a intenzívnou prevádzkou, t'ažkými vozidlami využívane pre
stavebné práce sa tým neúmerne zat'ažili práva tretích osób. Podotýkame aj tu skutočnost', že je
ohrozený aj majetok vlastníkov nehnuterností Staré grunty, ktorá bola považovaná rozhodnutím
vtedajších kompetentných organov za ,,slepú" neprechodnú ulicu. Toto prepojerúe ulice na
rozvojovú čast' výstavby považujeme za neoprávnené. Za nedodížanie a nerešpektovanie
občžanskych práv a slobM berů na seba plrn2 zodpovednost', ako aj za vzniknuté škody rxa
komunžkácžž a nehnuternostžach rozhodovacže organy.
Mame za to, že ulica Staré grunty /odbočka z hlavnej cesty ulžce Staré grunty/ ma slúžžt' iba ich
obyvaterom a návštevníkom. Nie je možné pržpustžt': aby bola využívaná íqa stavebne účely a na
neůmerne zat'ažovarúe prevádzky motorovými vozidlami aj zo strany bu«h2cich obyvaterov
postavených rodinných domov, obslužných služieb a občianskej vybavenosti.
Stavel:míkovž pržnáleží žné riešerúe dopravnej sžtuácie. Prepájanie ciest bez ohrozenia kvality
života rudí a žch majetku, zdravia, bezpečnosti obyvaterov ulice. Preto mafi't plne právo v rámci
stavebného konania upozornit' na to, že takéto úvahy a rozhodnutia budú mat dósledky trvalého
poškodzovania ich majetku v dósledku otrasov, výfukových plynov, sústavného hluku,
znečist'ovania ulice a zasadne mehodnotenie životného prostredia. To všetko vedie ku škode na
majetku spósobenú znUovaním hodnoíy nehnuternosti v žch vlastníctve.

3. V územnom rozhodnutí z roku 2014 nebola v plnej mžere rešpektovaná urbarústžcká štMia,
ktorá upozorřiovala na úskalia spojerie s uvažovanou výstavbou. Považovala sa za nezávčžzný
dokument. I ked' v stavebnom zákone v § 3 o územnoplánovacích podkladov je uvedená pod
bodom a, . Mame pochybnosti o tom čomu by stavebný úrad mal venovat' pozornost' a presvedčit'
sa o tom čj v územnom rozhodnutí boli dósledne naplnene ustanovenža stavebného zákona § 2,
o úlohách a činnostiach spojených s územným plánovaním. Ďalej podotýkame, že pri vydaííí
územného rozhodnutia stavby sme ako občania ulice boli úplne vylúčení. I ked' v žntenciách §
139 ods. 2 písmeno a, nám prináležalo. Preto k úzerrmému plánu sme sa nemali možnost' sa
vyjadrit'.

4. V navrhovaných riešeniach stavebného zákona nže je dósledne rešpektovaný § 3b o prepájaní
pozemných komunikácii predovšetkým odst. /. Tiež účelnost' využívanža miestnych komunikácii
§4b, zákona č. 1 35/l 961 Zb. o pozemných komunikácžách v znení neskorších zákonov.
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Je záhadné, že na základe akých právnych aktov sa dospelo po právnej stránke, že ulica Staré
grunty, ktorá bola vybudovaná ako účelová komunikácia sa zrazu stala miestnou obslužnou
komunikáciou. Pritom takýto druh komunžkácže v cestnom zákone §1, v ůvodných ustanoveniach
sa anž nenachádza. Je to v priamom rozpore s cestným zákonom a porušovanie zákonnosti.Ďalej žíadame v stavebnom -konaní aby, :s'a plne rešpektoval §22 o ú-čelových komurúkáciách
cestného zákona.

5. S prihliadnutím na právne a vecne dókazy v časti, v rámcž stavebného konania popis stavby
SOOI Komunikácia, zasadne nes'íthlasíme s navrhovaným ržešením prž prepojovaní stavby
využívaním obývanej ulice Staré grunty /horná čast' odbočkyl Pržtom SOO8 0porný nítr, jeho
technické riešenie, rozsah montáž, množstvo kameniva v siet'ovinách, úvahy o rozobratí a
betónovanie ocerovými vystužím, čo by sa malo na stavenisko dovážat' cez obývarní ulicu Staré
grunty považujeme za neprípustné. Preto je nevyhnutne, aby v d'alších krokoch stavebný úrad
plne a důsledne rešpektoval a nedopůšt'al sa porušovaní a zákonnosti.

6. Predpokladáme, že špecžalizovaný stavebný úrad v Mestskej časti Karlova Ves bude s plnou
vážnost'ou brat' do úvahy uvádzane námietky a pripomienky v rámci začatia stavebného
konania. To v konečnom d6sledku vyplýva aj z §62 stavebného zákona a v súlade s uvedenými
námietkami uvedene najmá pod písmenom b až c.
Ak ma byt' ako ochranca zákonnostž a pritom chápat' vážnost' rozhodwtia o vyhlásení stavebnej
uzávery, ako aj zadanú koncepciu tykajúcu sa komplexného územného usporiadania zóny Líšite
údolie a Staré grunty nemal by pržpustit' d'alšiu náhodrní stavbu. A to z toho dóvodu, že narušuje
komplexnost' riešenia územia spomínanej zóny."

5. Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99
Bratislava l- námietky podané na poštovú prepravu dňa 20.12.2018, citujeme v plnom znení:

,, rMa 29.11.201 8 Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves formou verejnej vyhlášky
oznámil začatie stavebného konania stavby ,, Prístupová komunikácia ku skupine rodžnných domov
a inžirúerske siete, objekty SO Ol Komunikácia + Komunikácia Gabiónový nítr a SO 08 0porný
múr" pre stavebníka Spoločnost'Sitžna s.r.o. Hurbanovo nám. 7 811 03 Bratislava.
Ako účastnícj tohto stavebného konania predkladáme k začatžu predmetného konania nasledovné
výhrady a námietky:
* v inžinierskogeologickom prieskume, ktorý je s'i:ičast'ou dokumentácie stavebníka je podra násspracovaný nedostatočný počet, Mbka a -Qtmiestnenže sond, ktoré vzhradom k to-mu, že žde o

erozívny svah so skalným podložím a verkou strmost'ou hlavne na konci cesty A.
neštandartné pomery dokazuje aj potreba udelenia výtatimky Mirxisterstva dopravy a výstavby z
normy STN pre realizáciu cesmeý komurúkácie so strmosťou vyššou ako 12% - cestné telesoaestnej k

ozdÍžnybude mat' pred obratiskom pozdÍžny sklon váčší ako 1 5%. Aj ked' cesta zrejme ostane účelovou
komunikáciou kvóli zamietnutiu zaradenia do siete miestnych komunikácií Mestskou čast'ou
Karlova Ves, z dóvodu problematickej zirrmej údržby, nedá sa opomenúť bezpečnostné riziko
vyplývajúce zo strmostí cesty. Tá je vermi nešt'asme naprojektovaná po spádnici svahu a nie po
vrstevniciach.

