
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES

Zá"'znam č.: KV/S'Ú/646/2021/18533/AK

Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Bratislava 04. 11.2021

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad podra § 117 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov v nadváznosti na § 7a písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej re-
publiky Bratislave v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o hlavnom meste") a čl. 67 šta-
tútu hlavného mesta Bratislavy, v nadváznosti na § 1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej
správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zá-
kona vznení neskorších predpisov, vnadváznosti na § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z.
o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
v znení neskorších predpisov (d'alej iba ,,stavebný úrad") v stavebnom konaní preskúmal podl'a
§ 62 stavebného zákona žiadost' o stavebné povolenie doručenú tunajšiemu úradu.

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad, zastúpená starost-
kou mestskej časti v zmysle § 17 ods.3 zákona o hlavnom meste na základe tohto preskúmania,
podl'a § 66 stavebného zákona, v nadvuznosti na § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vyko-
návajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v súlade s § 46 a podl'a § 47 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva

stavebné povolenie

pre stavbu: Bytový dom, Svrěia ulica, Bratislava,
objektystavby:SO30l-00 Bytovýdom

SO 302-00 Prístrešok pre nádoby na odpad
SO 501-00 Vodovodná prípojka
SO 602-00 Prípojka NN
SO 603-00 Prekládka vedenia NN

SO 701-00 STL prípojka plynu
POV-Prípojka NN - napojenie staveniska
Byteria, s. r. o., so sídlom Karadžičova 27, 811 08 Bratislava, IČ0 44 978 847,
Svrčia ulica, pozemky parc. reg. C KN č. 790/2, 790/15, 790/16, 784, 782/2 (bytový
dom) a prípojky a prekládky inžinierskych sietí na pozemkoch parc. reg. E KN
č. 22338, 20501/3, 20500/4 a na pozemku parc. reg. C KN č. 790/20, všetky v kat.
úz. Karlova Ves,

druh stavby: bytová budova, novostavba,
podra projektovej dokumentácie, ktorú overil stavebný úrad v stavebnom konaní a je neoddeliter-
nou prílohou tohto rozhodnutia. (dátum 1 l/2012, 03/2013, doplnené l l/2019, 02/2020, zhotovitel'
PD sp. Artplan spol. s r.o., so sídlom Karadžičova 27, 811 08 Bratislava, IČO 35 830 395, dátum
1 1/2012, aktualizácia l l/2019, 02/2020, HIP Ing. Orga Szabóová, ASI (stavebné riešenie, statika,
projektové energetické posúdenie r. 2018, projekt požiarnej ochrany, plynofikácia, zdravotechnika,
elektroinštalácia, vzduchotechnika, projekt organizácie výstavby, terénne a sadové úpravy, dažd'o-
vá a splašková kanalizácia, vodovodiiá prípojka, prípojka plynu, NN prípojka)

stavebník:

miesto:



Majetkovo právne pomery:
Pozemky pre výstavbu povol'ovaných objektov SO 301-00 Bytového domu, SO 302-00 Prí-

strešku pre nádoby na odpad a SO 001-00, SO 002-00 Terénnych a sadových úprav sú vo vlastníc-
tve stavebníka.

Trasy prípojok stavby na verejné distribučné siete povol'ovaných týmto rozhodnutím budú
čiastočne uložené na pozemkoch parc. reg. C KN č. 790/20 (vlastník Mestská časť Bratislava-
Karlova Ves) a parc. reg. E KN č. 22338, 20501/3 (vlastník Hlavné mesto SR Bratislava) a v trase
jestv?ijúcich káblových vedení na pozemku parc. reg. E KN č. 20500/4.

Podra § 58 ods. 4) stavebného zákona stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto
zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stav-
by, ktoré funkčne ani svo3ou konštrukciou nesúvisia so stavbai'ni na pozemku ani s prevádzkou na
ňom, a ktoré ani inak nemóžu ovplyvnit' využitie pozemku na účel, ktorému je určený.

Stavebník predložil zmluvu o budúcej zmluve o vecnom bremene s vlastníkom pozemkov
parc. reg. E KN č. 22338 a 20501/3 za účelom zabezpečenia vecného bremena týkajúceho sa sta-
vebných objektov SO 701-00 STL Prípojka plynu, SO 401-00 Kanalizácia splašková, SO 501-00
Vodovodná prípojka, SO 602-00 Prípojka NN a SO 603 Prekládka vedenia NN k stavbe Bytový
dom Svrčia 8.

Týmto rozhodnutím sa povoruje výstavba bytovej budovy s podzemnou garážou, a d'alších
súvisiacich objektov uvedených na str. 1 . tohto rozhodnutia.

Bytový dom podra predloženého návrhu bude mat' 1 podzemné podlažie (d'alej iba =ippcc)
a 6 nadzemných podlaží (d'alej iba ,,NP"). Podzemné podlažie na pódoryse obdÍžnika s rozmermi
39 x 22,05 m, pozdíž línie Svrčej ulice, bude čiastočne pod úrovňou upraveného terénu. Na sever-
nom nároží hmota 1 :PP ustup?ije (na ploche v rozsahu 2,6 x 5,2 m) rešpektujúc jestvujúci podzem-
ný objekt. V spoločnej garáži v l . PP b?ide ?imiestnených 31 parkovacích miest a na teréne na po-
zemku stavebníka d'alších 21 parkovacích miest, spolu tak stavebník zabezpečí pre bytový dom na
vlastnom pozemku 52 parkovacích miest.

Bytová čast' budovy, rozdelená na 2 samostatné trakty s rozdielnym objemom, spojené hmo-
tou 1 . podzemného podlažia, bude mat' 5 nadzemných podlaží v opakovanom objeme (typické pod-
lažie) a 6. nadzemné podlažie bude mat' zmenšený pódorysný rozmer, s plochou strechou.

V priestoroch 1 . PP bude od Svrčej ulice hlavný vstup do budovy a 2 vjazdy do garáží a zo
zadnej časti pozemku vedl'ajší vstup. Funkciou je l .PP určené pre parkovanie, pivničné kobky by-
tov, technické miestnosti a komunikácie vrátane vertikálnych.

Na každom z typických podlaží (1.-5. NP) je okrem spoločných priestorov (komunikácie,
schodisko, v<ýah a plynová kotolňa na l .NP) navrhnutých 6 bytov, prístupných zo spoločnej chod-
by - pavlače, a na 6. NP sú navrhované 2 byty, spolu v bytovom dome bude podl'a predloženého
návrhu 32 bytov.

Zdrojom tepla pre bytový dom bude vlastná plynová kotolňa a systém slnečných kolektorov.
Pripojenie na technické vybavenie územia:
Stavba sa napojí novou vodovodnou prípojkou (SO 501-00) na jestvujúci verejný vodovod
s trasou v telese komunikácie Svrčej ulice.
Areálová kanalizácia splašková a dažd'ová je vodnou stavbou podl'a § 52 ods. 1 zákona
č. 36412004 Z.z. o vodách a v zmysle § 26 ods. l zákona vyžadujú povolenie orgánu štátnej
vodnej správy v samostatnom konaní. Splašková kanalizácia stavby bude napojená na verej-
nú kanalizáciu s trasou na ulici Staré grunty. Zrážková voda bude 3-mi vetvami dažd'ovej
kanalizácie odvedená cez filtračné šachty a lapač ropných látok do vsakovacích blokov na
pozemku stavby. Objekty týchto vodných stavieb nie sú predmetom tohto povolenia.
Navrhovaná STL prípojka plynu (SO 701-00) sa napojí na existujúci STL plynovod vedený
v telese komunikácie Svrčej ulice, a bude pokračovat' k meraciemu a fakturačnému zariade-
niu v skrinke na fasáde bytového domu.

o

o

o
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Prekládka jestvujúcej elektroprípojky NN bytového domu Svrčia 8 (SO 603-00) bude v úse-
ku od skrine VRIS až po východnú hranicu pozemku parc. č. 790/15 zrušená a nahradená no-
vou káblovou prípojkou NN, ktorej trasa, na pozemku parc. reg. C KN č. 790/ 1 pod komuni-
káciou Svrčej ulice zhotovená pretláčaním, bude pokračovat' vo výkope na juhovýchodnej
hranici parc. č. 790/2 až na hranicu parc. 790/15, kde sa napojí na existujúci kábel.
Pre potreby staveniska sa zhotoví nová elektroprípojka NN (POV Prípojka NN)
z podperného bodu existujúceho vzdušného vedenia NN na ulici Svrčia, na pozemku E-KN
parc. č. 20500/4, s trasovaním káblov navrhovanej NN prípojky v póvodnej trase existujúcich
káblov NN na pozemku E-KN parc. č. 20500/4 a 22338, a d'alej na pozemok C-KN parc.
č. 784. Na stÍpe vzdušného vedenia NN bude osadená poistková skriňa VRIS 1. Z nej bude
vedený kábel do rozvádzača merania RE staveniska. umiestneného v oplotení staveniska
s prístupom z verejného priestranstva.
Objekt SO 602-00 Prípojka NN pre navrhovaný Bytový dom Svrčia bude pripojený v súlade
s vyjadrením sp. Západoslovenská distribučná, a.s., zo dňa 17.12.2020 z podperného bodu
vzdušného vedenia NN na pozemku E-KN parc. č. 20500/4, s trasovaním a umiestnením káb-
lov nawhovanej NN prípojky v póvodnej trase existujúcich káblov NN na pozemku E-KN
parc. č. 20500/4 a 22338, a d'alej na pozemok C-KN parc. č. 790/2 vo vlastníctve stavebníka
(vid'. priložené zákresy sietí sp. Západoslovenskej distribučnej a.s.) v súlade so Zmluvou
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503721400/0099 (medzi Hlavným mes-
tom SR Bratislavou a sp. Byteria, s.r.o.), a ukončená na pozemku C-KN parc. č. 784 vo
vlastníctve stavebníka, v rozpojovacej a istiacej skrini SR4.
Pre dopravné napojenie bytového domu, garáže a prirahlého parkoviska budú zhotovené 3
nové vjazdy zpozemku stavby na verejnú komunikáciu Svrčia ulica, ztoho 2 vjazdy
z podzemnej garáže a 1 vjazd z parkoviska.
Ďalšie vjazdy priamo z komunikácie vedúcej do areálu Spojenej školy internátnej pre slaboz-
raké deti (d'alej iba ,,SŠI") sú riešené na kolmé parkovacie státia z východnej strany objektu
bytového domu. Úprava vjazdov na tieto PM na povrchu je predmetom samostatného kona-
nia špeciálneho stavebného úradu pre komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie.
Prístrešok pre nádoby na komunálny a triedený odpad (SO 302-00) bude umiestnený na po-
zemku stavebníka parc. č. 790/15, v dopravnej nadvuznosti na existujúci vjazd do areálu
Spojenej školy internátnej pre slabozraké deti.
Po ukončení výstavby ostatných objektov stavby stavebník zabezpečí vegetačnú úpravu ne-

spevnených plóch. Výsadbu stromovej zelene stavebník zrealizuje v súlade s podmienkami v čl. II
rozhodnutia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. KV/ZIVP/1873/2018/17306/LG zo dňa
24. 10.2018, právoplatného dňa 25. 11 .2018.