pre realžzáciu inžžnžerskych sžetí je v sůčasnosti celý svah odlesnený, čím je vystavený
rýchlejším a dramatickejším erozívnym vplyvom, vzhradom na skalnaté rrúestami nesúdržné
podložie hrozí zošmyknutie niektorých vrstiev a možné ohrozenie spodných pozemkov v Líščom
údolí na svahu, kde sa nachádzajú aj pozemky Uíqíverzity Komenského.
dovorujeme sí namietat' aj dočasnost' riešenia navrhovaných oporných m'i'trov z gabiónových
kamenných blokov, ktoré sa po zrealizovaní prístupovej cesty móžu stat' trvalým riešením,
vzhradom na ustálenú prax a skúsenosti z podobného druhu výstavby, kde je zaiíqteresovaných
len zopár žndividuálnych stavebníkov a územže sa nerieši koncepčne a tým aj odborne a
technicky bezpečne. Práve kvóli nestabilite svahu a možnému ohrozenžu spodných pozemkov sa
nám preto javí účelnejšie a hospodárnejšie zrealizovanže trvalých a kvalitne ukotvených
opoíných konštrukcží miesto dočasných riešení.
podra hydrogeologžckého posudku stavebníka z dóvodu zvýšenej mernej elektrolytickej vodivosti
a možného zvýšeného obsahu oxidu uhličžtého tru5žu spodné vody agresívne pósobit' na ocerové
konštrukcie, ako sa píše v posudku V&V Geo s.r.o. Preto by malo byt' určené, dokedy, resp. do
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akého termínu sa dočasné podopretie svahu gabiónmi má nahradit' trvalým riešerxím aj s
postihmi, ak sa nezrealžzuje. Ďalším aspektom je, že dané územie si budú, vrátane oporných
múrov, výkopov a navážok riešžt' v rámcí svojich stavebných pozemkov jednotlžví individuálni
stavebníci sami, čím vzížká riziko nekoncepčných, čiastkových ržešení, ktoré móžu byt' prž
nevhodných kombiriáciách a technických riešerúach nielen neefektívne, ale aj potencionálne
nebezpečné hlavne v strmej časti svahu.
Navrhované umiestnenie odporového drótu v obrusnej vrstve vozovky ktorý má vyhrievat'
plánovanú cestu a riešit' zjazdnost' v zimných mesžacoch je energeticky aj finančne náročné
rxželen pri realizácií ale aj pri prevádzkovaní, že pri uvedenom malom počte stavebníkov bude
takéto riešenie podra nás dlhodobo neakceptovaterné. Rovnako pri akejkorvek poruche nastane
životunebezpečná sžtuácia, ktorá móže ohrozit' nielen zdravie a životy účastníkov premávky, ale
aj vlastníkov spodných parciel. Podra nás je trasovanie cesty po spádnici, nie po wstevrúci
absolútne rievhodné a život ohrozujúce riešenie, hlavne v spodnom úseku cesty so sklonom
vyšším ako normou povolených 12%.
V dokumentácii priloženej k žiadosti o stavebné povoletúe postrádame nasledovné vyjadrenia.'

Vyjadrenie obhospodarovatera dotknutého lesného pozemku.
Závázné stanovisko na vydanie rozhodnutia o využití územia v ochrannom pásme lesa podra
10 ods. 2 zákona 3262005 Z.z. o lesoch v platnom znení.
Vyjadrerúe oddelerúa cestného hospodárstva a oddeleíqia prevádzky dopravy Magistrátu
hlavného mesta SR Bratislavy z hradžska záujmov cestného hospodárstva a problematiky
cestného správneho orgánu, vrátane organizácie dopravy počas výstavby, požadované v
Záváznom stanovžsku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej čžnnosti
zo dřta 04. Ol . 201 7.

OÚBA PLO vo svojom stanovisku k pripravovanému zámeru na pornohospodárskej pMe
opomenul fakt, že sa jedná o ochranné pásmo lesa, ktoré vo svojom vyjadrení vóbec
nespomÍna.

Keďže ide o technicky, technologicky, koordinačne aj stavebne náročnejšiu stavbu, dovorujeme
sí vyjadrit' námžetky a nesůhlas voči upusterúu od ústneho pojednávarúa, ktoré by bolo podra
nás pre vyjasnenie námietok prospešné a to pre všetky z'i'tčastnené strany."

Advokátska kancelária JUDr. Peter Kubík, advokát, s.r.o., Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava 4
- námietky podané na poštovú prepravu dňa 20.12.2018, citujeme v plnom znení:

,, VEC: Návrh na prerušenie stavebného konania
Dřta 14.I1.2018 vydala Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves ako špeciálny stavebný úrad pre
miestne komunžkácie III. a IV triedy a účelové komunikácie (d'alej aj ako ,,stavebný úrad')
oznámenže o začatí stavebného konania podra § 61 stavebného zákoría a o upustení od ústneho
pojednávarúa č. KV/SU/93i20l8/16835/ZAd v zmysle ktorého bolo dřtom 02.10.2014 začaté
stavebné konarúe na stavbu ,,Prístupová komurúkácia ku skupine rodinných domov a inžinierske
siete", objekt.' SO Ol Komurúkácia + Komunikácia-Gabiónový rru'tr a SO 08 0porný múr, pre
stavebníka SITINA s.r.o., Hurbanovo nám. l Bratislava, IČO: 36 748 943 (d'alej aj ako ,,stavebné
konanie ").
Dřia 15.10.2018 vydal stavebný úrad rozhodnutie o stavebíqej uzá-vere
KV/SU/996/201 8/1 111 0/JP, v ktorom vymedzil územže v mestskej častž Bratislava - Karlova Ves, v
území zóny Líščie údolie, v ktorom sa dočasne zakazuje a obmedzuje stavebná čžnnost' na území
vymedzenom hranžcou:

zo severíqej strany lesným masívom Sžtina a jestvujúcou zástavbou rodžnných domov,
z východnej strany ulicou Staré grunty,
zo západnej strany ulicou Líščie údolie,
z južnej strany Svrčou ulicou.

Takto vymedzené územže zahřria aj územie, na ktorom má byt' prístupová komunikácia, ktorá
je predmetom vyššie uvedeného stavebného konania. Z Ižstu č. KV/SU/996/2018/22163/JP zo dna
11.l2.2018 označeného ako ,,upovedomenže'ůčastníkov konanža o podaní odvolania a výzva na
vyjadrenie", je známe, že niekorko účastníkov konania podalo odvolarúe voči rozhodnutiu
stavebnej uzávere, a teda toto rozhodnutie rúe je právoplatné.
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Podra ust. 29 ods. I zákona č. 71/1 967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) správny
orgán konarúe preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke alebo ak bol účastník konania
vyzvaný, aby v určenej lehote odstránžl nedostatky podarúa, alebo ak účastník konania nemá
zákonného zástupcu alebo ustanoveného opatrovníka, hoci ho má mat: alebo ak tak ustanovuje
osobitný zákon.

Keďže v zmysle rozhodnutia o stavebnej uzávere je vo vymedzenom území dočasne zakázané
uskutočnovanie nových stavieb a zmien dokončených stavieb, na ktoré je potrebné stavebné
povolenže podra § 55 ods. 1 stavebného zákona, je zrejmé, že stavebný úrad nem6že stavebníkovi
počas platnosti stavebnej uzávery vydat' stavebné povolenie na stavbu prístupovej cesty. Ak sa v
správnom konaní vyskytne prekážka, v dósledku ktorej nemožno v konaní pokračovat: je to dóvod
na prerušenie konania podra citovaného ust. 29 ods. 1 správneho poriadk'u. Nakorko od
rozhodnufia o stavebnej uzávere závisí aj rozhodwtie o vydaní stavebného povolenia,,
rozhodovanže o stavebnej uzávere je tým pádom konaním o predbežnej otázke vo vzt'ahu k
stavebnému konanžu. Do času právoplatného rozhodnutža o stavebnej uzávere preto nemóže
stavebný úrad pokračovat' v stavebnom konaní. Inak by mohla nastat' situácia, že stavebný úrad
vydá dve vzájomne si protirečiace rozhodnutia: jedno, ktoré dočasrie stavby neumožnuje a druhé,
ktoré ju povoruje. Z tohto d«"vodu navrhujeme, aby stavebný úrad stavebné konarúe prerušžl.
Preru3erúe stavelmého konanža je nevyhnutné aj z dóvodov, ktoré uviedol sám stavebný úrad v
rozhodnutí o stavebnej uzávere, a to nevyhnutnost' vypracovania územného pláw zóny Bratislava,
Karlova Ves - Líščie údolie, ktorý ustanoví zásady podrobného priestorového usporiadania a
funkčného využívania daného územia za účelom jeho budůceho rovnomerného a harmonžckého
rozvoja.

Na základe uvedeného navrhujeme, aby stavebný úrad prerušžl stavebné konanie pre stavbu
,,Prístupová komunikácža ku skupine rodinných domov a inžinierske siete", objekt.' SO Ol
Komurúkácia + Komurúkácža-Gabžónový nu'tr a SO 08 0porný rítr, pre stavebníka SITINA s.r.o.,
Hurbatiovo nám. 7, Bratislava, IČO: 36 748 943, až do právoplatného rozhodnutža o stavebnej
uZá1)ere."

Rozhodnutie stavebného úradu o námietkach účastníkov konania:
1. Ing. Karin Vargová, Staré Grunty 156, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané do podaterne dňa

06.12.2018:

Námietky sa zamietajú v celom rozsahu.

2. Justína Hromádková, Pekníkova 9, 841 02 Bratislava 4 - námietky podané do podaterne dňa
07.12.20l8:

Námietky sa zamietajú v celom rozsahu.

3. akad. mal. Vladimir Petrík artD., Švabinského 22, 851 0l Bratislava 5 - námietky podané do
podatel'ne dňa 07.12.20l8:
Námietky sa zamietajú v celom rozsahu.

4. Doc. Ing. Michal Oláh PhD., Staré Grunty 190, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané do
podaterne dňa 07.l2.20l8:
Námietky sa zamietajú v celom rozsahu.

5. Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99
Bratislava l- námietky podané na poštovú prepravu dňa 20. 12.2018 :
Námietky sa zamietajú v celom rozsahu.

6. Advokátska kancelária JUDr. Peter Kubík, advokát, s.r.o., Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava 4
- námietky podané na poštovú prepravu dňa 20 .12.2018 :
Námietky sa zamietajú v celom rozsahu.

Ostatní účastníci konania žiadne námietky nevzniesli.
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Odóvodnenie

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ako príslušný špeciálny stavebný úrad obdržala dňa
02. 10.2014 žiadost' stavebníka - spoločnosti SITINA s.r.o., Hurbanovo nám. 7, 811 03 Bratislava
1, IČO: 36 748 943, ktorého zastupuje spoločnost' PETRING s.r.o., Nám. Hraničiarov 6/B, 851 03
Bratislava 5, IČO: 35 914 173, o vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom:

,,Prístupová komunikácia ku skupine rodinných domov a inžinierske siete?
objekty: SO Ol Komunikácia + Komunikácia-Gabiónový múr

SO 08 0porný múr,

na pozemkoch registra CKN parciel č. 2960/17, 2958/31, 2958/1, 2958/29, 2958/32, 2958/8,
2958/9, 2958/10, 2958/11, 2958/12, 2958/13, 2958/14, 2958/15, 2958/16, 2958/17, 2958/18,
2958/24, 2958/19, 2958/20, 2958/23, 2958/2, 2958/39, 2960/6 k.ú. Karlova Ves.

Stavebník zaplatil správny poplatok podra položky č. 60 písm. g zákona č. 145/1995 Zb.
o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.
Na stavbu bolo mestskou čast'ou Bratislava-Karlova Ves vydané:

rozhodnutie o umiestnení stavby Č.j.: KV/SU/165/2014/21 55/AV/VK zo dňa 16.04.2014, ktoré
nadobudlo právoplatnost' dňa 28.05.2014,
závázné stanovisko č. KV/SU/3463/2014/15337/AP zo dňa 18.ll.2014, ako súhlas s vydaním
stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom,
rozhodnutie- o umiestnení stavby Č.j.: KV/SU/347/2017/10391/AP zo dňa 30.05.2017, ktoré
bolo zmenené rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, č.
OU-BA-OVBP2-2018/13884/MES zo dňa 21.02.2018, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa
22.03.2018,
závázné stanovisko č. KV/SU/1320/2018/9778/AP zo dňa 04.06.2018, ako súhlas s vydaním
stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Na podmieňujúce investície bolo vydané:
Na vodnú stavbu, objekt: SO 03 Kanalizácia dažd'ová, vydal Okresný úrad Bratislava, odbor
starostlivosti o životné prostredie, stavebné povolenie č. OU-BA-OSZP3-2015/7610/JAJ/IV-
4912 zo dňa 27.02.2015, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 29.03 .2015.
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves vydala na objekt: SO 12 Vonkajšie osvetlenie stavebné
povolenie Č.j.: KV/SU/527/2015/10928/AP zo dňa 31 .08.2015, ktoré nadobudlo právoplatnost'
dňa 29.lO.2015.

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves vydala na výrub drevín rozhodnutie č.j.
KV/EKO/2651/2013/15794/DK zo dňa 23.10.2013, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa
lO.03.20l4.

Stavba ,,Prístupová komunikácia ku skupine rodinných domov a iížinierske siete? objekty:
SO Ol Komunikácia + Komunikácia-Gabiónový múr, SO 08 0porný múr, bude realizovaná:

na pozemku registra CKN parcely č. 2960/ 17 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorá je zapísaná na
LV č. 2389 pre vlastníka - Ing. Peter Jakubec, Lenardova 6, 851 0l Bratislava 5, s ktorým
stavebník dňa 20.Ol.2015 uzatvoril Nájomnú zmluvu adňa 14.02.2018 DODATOK č. 1 k
Nájomnej zmluve dňa 20.01.2015,
na pozemku registra CKN parcely č. 2960/6 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorá je zapísaná na
LV č. 2389 pre vlastníka - Ing. Peter Jakubec, Lenardova 6, 851 0l Bratislava 5, s ktorým
stavebnfk dňa 20.09.20l7 uzatvoril Nájomnú zmluvu adňa 28.09.2018 DODATOK č. 1 k
Nájomnej zmluve dňa 20.09.20l7,
na pozemku registra CKN parcely č. 2958/3 1 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorá je zapísaná na
LV č. 2591 pre vlastníka - Ing. Vladimír Mosný, PhD., Povraznícka 8, 81105 Bratislava 1,
s ktorým stavebník dňa 23 .01.2015 uzatvoril Náj omnú zmluvu a dňa 28.02.2018 DODATOK č.
l k Nájomnej zmluve dňa 23.01.20l5,
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na pozemkoch registra CKN parciel č. 2958/2 a 2958/32 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktoré sú
zapísané na LV č. 2591 pre vlastníka - Ing. Vladimír Mosný, PhD., Povraznícka 8, 811 05
Bratislava 1, s ktorým stavebník dňa 06.09.2017 uzatvoril Nájomnú zmluvu,
na pozemku registra CKN parcely č. 2958/1 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorá je zapísaná na
LV č. 4235 pre vlastníkov - Ing. Beleš Štefan, Nobelova 1/A, 831 02 Bratislava 3 a Martin
Terek, Pod Rovnicami 50, 841 04 Bratislava 4, s ktorými stavebník dňa 20.1l.20l4
uzatvoril Nájomnú zmluvu,
na pozemku registra CKN parcely č. 2958/29 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorá je zapísaná na
LV č. 4226 pre vlastníkov I Ing. Beleš Štefan, Nobelova 1/A, 831 02 Bratislava 3 a Martin
Terek, Pod Rovnicami 50, 841 04 Bratislava 4, s ktorými stavebník dňa 20.1l.2014
uzatvoril Nájomnú zmluvu,
na pozemku registra CKN parcely č. 2958/8 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorá je zapísaná na
LV- č. 3333 pre vlastníka I Richard Kolozsi, Ďumbierska 4, 831 0l Bratislava 37, -s ktorým
stavebník dňa 04.09.2017 uzatvoril Nájomnú zmluvu,
na pozemku registra CKN parcely č. 2958/9 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorá je zapfsaná na
LV č. 3485 pre vlastníkov - Ing. Miroslav Paulen, Martinengova 22, 811 02 Bratislava l a Ing.
Jana Paulenová, Martinengova 22, 811 02 Bratislava 1, s ktorými stavebník dňa 06.09.2017
uzatvoril Nájomnú zmluvu,
na pozemkoch registra CKN parciel č. 2958/1 0 a 2958/ 11 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktoré sú
zapísané na LV č. 3398 pre vlastníkov - Ing. Juraj Kučera, SNP 832/33, 900 21 Svátý Jur a
Klára Kučerová, SNP 832/33, 900 21 Svátý Jur, s ktorým stavebník dňa 06.09.2017 uzatvoril
Nájomnú zmluvu,
na pozemkoch registra CKN parciel č. 2958/12 a 2958/13 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktoré sú
zapísané na LV č. 3484 pre vlastníka - Ing. Ivan Liška, H.Meličkovej 14, 841 05 Bratislava 4, s
ktorým stavebnfk dňa 11.09.2017 uzatvoril Nájomnú zmluvu,
na pozemkoch registra CKN parciel č. 2958/14 a 2958/20 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktoré sú
zapísané na LV č. 3574 pre vlastníka - Ing. Ivan Liška, H.Meličkovej 14, 841 05 Bratislava 4, s
ktorým stavebnfk dňa 11.09.20l7 uzatvoril Nájomnú zmluvu,
na pozemku registra CKN parcely č. 2958/15 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorá je zapísaná na
LV č. 4238 pre vlastníkov - Mag. Ján Matuška, Búdková 12, 811 04 Bratislava 1 a Ing.
Jana Matušková, Búdková 12, 811 04 Bratislava 1, s ktorými stavebník dňa 13.04.2018
uzatvoril Nájomnú zmluvu a d'alej Nájomnú zmluvu zo dňa 30.07.2018,
na pozemku registra CKN parcely č. 2958/16 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorá je zapísaná na
LV č. 4247 pre vlastníkov - Ing. Mario Laborde, Dobrovičova 5, 811 02 Bratislava 1 a Mgr.
Katarína Laborde, Dobrovičova 5, 811 02 Bratislava 1, s ktorými stavebník dňa 16.09.2018
uzatvoril Nájomnú zmluvu,
na pozemku registra CKN parcely č. 2958/17 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorá je zapísaná na
LV č. 4444 pre vlastníka - Ing. Andrej Lipták, Rol'nícka 10, 831 07 Bratislava 36, s ktorým
stavebník dňa 31.07.20l8 uzatvoril Náj omnú zmluvu,
na pozemku registra CKN parcely č. 2958/18 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorá je zapísaná na
LV č. 4248 pre vlastníkov - Ing. Pavol Schwarz, Grč5sslingova 2463/39, 811 09 Bratislava 1 a
Ing. Dana Schwarzová, Grěsslingova 2463/39, 811 09 Bratislava 1, s ktorými stavebník dňa
Ol .08.201 8 uzatvoril Nájomnú zmluvu,
na pozemku registra CKN parcely č, 2958/24 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorá je zapísaná na
LV č. 4249 pre vlastníka - Petra Pálešová, Rajecká 8, 821 07 Bratislava 214, s ktorým stavebník
dňa 28.07.20l8 uzatvoril Nájomnú zmluvu,
na pozemku registra CKN parcely č. 2958/19 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorá je zapísaná na
LV č. 3578 pre vlastníka - Mgr. Veronika Rijáková, Klenová 15, 831 0l Bratislava 37, s ktorým
stavebník dňa 24.08.2018 uzatvoril Nájomnú zmluvu,
na pozemku registra CKN parcely č. 2958/23 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorá je zapísaná na
LV č. 3181 pre vlastníka - Ing. Mária Rosolovová, Na Sitine 31, 841 04 Bratislava 4, s ktorým
stavebník dňa 07.09.2017 uzatvoril Nájomnú zmluvu,
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na pozemku registra CKN parcely č. 2958/39 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorá je zapísaná na
LV č. 3608 pre vlastníka - MSc. Michal Rosolov, Na Sitine 31, 841 04 Bratislava 4, s ktorým
stavebník dňa 07.09.2017 uzatvoril Nájomnú zmluvu.