o

o

ů

o

Niektoré objekty umiestnené územným rozhodnutím č. KV/SU/480/2012/11410/KS zo dňa
31.07.20l2, právoplatným dňa 13.05.20l3, sú predmetom samostatných konaní špeciálnych stavebných
úradov:

Stavebný objekt ,,Areálová kanalizácia splašková a dažd'ová" je vodnou stavbou podl'a § 52
ods. l zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a v zmysle § 26 ods. l zákona vyžaduje povolenie
orgánu štátnej vodnej správy.
Stavebné úpravy časti miestnej komunikácie III. triedy - Svrčia ul., v rozsahu úpravy komu-
nikácie Svrčia v šírke 5,50 m na obojsmernú prejazdnost' a doplnenie chodníkov po oboch
stranách vozovky, sú predmetom samostatného stavebného konania špeciálneho stavebného
úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie.
Pešie komunikácie a statická doprava (parkovacie plochy) vrátane súvisiaceho oporného mú-
ru sú predmetom samostatného stavebného konania špeciálneho stavebného úradu pre miest-
ne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie.
Novú distribučnú kioskovú transformačnú stanicu lx630 kVA, VN prípojku z VN vedenia
č. 483, a NN káblové vedenie s 3-mi rozpojovacími skriňami vybuduje sp. Západoslovenská

o

o

o

o
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distribučná a.s. podra zmluvy č. 170000182 zo dřia 03.09.2019 (závázné stanovisko sp. Zá-
padoslovenská distribučná a.s. zn. CD 70739/2019 zo dňa 06.09.20l9) ako samostatnú stav-
bu vzhradom na to, že kapacita jestvujúcej trafostanice TS 0485-000 je vyčerpaná,. Táto
stavba bude tiež predmetom samostatného stavebného povolenia.

Základné projektované kapacity stavby a porovnanie s podmienkami územného rozhodnutia:
Konanie stavebné Územné

Celková plocha pozemku stavby: l 662 m2 1 655 m"

Celková zastavaná plocha stavby: 846,50 m2 860 m2

Celková úžitková plocha bytového domu: 3 721,20 m2

Obostavaný priestor: 12120m3

Počet bytov spolu:
izbovitost'

2-izbové

3-izbové

4-izbové

úžitková plocha
427,50 m2

1 026,00 m2
703,30 m2

obytná plocha
297,00 m2
700,00 m2
574,50 m2

32

10

15

7

32

Porovnávacia úroveň * 0 = 159,910 m n.m Bpv je totožná s podlahou 1. nadzemného podlažia.
Celková výška stavby od podlahy 1 .NP (* O): 17,72m =vrchnáhranaatikystrechy6.NP
Celkový počet podlaží: 1 podzemné, 6 nadzemných
Počet parkovacích miest v garáži: 31 PM z toho min. 1 pre osoby s hendikepom,
Počet parkovacích miest na teréne: 21PM

Návrh je vsúlade s územným rozhodnutím tunajšieho úradu oumiestnení stavby
č. KV/SU/480/20 1 2/ 1141 0/KS zo dňa 31.07.2012, právoplatným dňa 04.04.2013.

ZávMzné podmienky uskutočnenia stavby:

l . Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby fyzickou osobou alebo právnickou
osobou oprávnenou vykonávat' geodetické a kartografické činnosti podl'a podmienok urče-
ných územným rozhodnutím tunajšieho úradu č. KV/SU/480/2012/11410/KS zo dňa
31.07.2012, právoplatným spolu s rozhodnutím v konaní o odvolaní č. A/2013/469-/HLO zo
dňa 04.04.2013 dňa 13.05.2013, podra výkresu č. C ,,Koordinačná situácia" v mierke 1:200
(dátum 02/2013, doplnené Ol/2020), ktorý je súčast'ou overenej projektovej dokumentácie
stavby prerokovanej v tomto konaní.
Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.

2. Stavba bude uskutočnená podl'a dokumentácie uvedenej na str. 1 tohto rozhodnutia (dátum
1 1/2012, 03/2013, doplnené 1l/2019, 02/2020, zhotovitel' PD sp. Artplan spol. s r.o., so síd-
lom Karadžičova 27, 811 08 Bratislava, IČO 35 830 395, dátum 1l/2012, aktualizácia
1 1/2019, 02/2020, HIP Ing. Ol'ga Szabóová, ASI) overenej v stavebnom konaní, ktorá je sú-
čast'ou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byt' uskutočnené bez predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.
Stavenisko bude umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve stavebníka v súlade s výkresmi
projektovej časti ,,Plán organizácie výstavby" č. C v mierke 1:200 ,,SITUÁCIA POV ETA-
PAI, ETAPA2 a ETAPA3" (projektant Artplan spol. s r.o., IČO 35 830 395, dátum 12/20 19).

3. Stavba bude uskutočnená dodávaterským spósobom. Stavebník oznámi meno (názov) a adresu
(sídlo) zhotovitel'a stavby (§ 62 ods. 1 písm. d stavebného zákona) do 5 dní od ukončenia výbero-
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vého konania písomne alebo e-mailom na adresu ,,alena.knoppova@karlovaves.sk" alebo ,,sta-
vebnyurad@karlovaves.sk".

4.

*

*

*

*

*

*

Stavebník je zodpovedný za to, že od začiatku výstavby až do kolaudácie bude na viditel'nom
mieste pri vstupe na stavenisko umiestnená viditel'ná a čitatel'ná tabul'a primeranej vel'kosti
zhotovená technikou zabezpečujúcou trvanlivost' označenia voči poveternostným vplyvom
s týmito údajmi:
označenie stavby (druh a účel)
názov zhotovitera

meno zodpovedného vedúceho stavby
označenie projektanta stavby
kto a kedy stavbu povolil, číslo rozhodnutia a dátum právoplatnosti
termín začatia a ukončenia stavby.

5. Termín začatia stavebných prác oznámi stavebník stavebnému úradu do 5 dní písomne alebo
e-mailom na adresu ,,alena.knoppova@karlovaves.sk" alebo ,,stavebnyurad@karlovaves.sk':
prílohou oznámenia musí byt' doklad preukazujúci, že so stavbou podra tohto stavebného
povolenia sa skutočne začalo (napr. kópia časti stavebného denníka).

6. Pred začatím stavebných prác je potrebné zabezpečit' v spolupráci so správcami inžinierskych
sietí ich vytýčenie vteréne; pri súbehoch a križovaniach jestvujúcich inžinierskych sietí
s navrhovanou stavbou rešpektovat' STN 73 6005, 73 6701 a STN 75 5401; rešpektovat' všetky
silové aj oznamovacie energetické zariadenia a dodržat' ich ochranné pásma podra § 36 zákona
ě. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov.
Stavebník je zodpovedný za rešpektovanie ochranných pásiem jestvujúcich inžinierskych sie-
tí v dotknutom území počas výstavby.

7. Pri výstavbe sa musia dodržiavať platné a účinné predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení, predovšetkým 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 podrobnosti o odbornej spósobilosti na výkon niektorých pra-
covných činností, a dbat' na ochranu zdravia a os6b na stavenisku, a platné a účinné predpisy
týkajúce sa ochrany životného prostredia.

8. Stavba sa musí zhotovit' v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu
podra § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na us-
kutočňovanie stavieb podra § 48 až 53 stavebného zákona, a v súlade s príslušnými technic-
kými normami, osobitne protipožiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými;

* pri kolaudácii preukáže stavebník dokladmi v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) vyhl. č. 453/2000
Z.z. zhotovenie izolácie spodnej stavby proti ožiareniu radónom v súlade s vyhl. MZ SR
č. 98/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov
a obyvaterov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia a SaIN 73 0601 0chrana stavieb
proti radónu z podložia;
inštalácie rozvodov inžinierskych sietí dotknuté stavebnými úpravami sa musia realizovat'
podl'a slovenských technických noriem a zmeny m8že vykonať len osoba pre túto činnost'
odborne spósobilá;
sypký materiál musí byt' umiestnený vo vhodnej nádobe alebo zabezpečený tak, aby nedo-
chádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia a verejnej kanalizácie (napr. odplavením, od-
viatím vetrom), maximálne obmedzit' pri realizácii stavby znečist'ovanie ovzdušia sekundár-
nou prašnost'ou vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu kropením; zariade-
nia, v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami zakapotovat', dopravné cesty a manipulačné

*

*
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plochy pravidelne čistit' a udržiavat' dostatočnú vlhkost' povrchov kropením na zabránenie
alebo obmedzenie rozprašovania.

9. Zariadenie staveniska bude umiestnené na ploche pozemku stavby. Voda a elektrická energia
pre potreby výstavby sa bude odoberat' z jestvujúcich prípojok pozemku stavebníka za mera-
cími a fakturačnými zariadeniami.

10. Stavebník zabezpečí na vlastnom pozemku stojisko pre nádoby na komunálny a triedený od-
pad v súlade s VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2020 z 25. júna 2020
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy.

11. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení ne-
skorších predpisov počas stavby udržiavat' čistotu na stavbou znečist'ovaných komunikáciách
a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečit' bez porušenia bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky.

12. Riešenie dopravnej situácie a dočasné dopravné značenie počas výstavby odsúhlasit' v Opera-
tívnej komisii na oddelení dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

13. V prípade rozkopávky alebo obmedzenia cestnej premávky stavebnými prácami predložit'
príslušnému cestnému správnemu orgánu (MČ Karlova Ves, odd. dopravy) projekt organizá-
cie dopravy.

14. V prípade záberu verejného priestranstva požiadat' o povolenie na zvláštne užívanie dotknu-
tej plochy / komunikácie Mestskú čast' Bratislava-Karlova Ves, na ostatných plochách požia-
dat' o súhlas ich vlastníkov. Toto rozhodnutie nenahrádza povolenie na rozkopanie komuni-
kácií, ktoré v prípade potreby vydá príslušný správca komunikácie Mestská čast' Bratislava-
Karlova Ves.

15. Ak výstavba vyžaduje využitie pozemku iného vlastníka, je potrebný predchádzajúci preuká-
zatel'ný písomný súhlas vlastníka.

Stavenisko (podra § 43i stavebného zákona):
* musí byt' zabezpečené pred vstupom cudzích osób na miesta, kde móže dójst' k ohrozeniu ži-

vota alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,
* musí mat' zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na

prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel
zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistit',

* musí umožňovat' bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov
a umiestnenie zariadenia staveniska,

* musí umožňovat' bezpečný pohyb osób vykonávajúcich stavebné práce,
* musí mat' zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,
* musí mat' vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osób vykonávajú-

cich stavebné práce,
@ musí byt' zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia rudí na stave-

nisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podra osobitných predpisov,
@ stavbu realizovat' v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zá-

kona SNR č. 3 72/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). tak,
aby nedošlo k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových a podzemných vód,

* na stavenisku musí byt' po celý čas výstavby (od začatia stavebných prác po vydanie prá-
voplatného kolaudačného rozhodnutia) projektová dokumentácia stavby overená stavebným
úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohradu,

16.
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Súčast'ou dokumentácie uloženej na stavenisku musí byt' stavebný denník; do stavebného
denníka sa zapisujú všetky dóležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho sta-
vebného dohl'adu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním stavby
a autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstav-
by. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až
do skončenia stavebných prác.