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad dňa 14.11 .2018 oznámila
začiatok stavebného konania stavby listom č. KV/SU/93/2018/16835/ZM, doručované verejnou
vyhláškou podra § 61 ods. 4 stavebného zákona a podra § 26 správneho poriadku, vyvesenou na
úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Karlova Ves účastníkom konania, dotknutým orgánom,
správcom inžinierskych sietí a organizáciám, a ked'že žiadost' poskytovala dostatočný podklad pre
posúdenie navrhovanej stavby upustila podl'a § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia
a ústneho pojednávania.

Účastníci konania adotknuté orgány, správcovia inžinierskych sietí aorganizácie mali
určenú lehotu na uplatnenie nárnietok a pripomienok 7 pracovných dní.

Do spisového materiálu povol'ovanej stavby nahliadol dňa 05.12.20l8 účastník konania -
Ing. Ján Winkler, Staré Grunty 176, 841 04 Bratislava 4, avdňoch 05.12.2018 a 12.12.2018
nahliadla Ing. arch. Renata Černáková - splnomocnená pracovníčka Univerzity Komenského
Bratislava, Rektorát, Šafárikovo nám. Č. 6, 814 99 Bratislava 1 - účastníka konania. O nahliadnutí
stavebný úrad vyhotovil záznamy.

Ostatní účastníci konania do spisového materiálu povorovanej stavby nenahliadli.
Dotknuté orgány, správcovia inžinierskych sietí aorganizácie nenahliadli do spisového

materiálu povol'ovanej stavby.
Koznámeniu ozačatí stavebného konania boli doručené nasledovné pripomienky

dotknutého orgánu:
Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 831 0l Bratislava 37 č. 553/2018 zo dňa
10. 12.2018, ktoré bolo zapracované do podmienky č. 34 tohto povolenia.

Ostatné dotknuté orgány, správcovia IS a organizácie v konaní v zákonnej lehote nevzniesli
žiadne pripomienky.

V konaní boli v zákonnej lehote vznesené námietky účastníkov konania:

1 . Ing. Karin Vargová, Staré Grunty 156, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané do podatel'ne dňa
06. 12.2018, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia v plnom znení.

2. Justína Hromádková, Pekníkova 9, 841 02 Bratislava 4 - námietky podané do podatel'ne dňa
07.12.2018, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia v plnom znení.
akad. mal. Vladimír Petrík artD., Švabinského 22, 851 0l Bratislava 5 - námietky podané do
podaterne dňa 07. 12.2018, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia v plnom znení.

4. Doc. Ing. Michal Oláh PhD., Staré Grunty 190, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané do
podaterne dňa 07. 12.2018, citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia v plnom znení.
Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát, -Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99
Bratislava l - námietky podané na poštovú prepravu dňa 20.12.2018, citované vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia v plnom znení.

6. Advokátska kancelária JUDr. Peter Kubík, advokát, s.r.o., Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava 4
- námietky podané na poštovú prepravu dňa 20.l2.2018, citované vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia v plnom znení.

3.

5.

Ostatní účastníci konania žiadne námietky nevzniesli.
V dňoch 24.Ol.2019 a 25.01.2019 boli stavebnému úradu doručené stanoviská stavebníka,

ktorými sa vyjadril k jednotlivým námietkam účastníkov konania a ktoré sú súčast'ou spisového
materiálu.

Odóyodnenie rozhodnutia stavebného úradu o námietkach úěastníkov konania:

Ing. Karin Var@ová, Staré Gmnty 156, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané do podaterne dňa
06.12.2018:

Námietky sa zamietajú v celom rozsahu.

1.
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Na stavbu bolo mestskou čast'ou Bratislava-Karlova Ves vydané:
rozhodnutie o umiestnení stavby Č.j.: KV/SU/165/2014/21 55/AV/VK zo dňa 16.04.2014, ktoré
nadobudlo právoplatnost' dňa 28.05 .2014,
závázné stanovisko č. KV/SU/3463/2014/15337/AP zo dňa 18.ll.20l4, ako súhlas s vydaním
stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom,
rozhodnutie o umiestnení stavby Č.j.: K'V/SU/347/'2017/10391/AP zo dňa 30.05.2017, ktoré
bolo zmenené rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, č.
OU-BA-OVBP2-2018/13884/MES zo dňa 21.02.2018, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa
22.03.2018,
závázné stanovisko č. KV/SU/1320/2018/9778/AP zo dňa 04.06.2018, ako súhlas s vydaním
stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Z uvedeného je zrejmé, že na predmetnú stavbu boli vydané právoplatné územné rozhodnutia,
a taktiež súhlasy s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.
Vrozhodnutí o stavebnej uzávere č. KV/SU/996/2018/11110/JP vydanej tunajším všeobecným
stavebným úradom dňa 15.10.20l8 je na str. 1 uvedené, cit.:
,, Toto rozhodnutie o zákaze a obmedzení stavebnej činnostž sa nevzt'ahuje na:

4--=l

uskutočňovanie'lých stavieb, pre ktoré boli stavebným ůradoníspeciálnym síavebriým ůradom ku dňu
nadobudnutia právoplatnosíi tohío rozhodnutia vydané právoplatné územrié rozhodnuíie, alebo
stavebné povolenie, alebo pre ktoré stavežmý úrad/speciálny stavebný úrad oznámil, ze proti ich
uskuíočňovatxiu nemá námieíky,?
----*-l

Na základe uvedeného má stavebný úrad zato, že stavebná uzávera sa na predmetnú stavbu
nevt'ahuje, vzhl'adom k tomu, že stavba je právoplatne umiestnená.