17. Stavba bude dokoněená v lehote najneskór do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právo-
platnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty
ukoiičiť stavbu, musí pred jej uplynutím požiadat' o predíženie lehoty na ukončenie stavby.

18. Na uskutočnenie stavby možno podra §43 ods. f) stavebného zákona navrhnút' a použit' iba
stavebný výrobok, ktorý je podra zákona č. 133/2013 Z.z o stavebných výrobkoch vhodný na
použitie v stavbe na zamýšraný účel. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných
výrobkov predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.

19. Stavebník je zodpovedný za to, že počas výstavby budú dodržané ustanovenia VZN hl. m.
SR Bratislavy č. 5/20 18 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčast'ou ve-
rejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a ustanovenia VZN hl. m.
SR Bratislavy č. 7/2013 (úplné znenie všeobecne závázného nariadenia hlavného mesta Slo-
venskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako vyplýva
zo zmien a doplnení).

20. Stavebník je zodpovedný za splnenie podmienok uložených v územnom a stavebnom
konaní pre realizáciu stavby v stanoviskách dotknutých orgánov štátnej averejnej
správy a d'alších právnických osób, ktorým to vyplýva z osobitných predpisov:

20.1. Hlavné mesto SR Bratislava - záv»zné stanovisko k investičnej ěinnosti (k územnému
konaniu) so zn. MAGS ORM 38889/1l-35624 zo dňa 22.08.2011:

Z hradiska ochrany životného prostredia:
* Predložit' v stavebnom a kolaudačnom konaní na odd. životného prostredia Magistrátu HM

SR Bratislavy projektovú dokumentáciu na posúdenie malého zdroja znečist'ovania ovzdušia
z hradiska ochrany ovzdušia podl'a § 27 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší,

* vykonávat' investičnú činnost' v súlade s ustanoveniami všeobecne závázného nariadenia
č. 8/ 1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy,

* preukázat' v kolaudačnom konaní realizáciu sadových úprav podl'a projektovej dokumentácie,
* preukázat' v kolaudačnom konaní riešenie nakladania s komunálnym a triedeným odpadom,

a spósob nakladania s odpadom zo stavebnej činnosti v súlade s platnými predpismi,
* umiestnit' zberné nádoby pre komunálny a triedený odpad na vlastnom pozemku za dodržania

hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok tak, aby obsluha zberného vozidla
mala prístup na manipuláciu s odpadom,

* v kolaudačnom konaní požiadat' odd. životného prostredia Magistrátu HM SR Bratislavy
o vyjadrenie k nakladaniu s odpadom zo stavebnej činnosti a umiestneniu zariadenia pre zber
komunálneho a triedeného odpadu.

20.2. Hlavné mesto SR Bratislava, vyjadrenie odd. cestného hospodárstva v územnom konaní,
z 05.05.2011, č. MAGS OCH 38311/2011/3-35691,

* Na pozemku parc. č. 790/1 Svrčia ul. sa nachádza miestna komunikácia III. triedy, pre ktorú
je cestným správnym orgánom príslušná mestská čast'.
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@ Ako vlastník uvedených pozemkov a miestnej komunikácie súhlasíme s navrhovaným umies-
tnením prípojok IS, prekládok IS, úpravy vjazdov na parkovisko a do garáí:e a vybudovaním
chodníka pozdÍž komunikácie Svrčia ul. podl'a predloženého koordinačného výkresu s pod-
mienkou, že pred vydaním stavebného povolenia uzatvorí stavebník stavby ,,Bytový dom -
Svrčia ul. Bratislava - Karlova Ves p. C-KN č. 782/2, 784, 790/2 790/15, 790/16", s HM SR
Bratislavou v zmysle § 139 ods. 1 písm. a) stavebného zákona Zmluvu o budúcej zmluve o
zriadení vecného bremena, ktorej predmet bude oprávňovat' stavebníka uskutočnit' navrhova-
né umiestnenie prípojok IS, prekládok IS, úpravy vjazdov na parkovisko a do garáže a vybu-
dovanie chodníka pozdÍž komunikácie Svrčia ul. na cudzom pozemku. Okrem uvedeného je
stavebník povinný dodržat' podmienky Závázného stanoviska k investičnej činnosti vydaného
Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava.

20.3. Hlavné mesto SR Bratislava, súhlas orgánu ochrany ovzdušia na povolenie malého
zdroja znečist'ovania ovzdušia zo dňa 22.08.2018 č. MAGS OZP 51044/2018-378108/Be:

Určenie zdroja:
3 ks plynový kotol BUDERUS typ Logamax Plus GB 162-45, menovitý výkon 'á 45 kW (spo-
lu 135 kW), umiestnené v kotolni na l . NP,
2 ks krb na tuhé palivo, umiestnené na 6. NP,
statická doprava 52 ks parkovacích miest (d'alej len ,,PM"):

31 PM v polo zapustenom suteréne (1 .PP)
21 PM na teréne.

@

*

*

*

*

Podmienky súhlasu:
Preukázat' v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohrad) odvádzanie znečis-
t'ujúcich látok zo spal'ovania zemného plynu komínom s ústím vo výške 19,180 m nad úrov-
ňou O,000 m (t.j. 159,910 m n. m. Bpv) s prevýšením 1,500 m nad miestom vyústenia na
streche a odvádzanie znečist'ujúcich látok zo sparovania tuhého paliva dvomi komínmi s ús-
tím vo výške 19,180 m nad úrovňou * 0,000 m (t.j. 159,910 m n. m. Bpv) s prevýšením
1,580 m nad miestom vyústenia na streche,
zohl'adnit' v stavebnom konaní z dóvodu možnosti dočasného zhoršenia organoleptických
vlastností ovzdušia (zadymovanie, zápach, obt'ažovanie susedov) vzdialenost' komínov od
hranice susedného pozemku v súlade s § 4 ods. 2 a § 6 ods. 1,2 vyhlášky č. 532/2002 Z.z.,
obmedzit' pri realizácii stavby čo najviac znečist'ovanie ovzdušia sekundárnou prašnost'ou,
vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipulu-
je s prašnými látkami zakapotovat'.

* Dopravné cesty a manipulačné plochy pravidelne čistit' a udržiavat' dostatočnú vlhkost' po-
vrchov na zabránenie alebo obmedzenie rozprašovania.
V kolaudačnom konaní vykonávacím projektom preukázat' odvádzanie znečisteného vzduchu
z garáží v súlade s projektovou dokumentáciou a preukázat' množstvo odsávaného vzduchu
na jedno parkovacie miesto podl'a normy STN 736058 Hromadné garáže,
v kolaudačnom konaní preukázať realizáciu ochrannej zelene z dóvodu obmedzenia znečis-
t'ujúcich látok z prevádzky parkoviska, v zmysle technickej normy. Na spevnenej ploche
parkoviska uprednostnit' podra možnosti pojazdnú zámkovú dlažbu, resp. použiť zátrávňova-
cie tvárnice.

*

*

*

*

@

20.4. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, ako orgán ochrany prírody a krajiny,
závMzné stanovisko (v územnom konaní) č. ZPO/2011/1304-21/TOJ-BAIV zo dňa
17.02.2011:

* Na území s navrhovaným umiestnením stavby platí 1. stupeň ochrany podra § 12 zákona
č. 543/2002 Z.z, o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
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Stavba nepredstavuje činnost' podra zákona v danom území zakázanú, ani nevyžaduje vyda-
nie predchádzajúceho súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny.

* Na dotknutom území bol vykonaný dendrologický prieskum Ing. Katarínou Serbinovou,
Dendrea v roku 2010, podl'a ktorého dójde k výrubu 19 ks drevín s obvodom kmeňa nad 40
cm vo výške 130 cm nad zemou, na výrub ktorých je potrebné rozhodnutie Mestskej časti
Bratislava - Staré Mesto.

V zmysle § 9 ods. 3 zákona k vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu sa nevyža-
duje vyjadrenie dotknutého orgánu ochrany prírody podl'a 9 písm. c) zákona.

a

20.5. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, ako orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva, závuzné stanovisko (v územnom konaní) č. ZPH/2011/01314/IV/CEM zo
dňa 14.02.20ll:

Držiter odpadu je póvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa
odpad nachádza (§2 ods. 3 zákona o odpadoch). Podra § 40c, ods. 5 zákona o odpadoch je
póvodcom odpadov vznikajúcich v dósledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác
a výstavby, údržby, rekonštrukcie a demolácie komunikácií ten, kto vykonáva tieto práce.

Držitel' odpadov je povinný odovzdávat' odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo práv-
nickým osobám, ktoré sťi na túto činnost' oprávnené.
Držitel' odpadu nesmie odpad skladovat', ale hned' po vytvorení ho musí odviezt'
k oprávnenému odberaterovi.
Držitel' odpadov zabezpečí zhodnotenie stavebných odpadov prostredníctvom osoby opráv-
nenej nakladať s odpadmi, v prípade, že to nie je možné alebo účelné, zabezpečí ich zneš-
kodnenie.

Držitel' odpadov bude viest' a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich
zhodnotení a zneškodnení.

Pred začatím stavebných prác, držitel' odpadov predloží tunajšiemu úrad?i spósob nakladania
s odpadom k, č. 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05.
Držitel' odpadu v kolaudačnom konaní predloží tunajšiemu úradu doklady preukazujúce
zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou osobou.
Držiter odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadmi v súlade s § 10 vyhlášky
MŽP SR č. 283/200 l Z.z. ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov a viac
než 50 kg. nebezpečných odpadov, v termíne do 31 . januára nasledujúceho kalendárneho roka.
Držitel' odpadov najneskór v termíne do kolaudácie stavby predloží orgánu vydávajú-
cemu toto závůzné stanovisko (OťJ Bratislava) doklady preukazujúce zhodnotenie resp.
zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou osobou.
Držitel' odpadov pred začatím stavebných prác predloží príslušnému úradu (OÚ Brati-
slava) spósob nakladania s odpadom 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05.
V prípade, že dójde k zmene projektovej dokumentácie týkajúcej sa odpadového hospodár-
stva (množstvo a druhy odpadov), je potrebné požiadat' o nové vyjadrenie.

20.6. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia ako orgán štátnej vodnej správy, závázné stano-
visko k PD 02/20 18 zo dňa 16.08.2018 č. OU-BA-OSZP3-2018/78037/JAJ/IV-vyj

*

*

@

*

@

*

*

@

*

*

* Areálová kanalizácia splašková a Areálová kanalizácia dažd'ová sú podra § 52 ods. l zákona
NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (d'alej len ,,vodný zákon") vodnými stavbami a v zmysle § 26 ods. 1 vod-
ného zákona vyžadujú povolenie orgánu štátnej vodnej správy.
Prepojenie na existujúcu verejnú vodovodnú a kanalizačnú siet' je potrebné prerokovat' s jej
prevádzkovaterom a vlastníkom (BVS, a.s.).