Podra 8) 61 ods. (1) stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie stavebného konarúa
dotknutým orgánom státnej správy, všetkým známym účastníkom a naržadi ústne konanie spojené s
miestnym zist'ovaním. Súčasne žch upozorní, že svoje nárnžetky móžu uplatnit' najneskoršie pri
ústnom pojednávaní, irxak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo
mohli byt' uplatnené v úzenmom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa
neprihliada. Stavebný úrad oznánú začatie stavebného konania do 7 dní odo dna, ked' je žžadost' o
stavebné povolenže úplná.

Stavebný úrad účastníčku konania na túto skutočnost' písomne upozornil v oznámení č.
KV/SU/93/2018/16835/ZM zo dňa 14.11.2018, ktoré jej boLo riadne doručené podl'a správneho
poriadku.

Vzhradom k uvedenému stavebný úrad len uvádza, že urbanistická štúdia bola len územno-
plánovacím podkladom pre zmeny a doplnky územného plánu a nie je závázným podkladom pre
územné konanie, a ani pre stavebné konanie. Stavba je právoplatne umiestnená, námietky týkajúce
sa umiestnenia stavby nie sú predmetom tohto stavebného konania.

Stavebný úrad taktiež nemá žiadnu vedomost' o tom, že by právoplatné územné rozhodnutie
bolo súdom zrušené, a ani účastníčka konania nepredložila do konania žiadny doklad o takejto
skutočnosti.

Hlavné mesto SR Bratislava, ako príslušný cestný správny orgán, rozhodnutím č. MAGS
OKDS 60011/14/353946 zo dňa 03.12.2014, zaradilo do siete miestnych komunikácií ulicu Staré
Grunty - odbočná vetva č.l, 2, 3, ako miestnu komunikáciu III. triedy. Protokolom o zverenf boli
predmetné komunikácie zverené do správy Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.

Na základe uvedeného má stavebný úrad zato, že prístup na stavenisko je cez miestnu
komunikáciu III. triedy čast' ulice Staré Grunty, ktorá je zaradená v sieti miestnych komunikácií
a svojím stavebno-technickým vyhotovením a dopravným vybavením spÍňa požiadavky pre cestnú
premávku, dopravu na nej a prístup k existujúcim nehnutel'nostiam na ulici Staré Grunty.

Stavebný úrad d'alej upozorňuje, že zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, upravuje pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti osób v
súvislosti s cestnou premávkou, pósobnost' orgánov verejnej správy na úseku organizácie riadenia
cestnej premávky, vedenie vozidiel, evidenciu vozidiel a správne delikty za pomšenie tohto zákona.
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2. Justína Hromádková, Pekníkova 9, 841 02 Bratislava 4 - námietky podané do podatel'ne dňa
07.l2.2018:

Námietky sa zamietajú v celom rozsahu.
Súčast'ou projektovej dokumentácie je aj Projekt organizácie výstavby, ktorý navrhol

prístup na stavbu cez existujúcu komunikáciu ulicu Staré Grunty.
Hlavné mesto SR Bratislava, ako príslušný cestriý správny orgán, rozhodnutím č. MAGS

OKDS 60011/14/353946 zo dňa 03.12.20l4, zaradilo do siete miestnych komunikácií ulicu Staré
Grunty - odbočná vetva č.1, 2, 3, ako miestnu komunikáciu III. triedy. Protokolom o zverení boli
predmetné komunikácie zverené do správy Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.

Na základe uvedeného má stavebný úrad zato, že prístup na stavenisko je cez miestnu
komunikáciu III. triedy čast' ulice Staré Gmnty, ktorá je zaradená v sieti miestnych komunikácií
a svojím stavebno-technickým vyhotovením a dopravným vybavením spíňa požiadavky pre cestnú
premávku, dopravu na nej a prfstup k existujúcim nehnutel"nostiam na ulici Staré Gmnty.

Stavebný úrad d'alej upozorňuje, že zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, upravuje pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti os6b v
súvislosti s cestnou premávkou, pósobnost' orgánov verejnej správy na úseku organizácie riadenia
cestnej premávky, vedenie vozidiel, evidenciu vozidiel a správne delikty za porušenie tohto zákona.

akad. mal. Vladimír Petrík artD., Švabinského 22, 851 0l Bratislava 5 - námietky podané do
podatel'ne dňa 07. 12.2018 :

Námietky sa zamietajú v celom rozsahu.
Vzhradom na identickost' námietok s námietkami podanými Ing. Karin Vargovou, je odóvodnenie
námietok totožné ako u Ing. Karin Vargovej.

3.

4. Doc. Ing. Michal Oláh PhD., Staré Grunty 190, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané do
podatel'ne dňa 07.l2.2018:

Námietky sa zamietajú v celom rozsahu.
K bodu 1 :

Stavebné konanie predmetnej stavby sa riadi stavebným zákonom a d'alšími príslušnými právnymi
predpismi. Stavebný úrad vyslovuje názor, že sa v predmetnej veci uvedenými zákonnými
ustanoveniami riadil dostatočne.
Vzhl'adom k tomu, že stavba ,,Prístupová komunikácia ku skupine rodinných domov a inžinierske
siete" objekty: SO Ol Komunikácia + Komunikácia-Gabiónový múr, SO 08 0porný múr, nebola
ešte začatá nebolo potrebné stavbu označit' podl'a stavebného zákona. To isté sa týka aj uvádzanej
dopravnej značky.
K bodu 2 a k bodu 3:
Na stavbu bolo mestskou čast'ou Bratislava-Karlova Ves vydané:

rozhodnutie o umiestnení stavby Č.j.: KV/SU/165/2014/2155/AV/VK zo dňa 16.04.2014, ktoré
nadobudlo právoplatnost' dňa 28.05.2014,
závázné stanovisko č. KV/SU/3463/2014/15337/AP zo dňa 18.11 .2014, ako súhlas s vydaním
stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom,
rozhodnutie- o umiestnení stavby Č.j.: KV/SU/347/2017/10391/AP zo dňa 30.05.2017, ktoré
bolo zmenené rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, č.
OU-BA-OVBP2-2018/13884/MES zo dňa 21.02.2018, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa
22.03.2018,
závázné stanovisko č. KV/SU/1320/2018/9778/AP zo dňa 04.06.20l8, ako súhlas s vydaním
stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Zuvedeného je zrejmé, že na predmetnú stavbu, t.j. objekty: SO Ol Komunikácia +
Komunikácia-Gabiónový múr, SO 08 0porný múr, boli vydané právoplatné územné rozhodnutia,
a taktiež súhlasy s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Podl'a § 61 ods. (1) stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie stavebného koííania
dotknutým orgánom štátnej správy, všetkým známym účastníkom a nariadž ústne konarúe spojené s
miestnym zist'ovaním. Sgíčasne ich upozorní, že svoje námietky rmf»žu uplatnit' najneskoršie pri
ústnom pojednávaní, inak že sa na ne nepržhliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo
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mohli byt' uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaru: územného plánu zóny, sa
neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7 dní odo dí;ia, ked' je žiadost' o
stavebné povolenie úplná.

Stavebný úrad účastníka konania na túto skutočnost' písomne upozornil voznámení č.
KV/SU/93/2018/16835/ZM zo dňa 14.11.20l8, ktoré mu bolo riadne doručené podl'a správneho
poriadku.