*

str. 9/65



20.7. Obvodný pozemkový úrad v Bratislave, stanovisko (v územnom konaní) k pripravovanému
zámeru na pol'nohospodárskej póde zo dňa 28.03.201l č. 136/2011/1510-GRO:

* Zabezpečit' základnú starostlivost' o pornohospodársku pódu, na ktorú bolo vydané toto sta-
novisko až do doby realizácie stavby, najrí pred zaburinením pozemkov a porastom samo-
náletu drevín,

* vykonat' skrývku humusového horizontu pornohospodárskej pódy a zabezpečit' jej hospodár-
ne a účelné využitie uložením a rozprestretím na pol'nohospodárskej póde,

* po realizácii stavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnu-
terností v zmysle ust. 3 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z. z., požiadat' Správu katastra pre hl. m.
SR Bratislavu o zmenu druhu pozemku ,,Vinice", ,,Záhrady" na ,,Zastavaná plocha", prípadne
na ,,Ostatná plocha" na základe porealizačného geometrického plánu a kolaudačného rozhod-
nutia, prípadne rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva) a citovaného
stanoviska.

20.8. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, stanovisko (pre územné konanie) č. KPUBA-2018/15693-
2/61054/KER z 13.08.2018:

* Stavebník oznámi písomne preukázaterným spósobom Krajskému pamiatkovému úradu Bra-
tislava 10 dní vopred začiatok stavebných prác,

@ V prípade nepredvídaného archeologického nálezu počas zemných prác stavebník, alebo oso-
ba zodpovedná za vykonávanie prác v zmysle ustanovenia § 40 ods.2 a 3 pamiatkového zá-
kona bezodkladne oznámi nález Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava a nález ponechá
bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Bratislava, alebo ním poverenou
odborne spósobilou osobou.

20.9. RÚVZ Bratislava, hlavné mesto, stanovisko (pre územné konanie) č. HŽP/4749/2011
z 25.02.2011 a stanovisko (pre stavebné konanie) HŽIP/8971/2013 z 06.06.20l3:

* Riešit' ochranu obytného prostredia proti prenikaniu radónu z podložia podl'a vyhlášky MZ
SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožia-
renia z prírodného žiarenia,
riešit' potrebnú nepriezvučnost' deliacich konštrukcií medzi jednotlivými bytovými priestor-
mi podl'a STN 73 0532 Hodnotenie zvukoizolačných vlastností budov a stavebných kon-
štrukcií,

* zabezpečit' odvetranie pivničných kobiek v 1. PP.
Pri kolaudácii stavby bude potrebné predložit':
@ Protokol z objektívneho merania hluku z technických zariadení objektu, ktorým sa preukáže,

že hluk z dopravy a z technických zariadení objektu (garážové brány) nebude negatívne vplývat' na
chránené obytné prostredie v zmysle požiadaviek vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z. o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii, a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvu-
ku a vibrácii v životnom prostredí,

* výsledok laboratórneho rozboru vzorky vody, ktorý preukáže vyhovujúcu kvalitu pitnej vody
podra NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na l'udskú
spotrebu a kontrolu kvality vody určenú na rudskú spotrebu v znení NV SR č. 496/20 10 Z.z.

*

20. 10.KR PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, stanovisko k projektu pre stavebné konanie
zo dňa 13.08.20l8 č. KRPZ-BA-KDI3-2625-001/2018:

* Zodpovedajúci počet parkovacích stojísk pre návštevy bytového domu podra výpočtu static-
kej dopravy zabezpečit' ako verejne prístupné, bez možnosti vyhradenia.

* Parametre komunikácií a parkovacích miest, rovnako aj prístupových rámp do hromadných
garáží (šírkové usporiadanie, pozdížny sklon, polomery) žiadame navrhnút' v súlade s STN
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73 6056, STN 73 6058 a STN 73 6110 tak, aby bol umožnený bezpečný a plynulý prejazd
vozidiel danej kategórie, pričom ich šírkové parametre žiadame navrhnút' pre vozidlá skupi-
ny 1, podskupina 02. Nájazdové rampy do hromadných garáží požadujeme navrhnút' ako
obojsmerné, dvojpruhové, s min. šírkou 5,5 m a pri sklone vučšom ako lO% (avšak max.
14%) ako prekryté resp. vyhrievané.
Parkovacie stojiská navrhnuté pri súvislej pevnej prekážke (stene, múre, atd'.) požadujeme
navrhnút' s bezpečnostným odstupom v zmysle ST?SJ 73 6056.
Dopravné napojenie navrhovanej stavby na nadradený komunikačný systém požadujeme na-
vrhnút' v zmysle STN 73 6102 a STN 73 6110 tak, aby bol zabezpečený dostatočný rozhrad a
polomery napojenia pri vjazde a výjazde vozidiel z navrhovaného objektu. KDI požaduje za-
chovať dostatočnú priestorovú rezervu pre plánovanú MOK v zmysle ÚPD ako aj zabezpečit'
dostatočný dopravný priestor na Svrčej ul. a pril'ahlých pozemných komunikáciách.
KDI KR PZ v BA požaduje v riešenom území vybudovat' bezpečné trasovanie komunikácií
pre peších s ohradom na trasovanie liniek MHD v dotyku s riešeným územím a zároverí upo-
zorríujeme, že pri sklone váčšom ako 9% avšak max. 12% požadujeme uvedené pešie komu-
nikácie zriadit' ako bezbariérové.

Projekt trvalého dopravného značenia požadujeme spracovať v zinysle vyššie uvedených pri-
pomienok a následne predložit' spolu s kópiou tohto stanoviska na určenie použitia doprav-
ných 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 ča-
sovom 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 pred-
stihu pred začatím prác na určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných za-
riadení príslušnému cestnému správnemu orgánu, resp. obci v zmysle zákona SNR
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách s uvedením presného termínu realizácie prác
dopravného obmedzenia, zodpovednou osobou za dočasné dopravné značenie a dopravné za-
riadenia a telefonickým kontaktom na zodpovednú osobu.
KDI KR PZ si vyhradzuje právo úpravy vo veci zmien a doplnenia dopravných značiek alebo
dopravných zariadení v záujme zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj
v prípade verejného záujmu..

20.11 .Dopravný úrad, divízia civilného letectva, aktualizácia-závázné stanovisko č. 11676/2018/ROP-
001/32055 zo dňa 16.08.2018:

Stavba s výškou 20,15 m / cca 180,465 m n. m. sa nenachádza v ochranných pásmach letísk
a leteckých pozemných zariadení a svojimi vlastnosťami neohrozuje bezpečnost' leteckej
prevádzky.
Závázné stanovisko z hl'adiska záujmov civilného letectva platí dva roky od dátumu jeho vy-
dania za predpokladu, že ned«"jde k zmene výškových pararnetrov stavby alebo použitiu sta-
vebných mechanizmov, ktoré by podliehali súhlasu Dopravného úradu podra § 30 ods. 1 zá-
kona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve.

20.l2.Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s. vyjadrenie kPD pre stavebné povolenie zo dňa
10.08.2018 č. 32334/2018/TK:

*

*

Pri akejkorvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme reš-
pektovat' naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podl'a
S 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Pásma ochrany určené podra predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.
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K stavbe: ,,Bytový dom Svrčia ulica Bratislava-Karlova Ves" nemáme námietky, ak cez
predmetnú a so stavbou súvisiace nehnuternosti nie sú trasované rozvody vodovodov a kana-
lizácií BVS, vrátane ich súčastí a bude dodržané ich pásmo ochrany.
Z dóvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhradom na navrhovanú
stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvi-
siacich zariadení v teréne podra zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verej-
ných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadost' o vytýčenie,
odporúčame objednat' cez podatel'ňu BVS na základe Objednávky na práce. Tlačivo je prí-
stupné na webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách BVS.
Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariade-
niami je potrebné dodržat' STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia
vrátane jej zmien a dodatkov.
Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí byt' v súlade
so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení
d'alších zákonov, za súčasného dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov,
a v súlade s platnými ,,Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnutel'nosti na
vere3ný vodovod a verejnú kanalizáciu a technickými podmienkami zriad'ovania a odstraňo-
vania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoloč-
nosti, a.s." (d'alej len ,,technické podmienky").
V zmysle ,,technických podmienok" je potrebné navrhnút' a realizovat' vodomernú šachtu
a zároveři je potrebné dodržat' platné ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 5403 a STN 73
6005, príp. d'alšie súvisiace normy a zákony, vrátane ich zmien a dodatkov.
Platné: ,,Technické podmienky pripojenia a odpojenia nehnutel'nosti na verejný vodovod
a verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriad'ovania a odstraňovania vodovodnej a ka-
nalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s." sú dostupné
v kontaktných centrách a zverejnené na internetovom sídle www.bvsas.sk.
Vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníc-
kych a spoluvlastníckych vzt'ahov súvisiacich s vodovodnou a kanalizačnou prípojkou.
Vzájomné práva a povinnosti vzhl'adom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzt'ahy je potrebné do-
riešit' vzájomnými zmluvnými vzt'ahmi.
Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byt' koor-
dinácii a v súlade s platnými STN.

A. Podmienky z hradiska zásobovania vodou:
Vodovodná prípojka:

1 . Požadovaný materiál pre vodovodnú prípojku pri DN 80 je tvárna liatina.
2. Pripojenie na verejný vodovod je možné len vtedy, ak už na danú nehnutel'nost' nebola

zriadená vodovodná prípojka.
3. Vodovodnáprípojkamedziverejnýmvodovodomavodomerommusíbyt'priama bezlomov

a nesmú byt' vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mat' vplyv na
technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli ovplyv-
nit' kvalitu a nezávadnost' pitnej vody.

4. Za dostatočné tlakové pomery na vodovodnej prípojke a na vnútorných rozvodoch zodpove-
dá spracovater projektovej dokumentácie a vlastník.

5. Zodpovednost' za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky a na vnútor-
ných rozvodoch nesie vlastník, spracovatel' projektovej dokumentácie a investor.

6. BVS si vyhradzuje právo na kontrolu realizácie prípojky bezprostredne pred jej zasypaním
v celej jej dÍžke.
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Vzhl'adom na dÍžku vnútorných vodovodných rozvodov, za kvalitu pitnej vody a tlakové
pomery na týchto rozvodoch zodpovedá projektant a investor stavby.

8. Zásady starostlivosti o vnútorný - domový vodovod sú prístupné na webovej stránke
www.bvsas.sk, v sekcii O vode>Kvalita vody>Zásady starostlivosti o vnútorný - domový
vodovod.

9. Vodárenská spoločnosť je zodpovedná za kvalitu dodávanej vody len po vstup do vodovod-
nej prípojky. BVS zodpovedá za kvalitu vody po uzáver na vodovodnom potrubí. Za vnútor-
ný vodovod, účel ktorému slúži, za jeho stav a prípadné ovplyvnenie kvality vody z vodo-
vodného kohútika, je v plnej miere zodpovedný majitel' domu alebo bytu.

10. Vnútorný vodovod musí byt' navrhnutý tak, aby nedochádzalo k stagnácii vody. Stagnujúca
voda je porovnatel'ná s potravinou po záručnej dobe. V stagnujúcej vode nemusia nutne pre-
behnút' negatívne zmeny. V prípade, že tieto zmeny prebehnú, nemusia byt' postrehnutel'né
zmyslami.

1l. Vodovodná prípojka ani žiadna jej čast' nesmie byt' prepojená s potrubím iného vodovodu,
vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo inélio zdro3a vody a nesmie byt' situovaná v blíz-
kosti zdroja tepla, ktorý by mohol spe+sobiť nadmerné zvýšenie teploty pitnej vody.

12. Zasahovat' do verejného vodovodu a vykonávat' pripojenie na verejný vodovod rnóžu len tie
osoby, ktoré sú na to prevádzkovatel'om určené.

13. Odbočku pre pripojenie prípojky pre napúšt'anie požiarnej nádrže požadujeme osadit' za vo-
domernou šachtou.

7.

Vodomerná šachta

1. Vodomerná šachta je súčast'ou vodovodnej prípojky, na ktorej bude umiestnené meradlo /
vodomer. Vodomer je súčast'ou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve BVS.

2. Vodomerná šachta umiestnená na parcele č. 784 musí byt' stavebne a priestorovo vyhovujúca
požiadavkám BVS, t.j. vybudovaná a dokončená ešte pred realizáciou vodovodnej prípojky
a montáže vodomeru.

3. Vodomernú šachtu žiadame umiestnit' na trase vodovodnej prípo3ky dlhšou stranou v smere
prípojky cca 1 m za hranicou nehnutel'nosti.

4. Majiter je povinný vodomernú šachtu zabezpečit' tak, aby nedošlo k mechanickému poško-
deniu meradla a v zimnom období ochrániť meradlo proti zamrznutiu.

5. Vodomerná šachta žiadnym spósobom nesmie ohrozovať bezpečnost' a ochranu zdravia za-
mestnancov vykonávajúcich činnosti spojené s odčítaním vodomerov, výmenou vodomerov,
opravami vodomerných zostáv a inými prácami súvisiacimi s meradlom.

6. Vo vodomernej šachte je prísne zakázané skladovať akýkol'vek materiál nesúvisiaci s pre-
vádzkou vodomernej šachty.

Realizácia vodovodnej prípojky a montáž meradla - vodomeru
* Náklady na realizáciu, montáž vodovodnej prípojky a montáž fakturačného vodomeru ako aj

údržbu vodomernej šachty znáša vlastník prípojky.
* V prípade splnenia podmienok uvedených vyššie je vlastník pripájanej nehnutel'nosti povin-

ný písomne požiadať BVS o kontrolu technickej pripravenosti na realizáciu vodovodnej prí-
pojky a montáž vodomeru. Formulár ,,Žiadost' o preverenie technických podmienok pripoje-
nia na verejný vodovod" je prístupná webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných
centrách.

* Pre úspešné zrealizovanie vodovodnej prípojky je nevyhnutné splnenie všetkých technických
podmienok:
* jama vykopaná na vodovodnom potrubí tak, aby bolo možné uskutočnit' napojenie na ve-

rejný vodovod za dodržania všetkých bezpečnostných pravidiel,
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* vykopaná ryha od jamy po vodomernú šachtu a osadená vodomerná šachta príslušných
rozmerov.

* Pri výkopoch pre napojenie prípojky na verejný vodovod uvádza miesto výkopu do pó-
vodného stavu zákazník, resp. žiadater, a znáša náklady na všetky zemné práce.

B, Podmienky z hl'adiska odvádzania odpadových vód.
Kanalizačná prípojka:

l . Kanalizačnú prípojku je potrebné riešit' v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich zmien
a dodatkov, príp. súvisiacich noriem (stúpačky, poklop a pod.)

2. Zodpovednost' za kapacitu, technický a prevádzkový stav kanalizačnej prípojky vrátane vnú-
torných rozvodov, nesie vlastník ( investor ) kanalizačnej prípojky a spracovater projektovej
dokumentácie.

3. Producent odpadových vód je povinný oznámit' vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zme-
ny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vód do verejnej kanalizácie.

4. Kvalita odpadových vód odvádzaných do kanalizácie musí byt' v súlade s ustanovenou naj-
vyššou prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č.3 vyhlášky MŽP SR č. 55/2004
Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a ve-
re3ných kanalizácií.

Realizácia kanalizačnej prípojky
* V prípade splnenia podmienok uvedených vo vyjadrení vyššie a pred pripojením nehnuter-

nosti na verejnú kanalizáciu alebo na kanalizačnú prípojku vybudovanú pre nehnuternost'
v rámci výstavby verejnej kanalizácie v danej lokalite je vlastník pripájanej nehnutel'nosti
povinný písomne požiadat' BVS o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú
kanalizáciu. Tlačivo ,,Žiadost' o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú ka-
nalizáciu je prístupné na webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách.

@ Pre úspešné zrealizovanie kanalizačnej prípojky je nevyhnutné splnenie všetkých technic-
kých podmienok.

* Žiadatel' o pripojenie na verejnú kanalizáciu znáša náklady na všetky zemné práce.
* V zmysle § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verej-

ných kanalizáciách žiadatel' o pripojenie na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu sa mó-
že pripojit' na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu len na základe zmluvy o dodávke
pitnej vody a zmluve o odvádzaní odpadových vód, uzatvorenej s vlastníkom, resp. prevádz-
kovatel'om verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

* BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností. Vyjadre-
nie BVS je platné dva roky, po strate platnosti vyjadrenia je žiadater povinný pred realizáci-
ou prípojok požiadat' o nové vyjadrenie.

Upozornenie:
@ V prípade neoprávneného odberu pitnej vody z verejného vodovodu dochádza k trestnému

činu krádeže podra § 212 ods.2 písm. e zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení ne-
skorších predpisov

* V prípade neoprávneného vypúšt'ania odpadovej vody do verejnej kanalizácie sa producent
dopúšt'a priestupku podra § 40 ods. l písm. e zákona o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách.

20.13.SPP Distribúcia, a.s., vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie č. TD/PS/0018/2020/Šč zo dňa
04.02.2020:

Všeobecné podmienky:
* Stavebník je povinný dodržat' ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských

zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,
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stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržat' minimálne vzájomné vzdialenosti medzi
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými ob-
jektmi a inžinierskymi siet'ami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník
povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovatel'ov presné vytýčenie všet-
kých existujúcich podzemných vedení,
pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník
povinný požiadat' SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslat' na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia
údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online
formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
v záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne l hodinu,
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vy-
hlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne závázných právnych predpisov,
súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmá S1'N 3 8 6442,
stavebník je povinný pri realizácii dodr'zať technické podmienky stanovené
vo vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vyjadrenie k distribučnej sieti č. 8004920718,

Technické podmienky:
Stavebník je povinný realizovat' výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú
strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po pred-
chádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových me-
chanizmov,
stavebník je povinný zabezpečit', aby trasa pripojovacieho plynovodu rešpektovala iné vede-
nia s ohradom na možnost' ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemoh-
lo dójst' k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
stavebník je povinný umiestnit' hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP)
a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby
boli prístupné z verejného priestranstva,
stavebník je povinný zabezpečit', aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom
distribučným plynovodom a budovaným pripojovacím plynovodom vykonala iba oprávnená
osoba - zhotoviter, ktorý má schválený typový technologický postup (zoznam zhotovitel'ov
je zverejnený na webovom sídle SPP-D),
stavebník je povinný zabezpečit', aby po vykonaní prepoja prípojkovým ,,T kusom" bola vy-
konaná skúška tesnosti, vrátane vyhotovenia Zápisu,
stavebník je povinný minimálne 3 pracovné dni pred zasypaním pripojovacieho plynovodu
požiadať o vykonanie kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu prostredníctvom on-line
aplikácie na webovom sídle SPP-D,
stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdat' na oddelenie prevádzky SPP-D,
pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podl'a
prílohy,
po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi vydané
Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviest' plynárenské
zariadenie do prevádzky.

*

*

*

*

*

*

*

Osobitné podmienky:
Pripájací plynovod bude pripojený k existujúcej distribučnej sieti STL plynovodu
(ID3 19749),
ako meradlo zemného plynu bude osadený membránový BK-Gl6T DN40 (plynomer s me-
chanickou teplotnou kompenzáciou),

*

*
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* dbat' najmu na križovanie a súbeh s distribučným plynovodom, na ochranné a bezpečnostné
pásma (hlavne podl'a TPP 906 0l ).

Upozornenie:
@ Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bez-

pečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.
* Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dójde po vydaní tohto stanoviska,

je stavebník povinný prerokovat' s SPP-D a požiadat' SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej
zmene.

* Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadost') na vydanie
stavebného povolenia bude podaný najneskór do 01.08.2020, ak stavebník túto lehotu zmeš-
ká, je povinný požiadat' SPP-D o vydanie nového stanoviska.

@ SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušit' v prí-
pade, ak dójde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktoíých SPP-D pri vydávaní tohto
stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dójde k zmene ustanovení právnych predpisov, na
základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

20.l4.Západoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie k napojeniu staveniska a prekládke vedenia NN
ě. CZ /2013 zo dňa 24.06.2013 a pre stavebné povolenie bytového domu č. CD 89167/2020 zo
dňa 17.12.2020:

Objekt (bytový dom) bude pripojený z existujúceho vzdušného vedenia samostatnou prípoj-
kou NN. Prípojku NN vybuduje investor na vlastné náklady a zostane jeho majetkom. Zmlu-
va o pripojení je evidované pod číslom 170000182.
Súhlasíme s pripojením 32 bytov s dimenziou hl. ističa pred elektromerom 32 x (1 x 820 A)
a l x spoločných priestorov s dimenziou hlavného ističa pred elektromerom 3 x B 20 A.
Pre napojenie staveniska žiadame osadit' pred elektromerom v rozvádzači RE hlavný istič
max. dimenzie 3 x 50 A,
požadovaný odber el. energie s max. súčasným výkonom PS-30,O kW bude zabezpečený
z jestvujúceho vzdušného vedenia NN na Svrč:e3 ulici,
meranie odberu bude umiestnené na verejne dostupnom mieste, stred číselníka bude umies-
tnený vo výške 1,3 - 1,7 m nad definitívne upraveným terénom,
po zhotovení prípojky žiadame predložit' plán skutočného zhotovenia prípojky potvrdený
zhotovitel'om so správou o odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia prípojky
NN.

* Preložka časti existujúceho NN káblového vedenia (SO 603-00 Prekládka vedenia NN) od existu-
júcej vzdušnej siete na Svrčej ul. po rozpojovaciu istiacu skriňu č. 1239-002 bude realizovaná
v zmysle § 45 zákona o energetike, na náklady stavebníka.
Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
Pri výstavbe rešpektovat' všetky energetické zariadenia v majetku sp. Západoslovenská dis-
tribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržat' ochranné pásma vedení VVN, VN aNN
podra § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Stavebník je povinný zrealizovat' stavbu podra odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak,
aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoloč-
nosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Pred začatím zemných prác je potrebné v dostatočnom predstihu požiadat' o vytýčenie pod-
zemných elektrických vedení majetku Západoslovenská distribučná, a.s., Tím siet'ových slu-
žieb VN a NN;
Zemné práce pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..
vykonávat' so zvýšenou opatrnost'ou ručným spósobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné
predpisy a ustanovenia príslušných STN.

@

*

*

*

*

*

*

*

*

*

@
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zmluvu o vecnom bremene vo veci uloženia prípojok stavby na pozemku parc. reg. C KN č. 790/20
vo vlastníctve MČ Bratislava-Karlova Ves,
doklady uvedené vyššie v stanoviskách dotknutých orgánov, požadované v kolaudačnom konaní,
doklady podl'a § 17 a § 18 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia sta-
vebného zákona.