Vzhradom k uvedenému stavebný úrad len uvádza, že urbanistická štúdia bola len územno-
plánovacím podkladom pre zmeny a doplnky územného plánu a nie je závázným podkladom pre
územné konanie, a ani pre stavebné konanie. Stavba je právoplatne umiestnená, námietky týkajúce
sa umiestnenia stavby nie sú predmetom tohto stavebného konania.
K bodu 4:

Na predmetnú stavbu, t.j. objekty: SO Ol Komunikácia + Komunikácia-Gabiónový múr, SO
08 0porný múr, boli vydané právoplatné územné rozhodnutia, ataktiež súhlasy svydaním
stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Hlavné mesto SR Bratislava, ako príslušný cestný správny orgán, rozhodnutím č. MAGS
OKDS 60011/14/353946 zo dňa 03.12.2014, zaradilo do siete miestnych komunikácií ulicu Staré
Grunty - odbočná vetva č.1, 2, 3, ako miestnu komunikáciu III. triedy. Protokolom o zverení boli
predmetné komunikácie zverené do správy Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.

Na základe uvedeného má stavebný úrad zato, že prístup na stavenisko je cez miestnu
komunikáciu III. triedy čast' ulice Staré Gmnty, ktorá je zaradená v sieti miestnych komunikácií
a svojím stavebno-technickým vyhotovením a dopravným vybavením spÍňa požiadavky pre cestnú
premávku, dopravu na nej a píístup k existujúcim neh?nutel'nostiam na ulici Staré Grunty.

Stavebný úrad d'alej upozorňuje, že zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, upravuje pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti os6b v
súvislosti s cestnou premávkou, p«'sobnost' orgánov verejnej správy na úseku organizácie riadenia
cestnej premávky, vedenie vozidiel, evidenciu vozidiel a správne delikty za porušenie tohto zákona.
K bodu 5:

Na predmetnú stavbu, t.j. objekty: SO Ol Komunikácia + Komunikácia-Gabiónový múr, SO 08
Oporný múr, boli vydané právoplatné územné rozhodnutia, a taktiež súhlasy s vydaním stavebného
povolenia špeciálnym stavebným úradom.
Podkladom tohto stavebného konania je projektová dokumentácia, ktorú vypracoyali v 1 0/20 15 Ing.
Marián Kováčik - autorizovaný stavebný inžinier a v 10/2015 Ing. Martin Kresánek - autorizovaný
stavebný inžinier.
Podl'a íS, 46 ods. (l) stavebného zákona:
,,Projektant vykonáva projekíovú činnost' a zodpovedá za správnost' a úplnost' vypracovania
dokumentácie podl'a § 45 ods. 2. Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho
realizovatePnost'. Statick2ý výpočet musí byt' vypracovaný v takej forme, aby bol kontrolovaterný.
Projektant je povinný prizvat' na vypracovanie častí územnoplánovacích podkladov, návrhu
ůzemnoplánovacej dokumentácie alebo projektu stavby d'alších oprávnených projektantov, ak nie je
oprávnený niektorú čast' vypracovat' sám."

Na základe uvedeného má stavebný úrad zato, že projektové dokumentácie pre stavebné
konanie boli vypracované autorizovanými osobami, ktoré zodpovedajú za správnost' a úplnost'
vypracovania dokumentácií a aj ich realizovaternost'.
K bodu 6:

,,Podra ustanovenia § 3 ods. l správneho poriadku, správne orgány postupufi't v konaní v
súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sů povinné chrárút' záujmy státu a spoločnosti,
práva a záujmy fyzických os«"b a právnžckých osób a dósledne vyžadovat' plnenie ich povinností.

Podra ustanovenia § 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 návrhmž účastníkov konania.

Podra ustanovenia § 32 ods. 2 správneho poriadku, podkladom pre rozhodnutie sú najmá
podarúa, návrhy a vyjadrenia účastníkov konarúa, dókazy, čestné vyhláserúa, ako aj skutočnosti
všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spósob
zist'ovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.
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Podl'a ustanovenia E3 33 ods. 2 správneho poriadku, správny orgán je povinný dat'
účastníkom konania a zúčastneným osobám možnost', aby sa pred vydaním rozhodnutža mohlí
vyjadrit' k jeho podkladu i k spósobu jeho zistenia, prípadne navrhnút'jeho doplnenie.

Podl'a ustanovenia § 46 správneho poriadku, rozhodnutie musí byt' v súlade so zákonmž a
ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydat' orgán na to príslušný, musí vychádzat' zo
sporahlivého zžsteného stavu veci a musí obsahovat' predpísané náležitostž.

Podra ustanovenia § 61 ods. l stavebného zákona, stavebný úrad oznámi začatže stavebného
konania dotknutým orgánom štátnej správy, všetkým známym účastníkom a naržadi ústne konarúe
spojené s miestnym zist'ovaním. Súčasne žch upozorní, že svoje námžetky móžu uplatnit' najneskoršie
pri ústnom pojednávaní inak že sa na ne nepržhliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo
mohli byt' uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaíqí územného plánu zóny, sa
íqeprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konarúa do 7 dní odo dňa, ked' je žžadost' o
stavebné povolerúe úplná.

Podl'a ustanovenia F3 61 ods. 2 stavebného zákona, od miestneho zist'ovarúa, prípadne aj od
ústneho pojednávania móže stavebný úrad upustit': ak S7,2 mu dobre známe pomery staveniska a
žiadost' poskytuje dostatočný podklad pre posúdenže navrhovanej stavby.

Podra ustanovenia § 61 ods. 3 stavebného zákona, stavebný úrad oznámi účastníkom začatie
stavebného konarúa najmenej7 pracovných dní pred koíqaním miestneho zist'ovania prípadne
ústneho pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ůstneho pojednávaíqia, určí, do kedy rru5žu
ůčastníci uplatnit' námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podaríé námietky neprihliadne.

Stavebný úrad vyslovuje názor, že sa v predmetnej veci uvedenými zákonnými
ustanoveniami riadil dostatočne. Skutková ako aj právna situácia v predmetnej veci, poskytovala
dostatočný podklad na posúdenie predmetu konania v intenciách ustanovení í§ 61 ods. 1 ů 3
stavebného zákona, ako aj v intenciách ustanovení správneho poriadku.

Stavebný úrad má zato, že dostatočne zistil skutkový stav vecí, postupoval v zmysle a v
súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniarni, dostatočným spósobom zabezpečil procesné práva
účastníkov konania a vydal zákonné stavebné povolenie.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát, Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99
Bratislava 1- námietky podané na poštovú prepravu dňa 20. 12.2018 :

Námietky sa zamietajú v celom rozsahu.
K pomlčke č. l :
Záverečnú správu inžiniersko-geologického prieskumu z l l/2013 vypracoval Mgr. Ivan Vlasko, s
odbornou spí"sobilost'ou na inžinierskogeologický prieskum č. 16/2005.
Podl'a § 46 ods. (1) stavebného zákona:
,,Projektant vykonáva projektovú činnost' a zodpovedá za správnost' a úplnost' vypracovania
dokumentácie podl'a § 45 ods. 2. Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho
realizovatel'nost'. Statžcký výpočet musí byt' vypracovaný v takej forme, aby bol kontrolovaterný.
Projektant je povinný prizvat' na vypracovanie častí územnoplánovacích podkladov, návrhu
úzernnoplánovacej dokumentácie alebo projektu stavby d'alších oprávnených projektantov, ak nie je
oprávnený rúektorú čast' vypracovat' sám."
Na základe uvedeného má stavebný úrad zato, že inžinierskogeologický prieskum pre stavebné
konanie bol vypracovaný odborne spí"sobilou osobou, ktorá zodpovedá za jeho správnost' a úplnost'.
Účastník konania nepredložil do konania žiadny doklad o tom, že inžinierskogeologický prieskum
je spracovaný nedostatočne.
K pomlčke č.2:
MDV a RR SR vo svojom stanovisku zo dňa 12.02.2016 uvádza, cit. :
,, V prípade, že predmetom súhlasu je účelová komunžkácia, súhlas nie je potrebné udelit'. STN 73
6110 sa nevzt'ahuje na ůčelové komunikácže."
MČ Bratislava-Karlova Ves vo svojom stanovisku zo dňa 05.Ol.2018:
,, Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves uplatnuje íqasledujúce pripomienky a požiadavky.'

5.