27. Dokončenú stavbu, prípadne jej čast' spósobilú na samostatné užívanie alebo tú čast' stavby,
na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokial' tieto stavby vyžadovali staveb-
né povolenie, možno užívat' len na základe kolaudačného rozhodnutia (§ 76 ods. 1 stavebného
zákona).
Stavebný úrad móže skolaudačným konaním spojit' konanie ozmene stavby (§ 81 ods. 4/
v nadváznosti na § 68 stavebného zákona), pokial' sa skutočné realizovanie podstatne neodchyl'uje
od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.
Ak zmena stavby spočíva iba v nepodstatných odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej
v stavebnom konaní - ak sa nemení umiestnenie, pódorysné ani výškové ohraničenie stavby, účel,
konštrukčné ani dispozičné riešenie, možno zmenu po dohode so stavebným úradom vyznačit'
priamo voverených vyhotoveniach póvodnej projektovej dokumentácie stavby aprerokovat'
v kolaudačnom konaní (§ 1l ods. 3/ vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré usta-
novenia stavebného zákona). Podstatné odchýlky (iné ako nepodstatné, uvedené vyššie) vykonané
bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu budú predmetom konania o dodatočnom povo-
lení stavby v zmysle § 88a stavebného zákona, ak dójde k zákonným predpokladom na začatie ko-
nania o dodatočnom povolení stavby.

28. Výstavbu možno začat' až po nadobudnutí a overení právoplatnosti (§ 52 správneho poriad-
ku) tohto rozhodnutia stavebným úradom, ktorý rozhodnutie vydal.

29.

@

@

Platnost' stavebného povolenia:
V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona toto stavebné povolenie stráca platnost', ak sa so stavbou
nezačalo do dvoch rokov odo dňa, ked' nadobudlo právoplatnost', pokial' stavebný úrad
v odóvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.
Stavebné povolenie je podl'a § 70 stavebného zákona závuzné aj pre právnych nástupcov sta-
vebníka a ostatných účastníkov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania predložili vzákonnej lehote námietky. Stavebný úrad ich posúdil
a rozhodol o nich tak, ako je uvedené v odóvodnení tohto rozhodnutia. Ako neopodstatnené zamie-
tol námietky vo veciach:

znemožnenia prístupu k bytovému domu Svrčia 8 a k Spojenej škole internátnej pre deti so zrako-
vým postihnutím (námietka 1),
nesprávneho zhotovenia oplotenia staveniska (námietka 2),
korupčného správania zamestnancov stavebného úradu (námietka 3),
chýbajúcich údajov v oznámení o začatí konania (námietka 4),
procesného pochybenia pri nezastavení konania pre nedoplnenie (námietka 5),
neplatnosti územného rozhodnutia (námietka 6),
nezákonnost' prevodu práv z územného rozhodnutia (námietka 7)
chýbajúce rozhodnutie o umiestnení prípojky a prekládky inžinierskych sietí (námietka 8)
rozpor s územným rozhodnutím vo veci zmeny počtu parkovacích miest na teréne (námietka 9),
pochybenia úradu pri vedení administratívneho spisu (námietka 10),
rozdielneho peídorysu stavby podra PD pre stavebné konanie voči územného rozhodnutiu ako dó-
vodu pre zamietnutie žiadosti o povolenie stavby (námietka 11),
výstavby objektov stavby bez stavebného povolenia (námietka 12),
údajného ohrozenia verejných záujmov uskutočnením a užívaním stavby a neprimeraného obme-
dzenia práv a oprávnených záujmov účastníkov konania vo vučšom rozsahu, než sa počítalo v
územnom rozhodnutí (námietka 13)

*

*

íí

*

*

*

*

*

íí

*

*

*

*
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neplatnosti a nedostatočného rozsahu závázných stanovísk dotknutých orgánov a správcov sietí ve-
rejného technického vybavenia územia (námietky 14, 21, 22, 26, 27, 28 a 29),
dokladov predkladaných dotknutým orgánom chýbajúcich v spise stavebného konania (námietky
15al6)
nesprávnosti údajov v stanoviskách dotknutých orgánov (námietka 17),
nedodržiavania podmienok zo stanovísk dotknutých orgánov pre výstavbu (námietky 18 a 24),
chýbajúcich dokladov o organizácii dopravy počas výstavby a trvalého dopravného značenia (ná-
mietky 19 a 20),
nesprávneho umiestnenia prístrešku na odpad (námietka 23),
rozporu návrhu stavby s požiadavkami vyhl. č. 532/20002 Z.z. (námietka 30)
nesprávneho vymedzenia okruhu účastníkov stavebného konania (námietka 31 )
nepreukázania iných než vlastníckych práv k pozemkom dotknutým stavbou (námietka 32).
Stavebný úrad ako opodstatnenú prijal námietku č. 25 o tom, že zo stanoviska orgánu štátne-

ho požiarneho dohradu k projektovej dokumentácii nie je zrejmé, ktorá PD bola predmetom posú-
denia.

@

@

*

í+

íí

ODÓVODNENIE

Spoločnost' Byteria, s. r. o., so sídlom Karadžičova 27, 811 08 Bratislava, zastúpená v konaní
sp. Artplan spol. s r.o., so sídlom Karadžičova 27, 811 08 Bratislava, (d'alej iba ,,stavebník") dňa
29.11.2013 podala žiadost' o vydanie stavebného povolenia. Dňom podania žiadosti sa začalo sta-
vebné konanie v predmetnej veci.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby ,,Bytový dom Svrčia ulica" vydal stavebný úrad
MČ Karlova Ves pod č. KV/SU/480/20 12/1 1410/KS zo dňa 31 .07.2012 a právoplatnost' nadobudlo
spolu s rozhodnutím príslušného odvolacieho orgánu v konaní o odvolaní č. A/2013/469-/HLO zo
dňa 04.04.2013, právoplatným dňa 13.05.2013. Územné rozhodnutie preskúmal na podnet účastní-
kov konania aj príslušný krajský súd a Najvyšší súd SR a rozhodli tak, že rozhodnutie o umiestnení
stavby reálne nezasahuje do vlastníckych práv žalobcov a žaloba sa ako nedóvodná zamieta.

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadost' o stavebné povolenie podra ustanovení staveb-
ného zákona a zistil, že podanie nie je úplné a neposkytuje dostatočný podklad pre rozhodnutie vo
veci, preto v súlade s § 60 ods. 1 stavebného zákona a podra § 19 ods. 3 správneho poriadku vy-
zval žiadatel'a / stavebníka listom č.j. KV/SU/1 139/2014/1412/VK zo dňa 27.01.2014, aby svoj
návrh doplnil určenými dokladmi podra § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona, určil lehotu na doplnenie 90 dní a rozhodol o prerušení
konania.

Písomnost' bola doručená dria 05.02.20l4, čím rozhodnutie o prerušení nadobudlo právoplat-
nost', a lehota na doplnenie uplynula dňa 06.05.2014.

Dňa 11 .03.2014 doplnil žiadater jeden z dokladov podl'a uvedenej výzvy na doplnenie a dňa
05.05.2014, pred uplynutím lehoty z hore uvedenej výzvy, požiadal o predÍženie lehoty na doplne-
nie o 90 dní.

Stavebný úrad súhlasil s predÍžení lehoty na doplnenie dokladov podra výzvy, určil novú le-
hotu do 31.08.2014 aoznámil to žiadaterovi listom č. KV/SU/1139/2014/6750/VK zo dňa

22.05.20l4, doručeným dňa 28.05.2014.
Dňa 15.08.20l4 doplnil žiadater ostatné doklady podra uvedenej výzvy na doplnenie.
Okresný úrad Bratislava, odb. výstavby a bytovej politiky, si vyžiadal listom doručeným tu-

najšiemu úradu dňa 28.06.2013, zaslanie úplného spisového materiálu vo veci umiestnenia pred-
metnej stavby, za účelom predloženia na Krajský súd v Bratislave. Tento spis bol vrátený staveb-
nému úradu dňa 14. 12.2016.

Vo veci žaloby účastníkov územného konania proti žalovanému Okresnému úradu Bratisla-
va, odb. výstavby abytovej politiky, opreskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného
č. A/2013/469-/HLO zo dňa 04.04.20l3, ktorým ako odvolací orgán v časti zmenil a súčasne po-
tvrdil územné rozhodnutie tunajšieho stavebného úradu o umiestnení predmetnej stavby, rozhodol
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Najvyšší súd SR v konaní č. 5Sžo/3 1/2014 tak, že odvolaním žalobcov napadnutý rozsudok Kraj-
ského súdu v Bratislave č.k. IS 152/2013-118 z 12.l2.2013 o tom, že rozhodnutie o umiestnení
stavby reálne nezasahuje do vlastníckych práv žalobcov a žaloba sa ako nedóvodná zamieta,
a rozsudok krajského súdu ako vecne správny potvrdil rozsudkom právoplatným dňa 19.07.2016.

Listom doručeným tunajšiemu úradu dňa 13.07.2017 si Okresný úrad Bratislava, odb. vý-
stavby a bytovej politiky, opát' vyziadal zaslanie úplného spisového materiálu vo veci umiestnenia
predmetnej stavby, za účelom predloženia na Krajský súd v Bratislave. Spis územného konania bol
vrátený stavebnému úradu dňa 25.02.20l9 spolu sfotokópiou uznesenia Krajského súdu
v Bratislave v konaní sp. zn. 2S/17/2017-269 zo dňa 05.09.2018, právoplatného dňa 21.12.2019,
ktorým bolo konanie na súde zastavené.

Stavebný úrad v stavebnom konaní nepokračoval, nakorko nemal k dispozícii úplnú spisovú
dokumentáciu vo veci umiestnenia predmetnej stavby rozhodnutím č. KV/SU/480/2012/l 1410/KS
zo dňa 31.07.2012, ktorá je podstatným dokladom pre posúdenie súladu dokumentácie žiadosti
o stavebné povolenie s právoplatným územným rozhodnutím. Stavebné konanie bolo nad'alej pre-
rušené na základe rozhodnutia č. KV/SU/1 139/2014/1412/VK zo dňa 27.01.2014, právoplatného
dňa 05.02.2014.

Po vrátení spisu územného rozhodnutia stavebný úrad pokračoval v stavebnom konaní. Oput'
posúdil žiadost' o stavebné povolenie s dokladmi a zistil, že dokumentácia stále neposkytuje dosta-
tocný podklad pre posúdenie žiadanej veci, a podl'a § 60 ods. l stavebného zákona a § 19 ods. 3)
správneho poriadku opát' vyzval žiadatel'a listom č. KV/SU/1092/2020/3501/ZM zo dňa
04.02.2020 na aktualizáciu dokumentácie žiadosti, doplnenie chýbajúcich údajov a projektovej
dokumentácie, a určil lehotu do 30.07.2020. Písomnost' bola doručená dňa 11 .02.2020.

Listom č. KV/SÚ/1092/2020/1255 1/ZM zo dňa 21 .07.2020 stavebný úrad oput' vyzval žiada-
tera na doplnenie údajov a dokladov o vlastníckom alebo inom práve, ktoré oprávňuje stavebníka
zriadit' navrhovanú stavbu. V tomto liste je uvedené, že žiadater / stavebník doplnil dokumentáciu
žiadosti o stavebné povolenie podaniami doručenými dňa 23.01.2014, 11.03.2014, 05.05.20l4,
15.08.2014 a naposledy dňa 11.05.2020. Stavebný úrad určil pre doplnenie lehotu do 31.12.2020.
Písomnost' bola doručená dňa 27.07.2020.

Stavebník doplnil dokumentáciu stavebného konania dňa 18. 12.2020 dokumentáciou objektu
SO 602-Ol Prípojka NN spolu so stanoviskom sp. Západoslovenská distribučná, a.s. súhlasným
s navrhovaným riešením napojenia bytového domu na jestvujúce vzdušné vedenie NN, pokiar ne-
bude možné definitívne napojenie bytového domu na plánovanú verejnú distribučnú siet'
s trafostanicou, ktoré sú predmetom samostatného konania podra stavebného zákona pre stavební-
ka sp. Západoslovenská distribučná, a.s.

Listom č. KV/SÚ/646/2021/928/ZM zo dňa 21.01.2021 stavebný úrad opát' vyzval žiadatel'a
na doplnenie údajov a dokladov o vlastníckom alebo inom práve, ktoré oprávňuje stavebníka zria-
dit' navrhovanú stavbu v súvislosti s doplneným objektom SO 602-Ol Prípojka NN. Stavebný úrad
určil pre doplnenie lehotu do 30.06.2021. Písomnost' bola žiadaterovi doručená dňa 26.01 .2021.

Po doplnení dokumentácie a dokladov určil úrad okruh účastníkov konania podra § 59 sta-
vebného zákona a v súlade s § 14 ods. l správneho poriadku, a podl'a ust. § 61 ods. 1 stavebného
zákona a v nadvuznosti na § 18 ods. 3 správneho poriadku v znení neskorších predpisov oznámil
písomne, listom č. KV/SU/646/2021/7856/AK zo dňa 03.05.2021, začatie stavebného konania
v predmetnej veci dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania. Stavebný úrad
v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil úrad od miestneho zist'ovania a ústneho pojedná-
vania, nakorko mu na základe predchádzajúcich konaní podl'a stavebného zákona boli dobre známe
pomery staveniska a žiadost' poskytla dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby,
a upozornil účastníkov konania, že svo3e námietky móžu uplatnit' najneskoršie v lehote 15 dní odo
dňa doručenia oznámenia verejnou vyhláškou, inak že sa na ne neprihliadne a tiež že na pripo-
mienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v územnom konaní sa neprihliada.

Tiež upozornil dotknuté orgány na povinnost' oznámit' svoje prípadné stanovisko v rovnakej
lehote, v ktore3 móžu uplatnit' svoje námietky účastníci konania, a aj na možnost' lehotu predÍžit'
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a tiež že pokial' dotknutý orgán v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svo3e stanovisko k po-
vorovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hradiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Navrhovaná stavba nepodlieha posúdeniu podra zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vply-
vov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(zákon o EIA).

Stavebný úrad z rozhodnutia vypustil objekty SO 001-00, SO 002-00 Terénne a sadové úpra-
vy, nakol'ko sadové úpravy sú predmetom konania o výrube a náhradnej výsadbe a nie sú upravené
stavebným zákonom, a navrhované úpravy terénu v malom rozsahu súvisia s dopravnými stavbami.

Písomnosti určené účastníkom konania vtomto konaní sa doručujú verejnou vyhláškou
v zmysle § 26 ods. 1 správneho poriadku vzhl'adom na to, že niektorí účastníci konania alebo ich
pobyt nie sú správnemu orgánu známi, a podl'a í§ 61 ods. 4 stavebného zákona pre verký počet
účastníkov konania.

Námietky v tomto konaní predložili d'alej uvedení účastníci konania v určenej lehote:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

€

[)

(]

Ť

€

0

0

€

€

Dezider Bara, Orga Bal'ová a Barbora Barová, bytom Svrčia 1l, 841 04 Bratislava (d'alej iba
,,namietajúci 1 "), ako osoby, ktoré majú vlastrícke alebo iné právo k pozemkom parc. reg. C
KN č. 800 a 801 a stavbe rodinného domu so súp. č. 65 na nich, predložili námietky zo dňa
11 .06.2021, odovzdané na poštovú prepravu 14.06.2021, doručené úradu dňa 16.06.2021 (ev.
č. záznamu 10679) a dodatok zo dňa 14.06.2021 doručený dňa 15.06.2021 o O:00 hod, cestou
e-mailu do podaterne úradu a písomne do podaterne úradu dňa 15.06.2021 (ev. č. záznamu
10625).
Ďalej uvedení vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Svrčia 8, pozemku
parc. reg. C KN č. 785 a stavby bytového domu so súp. č. 72 na ňom (d'alej iba ,,namietajúci
2"), doručili námietky elektronicky dňa 11.06.2021 (ev. č. záznamu 10458) adria
18.06.2021 (ev. č. záznamu 10820) prostredníctvom splnomocneného zástupcu ktorým je
Doc. JUDr. B. Jablonka, PhD., konatel' AK BAJO LEGAL, s.r.o.:
Mgr. Art. Zuzana Zamborská, bytom Svrčia 8, 841 04 Bratislava,
Mgr. Ivana Stankovičová, bytom Svrčia 8, 841 04 Bratislava,
Mgr. Viera Obložinská, bytom Svrčia 8, 841 04 Bratislava,
Ing. Ondrej Németh, bytom Svrčia 8, 841 04 Bratislava,
Ing. Jarmila Vagaská, bytom Svrčia 8, 841 04 Bratislava,
Peter Tarač, bytom Svrčia 8, 841 04 Bratislava,
PhDr. Vladimír Cintula, bytom Svrčia 8, 841 04 Bratislava,
Mgr. Katarína Žigová, bytom Svrčia 8, 841 04 Bratislava,
Mgr. Anna Žitná Lučaiová, bytom Svrčia 8, 841 04 Bratislava.
MUDr. Orga Filová, bytom Vinohradnícka 636/33, 971 0l Prievidza (d'alej iba ,,namietajúci
3"), ako vlastníčka bytu a nebytových priestorov bytového domu Svrčia 8, pozemku parc.
reg. C KN č. 785 a stavby bytového domu so súp. č. 72 na ňom, predložila námietky poda-
ním zo dňa 13.05.2021, prostredníctvom JUDr. M. Vlkolinského, doručeným 14.05.2021 (ev.
č. záznamu 10549).
MUDr. Bohdana Wlachovská, bytom Nábr. L. Svobodu 4308/42, 811 02 Bratislava (d'alej
iba ,,namietajúci 4"), ako vlastníčka pozemku parc. reg. C KN č. 809 a 808 a stavby bez sú-
pisného čísla a záznamu na LV na Svrčej ulici, zastupujúc aj MUDr. Katarínu Kášovú, opráv-
nenú z vecného bremena - práva doživotného užívania uvedenej nehnuternosti, predložila námietky
podaním zo dňa 11 .06.2021, doručeným 16.06.2021 (ev. č. záznamu 10674).
MUDr. Katarína Kášová, bytom Nábr. L. Svobodu 4308/42, 811 02 Bratislava (d'alej iba ,,na-
mietajúci 5"), oprávnenú z vecného bremena - práva doživotného užívania nehnuternosti pozem-
ku parc. reg. C KN č. 809 a 808 a stavby bez súpisného čísla a záznamu na LV na Svrčej uli-
ci, predložila nárnietky podaním zo dňa 11.06.2021, doručeným 16.06.2021 (ev. č. záznamu
10678).
JUDr. Dagmar Vanková, bytom Svutoplukova 25, 821 08 Bratislava(d'alej iba ,,namietajúci
6"), ako vlastníčka pozemku parc. reg. C KN č. 782/1, predložila námietky podaním zo dňa
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11.06.2021, doručeným 15.06.2021 (ev. č. záznamu 10572) v rovnakom znení ako námietky
účastníkov konania - obyvatel'ov BD Svrčia 8, podané prostredníctvom AK BAJO LEGAL,
s.r.o., doručené elektronicky dňa 11.06.2021 (ev. č. záznamu 10458).

7. Ing. Alexandra Antoš Stern a Erik Stern, podl'a záznamu na liste vlastníctva trvale bytom Pap-
rad'ová 7, 821 0l Bratislava (d'alej iba ,,namietajúci 7"), vlastníci pozemku parc. reg. C KN č.
793 a stavby súp. č. 69 na ňom, podaním dňa 18.06.2021 (ev. č. záznamu 10820) doručili
kópiu námietky vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Svrčia 8, vypraco-
vané splnomocneným zástupcom, ktorým je Doc. JUDr. B. Jablonka, PhD., konater AK BA-
JO LEGAL, s.r.o..

8. Vladimír Koník, bytom Silvánska 5, 841 04 Bratislava (d'alej iba ,,namietajúci 8"), ako
vlastník pozemku parc. reg. C KN č. 798 stavby súp. č. 66 na Svrčej ulici 13, predložil ná-
mietky podaním zo dňa 11.06.2021, doručeným úradu dňa 16.06.2021 (ev. č. záznamu
10677).

9. Rastislav Ilavský, bytom FR5glova 2, 811 05 Bratislava(d'alej iba ,,namietajúci 9"), ako vlast-
ník pozemku parc. reg. C KN č. 794 a 795 stavby súp. č. 68 na ňom, na Svrčej ulici 17, pred-
ložil námietky podaním zo dňa 11.06.2021, doručeným úradu dňa 16.06.2021 (ev. č. záznamu
10676).

10. MUDr. Svátopluk Hlavačka, bytom Pod Rovnicami 710/17, 841 04 Bratislava(d'alej iba
,,namietajúci 1 0"), ako vlastník pozemku parc. reg. C KN č. 826/1, 825 a stavby súp. č. 62 na
ňom, na Svrčej ulici 5, predložil námietky podaním zo dňa 11 .06.2021, doručeným úradu dňa
14.06.2021 (ev. č. záznamu 10542).

11. Ivan Riška, bytom Svrčia 8, 841 04 Bratislava (d'alej iba ,,namietajúci 1 l"), ako vlastník bytu
a nebytových priestorov bytového domu Svrčia 8, pozemku parc. reg. C KN č. 785 a stavby
bytového domu so súp. č. 72 na ňom, predložil námietky podaním zo dňa 11 .06.2021, písom-
nost' zo dňa 11.06.2021, cestou e-mailu doručeným 15.06.2021 (ev. č. záznamu 10554), ne-
doručené písomne do podatel'ne.

12. PharmDr. Katarína Leštáková a Ing. Daniel Lešták, obaja bytom SNP }84/76, 976 32 Badín,
(d'alej iba ,,namietajúci 12") ako vlastníci bytu a nebytových priestorov bytového domu Svr-
čia 8, pozemku parc. reg. C KN č. 785 a stavby bytového domu so súp. č. 72 na riom, predlo-
žili námietky v písomnosti zo dňa 11.06.2021, cestou e-mailu doručená dňa 15.06.2021 (ev. č.
záznamu 10619), nedoručené písomne do podatel'ne, bez podpisu.