*-----]

Mestská čast' Bratžslava-Karlova Ves neprevezme do svojej správy novovybudovanú
komunikáciu ani súvisiace spevnené plochy z dóvodu nepriaznivého sklonu komurúkácie a
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spevneíqých plóch, ktoré budú v zimnom období tvorit' problémy pri výkone údržby komunžkácže
a pržrahlých spevnených ph5ch;

ll

-=)

Na základe uvedeného má stavebný úrad zato, že premetom stavebného konania je verejná účalová
komunikácia, na ktorú sa nevt'ahuje STN 73 6110.
K pomlčke č.3 :
Odlesnenie svahu nie je predmetom tohto stavebného konania.
K pomlčke č.4 a č.5:
Podkladom tohto stavebného konania je projektová dokumentácia, ktorú vypracovali v 1 0/20 15 Ing.
Marián Kováčik - autorizovaný stavebný inžinier a v 10/2015 Ing. Martin Kresánek - autorizovaný
stavebný iížinier
Podl'a § 46 ods. (1) stavebného zákona:
,,Projektant vykonáva projektovů činnost' a zodpovedá za sprámost' a úplnost' vypracovania
dokumentácie podl'a § 45 ods. 2. Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho
realizovatel'nost'. Statžcký výpočet musí byť vypracovaný v takej forme, aby bol kontrolovaterný.
Projektant je povinný prizvat' na vypracovanie častí územnoplánovacích podkladov, návrhu
'i'tzemnoplánovacej dokumentácie alebo projektu stavby d'alších oprávnených projektantov, ak rúe je
oprávnený nžektorů čast' vypracovat' sám."

Na základe uvedeného má stavebný úrad zato, že projektové dokumentácie pre stavebné
konanie boli vypracované autorizovanými osobami, ktoré zodpovedajú za správnost' aúplnost'
vypracovania dokumentácií a aj ich realizovaternost'.

Budúce stavby budúcich stavebníkov nie sú predmetom tohto stavebného konania.
K stanoviskám:

v spise sa nachádzajú stanoviská Mestských lesov v Bratislave zo dňa 12.ll.20l4 a zo dňa
10. 12.2018, ktorých pripomienky boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia,
v spise sa nachádza stanovisko Okresného úradu Bratislava, pozemkového a lesného odboru, zo
dňa 14.04.20l5, ktorého pripomienky boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia,
táto čast' komunikácie ul. Staré Grunty nie je v správe Hlavného mesta SR Bratislava, v tejto
časti je v správe Hlavného mesta iba verejné osvetlenie, vzhl'adom k tomu sa v spise nachádza
stanovisko Hlavného mesta SR Bratislava, ako správcu verejného osvetlenia zo dňa 09.02.2014,
a d'alej stanovisko MČ Bratislava-Karlova Ves- zo dňa 05-.01.20l8, ako príslušného cestného
správneho orgánu a správcu predmetnej časti komunikácie ul. Staré Grunty,
podl'a ž§ 140b ods. (l) stavebného zákona, cit.:
,, Závázné stanovisko je na účely konaní podra tohto zákona stanovžsko, vyjadrenie, súhlas alebo
iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňufi2ceho záujmy chránené osobitnými predpismi,
ktorý je ako závčimé stanovžsko upravený v osobitnom predpise. Obsah závazného stanoviska je
pre správny orgán v konaní podl'a tohto zákona závazný a bez zosúladenia závázného
stanoviska s inými záváznými stanovžskami nemóže rozhodnút' vo veci."
Na základe uvedeného stavebný úrad nie je oprávnený hodnotit' obsah závázného stanoviska
dotknutého orgánu.

6. Advokátska kancelária JUDr. Peter Kubík, advokát, s.r.o., Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava 4
- námietky podané na poštovú prepravu dňa 20. 12.2018 :

Námietky sa zamietajú v celom rozsahu.
Na stavbu bolo mestskou čast'ou Bratislava-Karlova Ves vydané:

rozhodnutie o umiestnení stavby (1.3.: KV/SU/165/2014/2155/AV/VK zo dňa 16.04.2014, ktoré
nadobudlo právoplatnost' dňa 28.05 .2014,
závázné stanovisko č. KV/SU/3463/2014/15337/AP zo dňa 18.l1.2014, ako súhlas s vydaním
stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom,
rozhodnutie o umiestnení stavby Č.j.: KV/SU/347/2017/10391/AP zo dňa 30.05.2017, ktoré
bolo zmenené rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, č.
OU-BA-OVBP2-2018/13884/MES zo dňa 21.02.2018, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa
22.03.2018,
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závázné stanovisko č. KV/SU/1320/2018/9778/AP zo dňa 04.06.2018, ako súhlas s vydaním
stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Z uvedeného je zrejmé, že na predmetnú stavbu boli vydané právoplatné územné rozhodnutia,
a taktiež súhlasy s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.
Vrozhodnutí o stavebnej uzávere č. KV/SU/996/2018/11110/JP vydanej tunajším všeobecným
stavebným úradom dňa 15.10.2018 je na str. 1 uvedené, cit.:
,, Toto rozhodnutie o zákaze a obmedzení stavebnej činnosti sa nevzt'ahuje na.'

?"00l

uskutočňovame @ch stavieb, pre ktoré boli stavebným úradom/speciálnym stavebným úradom ku dňu
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia vydané právoplati územné rozhodnutie, alebo
stavebné povoleriie, alebo pre ktoré stavebtxý úrad/speciábny stavebný úrad omámil, ze proíi ich
uskutočňovaniu nemá námietky,?
???+

Na základe uvedeného má stavebný úrad zato, že stavebná uzávera sa na predmetnú stavbu
nevt'ahuje, vzhl'adom k tomu, že stavba je právoplatne umiestnená.

Podl'a § 61 ods. 4 stavebného zákona o priebehu konania na stavbu ,,Prístupová
komunikácia ku skupine rodinných domov a inžinierske siete" objekty: SO Ol Komunikácia +
Komunikácia-Gabiónový múr, SO 08 0porný múr, boli účastníci konania oboznamovaní verejnou
vyhláškou v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona a v súlade s § 26 ods. 2 správneho
poriadku. Dokumentácia stavby bola kdispozícii na stavebnom úrade. Uvedeným postupom
správny orgán umoiil v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania vyjadrit' sa
k podkladom rozhodnutia.

Stanoviská apožiadavky účastníkov konania adotknutých orgánov uplatnené vtomto
konaní boli preskúmané skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia a sú uvedené
v jeho výrokovej časti. Neuvedené stanoviská, ktoré boli bez pripomienok sú súčast'ou spisového
materiálu. V konaní stavebný úrad porovnal všetky vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov
a organizácií s originálmi a po porovnaní si založil do spisového materiálu fotokópie.

Stavebnému úradu boli v konaní predložené nasledovné doklady:
listy vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, Nájoínné zrnluvy, súhlasné vyjadrenia dotknutých
orgánov aorganizácií, ktoré boli skoordinované a zahrnuté do podrnienok tohto rozhodnutia,
potvrdenie o existencii inžinierskych sietí, zistenie priebehu, vytýčenie a zameranie inžinierskych
sietí, 2x projekt stavby pre stavebné povolenie, právoplatné územné rozhodnutie, povolenia na
podmieňujúce investície, plnomocenstvo pre spoločnost' PETRING s.r.o., plnomocenstvo pre Ing.
Tereka, Záverečná správa inžiniersko-geologického prieskuínu, zákres inžinierskych sietí,
polohopisný a výškopisný plán - inžinierske siete.

V stavebnom konaní stavebný úrad preskúrnal žiadost' a priložené doklady podl'a ustanovení
§ 61, § 62, § 64 stavebného zákona, pričom zistii, že povolením realizácie predmetnej stavby
nebudú ohrozené celospoločenské záujmy, ani omozené práva aprávom chránené záujmy
dotknutých účastníkov konania. Tiež skúmal, či neboli v novom posúdení zistené okolnosti, ktoré
by zhoršovali chránené záujmy obyvatel'ov, tak ako je uvedené v ust. § 62 písm. b) stavebného
zákona.

Stavebný úrad vkonaní prirnerane postupoval podra ustanovení § 3 ods. 1, 2, 4 a 5
správneho poriadku, pričom podra § 3 ods. l dbal na súlad so zákonmi ainými právnyrni
predpismi, podra § 3 ods. 2 mali účastníci konania možnost' sa v konaní vyjadrit', podra § 3 ods. 4
správny orgán dbal na to, aby sa zaoberal vecou bez zbytočných priet'ahov a použil najvhodnejšie
prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci a súčasne dbal na to, aby konanie prebiehalo
hospodárne bez zbytočného zat'ažovania účastníkov konania a podra § 3 ods. 5 rozhodoval podra
sporahlivo zisteného stavu veci a vydal rozhodnutie v súlade s § 46 a § 47 správneho poriadku.

Z horeuvedených dóvodov rozhodla mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, ako príslušný
špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu má účastnik konania právo podat' odvolanie na tunajšom
stavebnom úrade, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia). Ak
tunajší stavebný úrad sám nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaíní Okresný úrad Bratislava,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právoplatnost', je možné preskúmat' súdom podra príslušných ustanovení Správneho súdneho
poriadku.
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Dana Ča'h"ojov:

starostka

Príloha: - 1 x projektová dokumentácia overená stavebným úradom v konaní (stavebník prevezme
osobne v stránkové dni)

Rozhodnutie sa doruěí:

Úěastníkom konania verejnou vyhláškou:
stavebník: spoločnost' SITINA s-.r.o., Hurbanovo nám. 7, 811 03 Bratislava 1, IČO: 36 748
943, ktorého zastupuje spoločnost' PETRING s.r.o., Nám. Hraničiarov 6/B, 851 03 Bratislava 5,
IčO: 35 914 173

2. Hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené primátorom, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1
3. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
4. Ing. Peter Jakubec, Lenardova 6, 85101 Bratislava 5
5. Ing. Vladimír Mosný, PhD., Povraznícka 8, 81105 Bratislava 1
6. Ing. Beleš Štefan, Nobelova l/A, 831 02 Bratislava 3
7. Martin Terek, Pod Rovnicami 50, 841 04 Bratislava 4
8. Richard Kolozsi, Ďumbierska 4, 831 0l Bratislava 37
9. Ing. Miroslav Paulen, Martinengova 22, 811 02 Bratislava 1
10. Ing. Jana Paulenová, Martinengova 22, 81102 Bratislava 1
11. Ing. Juraj Kučera, SNP 832/33, 900 2? Svátý Jur
12. Klára Kučerová, SNP 832/33, 900 21 Svátý Jur
13. Ing. Ivan Liška, H.Meličkovej 14, 841 05 Bratislava 4
14. Mag. Ján Matuška, Búdková 12, 81104 Bratislava l
15. Ing. Jana Matušková, Búdková 12, 81104 Bratislava 1
16. Ing. Mario Laborde, Dobrovičova 5, 81102 Bratislava 1
17. Mgr. Katarína Laborde, Dobrovičova 5, 81102 Bratislava 1
18. Ing. Andrej Lipták, Rornícka 10, 83107 Bratislava 36
19. Ing. Pavol Schwarz, GrčSsslingova 2463/39, 81109 Bratislava l
20. Ing. Dana Schwarzová, Grč5sslingova 2463/39, 81109 Bratislava 1
21. Petra Pálešová, Rajecká 8, 821 07 Bratislava 214
22. Mgr. Veronika Rijáková, Klenová 15, 83101 Bratislava 3 7

I.

1.
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23. Ing. Mária Rosolovová, Na Sitine 31, 841 04 Bratislava 4
24. MSc. Michal Rosolov, Na Sitine 31, 841 04 Bratislava 4
25. Ing. Štefan Kavalier, Vlastenecké nám. 7, 851 0l Bratislava 5
26. Mária Kavalierová, Vlastenecké nárn. 7, 851 0l Bratislava 5
27. Ing. Vladirnír Hamaj, Pri kríži 4, 841 02 Bratislava 42
28. Ing. Olga Hamajová, Pri kríži 4, 841 02 Bratislava 42
29. JUDr. Alexander Kuchárik, Zbojníky 195, 935 55 Hontianska Vrbica,

d'alei účastníci konania:
30. Ing. Jáín Winkler, Staré Gmnty 176, 841 04 Bratislava 4
31. akad. mal. Vladimír Petrík artD., Švabinského 22, 85101 Bratislava 5
32. Daniela Furdíková, Staré Grunty 152, 841 04 Bratislava 4
33 . Karol Paulik, Staré Gmnty 1 72/A, 841 04 Bratislava 4
34. Karin Hjaeresen, Staré Gmnty 1 74, 841 04 Bratislava 4
35 . Justína Hromádková, Pekníkova 9, 841 02 Bratislava 4
36. Ing. Peter Štibraný, Staré Grunty 150, 841 04 Bratislava 4
37. Ing. Karin Vargová, Staré Gmnty 156, 841 04 Bratislava 4
38. Milan Sciranka, Lešková 10, 81104 Bratislava 1
39. Milan Dodok, Staré Gmnty 170, 841 04 Bratislava 4
40. Dr. Jozef Ganz, CSc., Staré Gmnty 164, 841 04 Bratislava 4
41. JUDr. Michaela Mišanková, Staré Grunty 172, 841 04 Bratislava 4
42. Ing. Katarína Škvareninová, Staré Grunty 188, 841 04 Bratislava 4,

pričom účastníci konania č. 30 - 42, sú všetci zastúpení advokátskou kanceláriou JUDr. Peter
Kubík, advokát, s.r.o., Staré Gmnty 162, 841 04 Bratislava 4, IČO: 47 233 931,

43. Doc. Ing. Michal Oláh PbD., Staré Grunty 190, 841 04 Bratislava 4
44. Ing. Marián Kováčik, K&K project, s.r.o., Karadžičova 47, 81107 Bratislava 1- projektant
45. Ing. Martin Kresánek, MIDEAS, s.r.o., Miletičova 52, 821 08 Bratislava 2 - projektant
46. Právnickým alebo fyzickým osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a

stavbárn na nich, vrátane susediacich pozernkov a susediacich stavieb, ak ich vlastnícke alebo
iné práva k týmto pozemkom a stavbáín rn8žu byt' konaním priamo dotknuté

II. Na vedomie:

1. Magistrát hl. mesta SR Bratislava - odd. správy komunikácií, referát správy aúdržby
pozemných komunikácií, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava 1

2. Krajské riaditel'stvo PZ v BA - Krajský dopravný inšpektorát, Dopravno-inžinierske oddelenie,
Špitálska ul. č. 14, 812 28 Bratislava 1
Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 81107 Bratislava 1
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava 3 :

z hl'adiska odpadového hospodárstva
z hradiska štátnej vodnej správy
z hradiska ochrany prírody a krajiny

5. Okresný úrad Bratislava, Pozernkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3ivý a les
Čuleno6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava l

7. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
8- Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava 26
9. Siemens, spol. s r.o., Lamačská cesta 3/A, P.O.BOX 60, 841 04 Bratislava 4
10. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 1
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17

Bratislava 4

12. Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 831 0l Bratislava 3 7
13. Slovenský zví telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 85101 Bratislava 5
14. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 4, 841 0l Bratislava 4
15.Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Odd. dopravy aživotného prostredia,

Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

3.
4.
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Na vedomie:
1. MČ Bratislava - Karlova Ves - starostka
2. MÚ MČ BA - Karlova Ves - stavebný úrad - a/a - 2x
3. spis-2x

Vybavuje: Ing. Majerníková

Verejná vyhláška

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej
tabuli mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

15 deň vyvesenia je dňom domčenia tohto rozhodnutia.

Dátum vyvesenia
na úradnej tabuli:

MIES1:Ill'Y ÚRAD MIESTSKE,
BRATISLAVA - KAR'L-OVA

Peí:iatka a podpis:

NAM. ,SY. priptqríš<a
84fl 62 BRATISLA-VÁ Ť

!,:!.! :íů.;i.? ?1 , },).í,l(h's'
víh
8

W.rl

-68.

Dátum doruěenia:

ď'L. %s. Jg
MIESTNY ÚRAD MESan? ? . ., , -i iriu ívicb i;bíq CASTIBRATISLAVA - KARLOVŘ VESNAM. SV. ŠiívhM. SV. FRANTIšKA ňRAO ar» F-I- - -'842 62 BR4řiÓÍ:A'VA'4

-58-

Dátum zvesenia:

z úradnej tabule:
Pečiatka a podpis
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