Námietky formou a obsahom zhodné predložili namietajúci pod č. 2, 6 a 7.
Námietky formou a obsahom zhodné predložili namietajúci pod č. 4, 5, 8, 9, 10, 11 a 12.

Spósob, akým boli úradu doručené námietky namietajúcich 11 a 12 nesplnil podmienky § 19 ods. 1
správneho poriadku, preto sa týmito námietkami stavebný úrad osobitne nezaoberal.

Podra ust. správneho poriadku v § 19 ods. 1 ): ,,Podanie možno urobit' písomne v ?žstinnej podobe
alebo v elektronžckej podobe, alebo ústne do zápistúce. Podatúe vo vecí samej urobené v elektronickej
podobe bez autoržzácže podra osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej mocj treba do
troch pracovných dní doplnit' v lisúnnej podobe, v elektronžckej podobe autorizované podra osobitného
predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo'ůstne do zápisnžce. Správny orgán na doda-
točné doplnerúe podania nevyzýva.

Námietky účastníkov konania cituje úrad d'alej v plnom znení:

Namietajúci 1
Dezider Bara, Orga Bal'ová a Barbora Barová, bytom Svrčia 1l, 841 04 Bratislava, ako oso-

by, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom vedených na LV č. 2267.
Námietky - dodatok zo dňa 14.06.2021 doručené dňa 15.06.2021 o O:00 hod, cestou

e-mailu do podatel'ne úradu a písomne do podatel'ne úradu dňa 15.06.2021:
,,Namietame, že vlastníci bytov v bytovom dome na Svrčej8 nemajů právne zabezpečený

vstup, prechod a prejazd cez parc. č. 790/15 zapísanú na liste vlastníctva č. 4367 v k. ú. Karlova
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Ves, cez ktorú vedže jedžná prístupová cesta k bytovému domu zapísanému na liste vlastníctva
č. 3423 v k.ú. Karlova Ves. Žžadame stavebný úrad, aby zaviazal stavebníka zabezpečit' bezpečný
vstup prechod a prejazd peši alebo motorovými vozidlami pre obyvaterov bytového domu Svrčia 8,
a to nielen v čase prípadnej výstavby, ale aj po nej. V rámcí územného konania zaviazal stavebný
úrad stavebníka, aby umožrúl vstupy na prirahlé pozemky parc č. 783 a 782/1 .

Už v sítčasnosti mafi:t obyvatelia bytového domu Svrčia 8 st'ažený prístup k svojim nehnuter-
nostžam, o čom má stavebný úrad aj s vedením obce vrátane starostky a prednostky vedomost'.

Ďalej namietame, že oplotenie stavemska je život ohrozujúce. Pri každom silnejšom vetre
pravidelne padajú častí plota na cestu, autá či rudí. Navyše je umiestnený v rozpore s grafickými
prílohami územného rozhodnutža.

Poukazujeme na to, že celý priebeh tohto konama vykazuje znaky korupčného správarúa, ked'
stavebný úrad pripustžl výhody stavebníkovi na úkor dotknutých osób, a to tým, že:

toleroval neúplne žiadosti a dokumentácie,
toleroval nedodržiavarúe lehót doplnerúa dokladov,
tlačil na dotknutých účastníkov časovým ?žmitom na nahliadanie dokumentácie (l hodina),
ktorý mal údajne vyplyn'ítt' z novely správneho poriadku,
osoby zastupufi2ce stavebný úrad otvorene obhajovalí stavebníka a ospravedlňovali jeho ne-
dostatky,
umožnil stavebníkoví neodborne komentovat' informácie, čo riešžli účastníci v rámci náv-
štev stavebného úradu

vedúca pracovníčka stavebného úradu Ing. Klaučová ohovárala, resp. džskreditovala našu
rodžnu, informovala ostatných účastníkov o našej problémovosti, (zalževal ju studený pot),
neprispósobivosti, a pod., pržčom tieto informácie o nás rozšžrovala aj pred .oficžálnymi žn-
štžh2ciami, stavebnými firmami a susedmi
nás prišla vedúca oddelenia dopravy a životného prostredia, Ing. Španková, ,, spracovat"' na
podpis dohody so stavebníkom. Výstavbu bytového domu spolu s chodníkmí obhajovala skul-
h2rnerúm ulice

boli zo strany vedúceho oddelenia územného rozvoja, Ing. arch. Vaškovžča, vyv0ané snahy
na viacerých vlastníkov RD alebo ich splnomocnencov vyvlastnit' im čas pozemkov v pro-
spech stavebníka
bolj neobjektívne posudzované námietky súvisiace s týmto konaním
stavebný úrad celít t'ítto výstavbu a s tým spojené problémy nechal tak d'aleko zájst', že sme pre
chýbafitce napájanie ,,Bytového domu Svrčia ulica" bolž vytlačení z vlastnej elektrickej prí-
pojky. Podotýkame, že sa to stalo v čase pandémie, núdzového stavu a januárového mrazu.
Na základe vyššže uvedených skutočností preukazujůcich nesplnenie podmienok na vydanie

stavebného povolenža žiadame stavebný úrad, aby aj týmto námžetkam vyhovel v plnom a nevydal
stavebné povolenie na stavbu.

w

íí

w

ii

ií

w

íí

Namietajúci 1, list zo dňa 1l.06.2021, doručené úradu dňa 16.06.2021 (ev. č. záznamu 10679)
Rozhodnutie o umiestnení stavby vydal stavebný úrad dřta 31.07.2021 sp. zn.

KV/SU/480/2012/1 1410/KS, v spojení s rozhodnutím odvolacieho orgánu zo dna 04.04.2013, sp.
zn. A/2013/469-/HLO. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnost' dřta 13. 05.2013.

Z Oznámenie stavebného úradu nevyplýva dátum kedy stavebník podal žiadost' o vydanže sta-
vebného povolenia, podra spisu sa tak mohlo stat' dřia 29.1].2013, pod evid. č. 18059, číslo spisu
1139/2014.

Podaním zo dňa 23.01.2014, evid. č. 1412, číslo spisu 1 139/2014, doplnil stavebník žiadost'
o vydarúe stavebného povolenia o rozsudok Krajského sMu Bratislava zo dňa 12.12.2013, sp. zn.
IS 152/2013-118.

Stavebný úrad rozhodnutím zo dřta 27.01.2014, č.j.: KV/SU/1139/2014/VK, vyzval stavební-
ka, aby svoju žiadost' o povolenie navrhovanej stavby doplnil o nasledovné doklady:
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* neumiestňovat' skládky materiálu a zariadenia stavebných dvorov počas výstavby na existu-
júcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomuni-
kačných vedení a zariadení,
dodržat' platné predpisy podra STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,

Upozornenie :
* V prípade ak sa v záujmovom území nachádza nadzemná telekomunikačná siet' vo vlastníc-

tve Slovak Telekom, a.s., stavebník je povinný zabezpečit' nadzemnú siet' proti poškodeniu
alebo narušeniu ochranného pásma. Zásah do vedenia možno vykonat' iba v spolupráci s ST
a.s.

20.l6.Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stanovisko č. 28/SK/2014/Ho zo dňa 06.03.2014
k PD pre stavebné konanie a realizáciu stavby:

Vzhl'adom na bezprostrednú blízkost' špeciálnej školy pre deti so zrakovým postihnutím je
nevyhnutné vyriešit' bezpečnost' a bezbariérovost' prostredia nielen hotovej stavby, ale aj po-
čas priebehu stavby.
Z dóvodu zvýšeného pohybu osób so zrakovým postihnutím (blízkost' ZŠ Svrčia) po navrho-
vaných komunikáciách, žiadame pri realizácii bezbariérových reliéfnych opatrení použitie
kvalitných a trvanlivých materiálov. Požadujeme výšku reliéfu 5 mm pri všetkých prvkoch.

20.17. Odvoz a likvidácia odpadu a.s., stanovisko č. 28/SK/2014/Ho zo dňa 06.03.2014 k PD pre sta-
vebné konanie a realizáciu stavby:

Stanovisko zberných nádob na odpad musí spÍňat' podmienky VZN hl. m. SR Bratislavy
č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, podl'a plat-
ných zmien a doplnkov,
z hygienických dóvodov navrhujeme kontajnery umiestnit' min. 10 m od najbližšieho okna
bytového domu,
priestor pre manipuláciu s kontajnermi vybudovat' bezbariérovo.

21. Pri vykonávaní výkopových prác zabezpečit' prechod pre chodcov a umožnit' vstupy do pri-
rahlých nehnutel'ností.
Vzhradom na bezprostrednú blízkost' špeciálnej školy pre deti so zrakovým postihnutím je
nevyhnutné riešit' bezpečnost' a bezbariérovost' prostredia na dotknutých komunikáciách po-
čas výstavby v spolupráci so Spojenou internátnou školou pre deti so zrakovým postihnu-
tím alebo s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, podra ustanovení vyhl. č. 532/2002
Z.z. pre osoby osób s obmedzenou schopnost'ou orientácie, najmá priechodov pre chodcov, chod-
níkov (križovanie chodníka s vjazdom na parkoviská) a prípadného mobiliáíu.
Počas celej realizácie stavby musí byt' zaistená bezpečnost' všetkých chodcov a prístup
k Spojenej škole internátnej pre deti zo zrakovým postihnutím.

22. Prekládky sietí a prípojky uložené pod komunikáciami musia byt' zhotovené pred začatím
výstavby a úpravy komunikácií.

23. Stavba bude napojená na verejné distribučné siete v súlade so stanoviskami a podmienkami
správcov týchto sietí.

24. Za realizovaternost' projektu zodpovedá projektant (§ 46 stavebného zákona).

25. Prípadné nároky zo škody spósobenej stavebnou činnost'ou na susedných alebo výstavbou
dotknutých nehnutel'nostiach reguluje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení
neskorších predpisov, v Šiestej časti, Prvej hlave.

V kolaudačnom konaní vo veci bytového domu predloží stavebník nasledujúce doklady:
Právoplatné kolaudačné rozhodnutia vo veci súvisiacich stavieb povorovaných špeciálnymi sta-
vebnými úradmi (vodné a dopravné stavby),

*

*

*

*

*

26.

@
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*

*

Pri prácach na kábloch a zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s., požiadat' príslušné oddelenie spoločnosti o technický dozor.
Ak novo navrhované elektroenergetické zariadenia, tvoriace súčast' distribučného rozvodu el.
energie, budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešit' pred realizáciou pred-
metnej stavby majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pre osadenie týchto zariadení
v zmysle platnej legislatívnej úpravy.

20. 15 . Slovak Telekom, a.s., vyj adrenie zo dňa 11.03.2011:

Počas realizácie stavby dodržať nasledovné podmienky ochrany telekomunikačných
a rádiových zariadení:

*

*

*

*

*

*

*

*

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.)
a je potrebne dodržat' ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu,
v káblovej ryhe sa ínóže nachádzat' viac zariadení (káble, potrubia) s róznou funkčnost'ou;
údaje o technickom stave zariadení možno poskytnút' pri ich vytyčovaní,
v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu
stavby musí zakreslit' priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povin-
nosti zodpovedá projektant,
pred začatím výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie telekomunikač-
ných zariadení.
V zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavriet' dohodu o podmienkach
prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK, bez ktorej nemožno vy-
konat' prekládku SEK.
V textovej časti realizačného projektu musí byt' uvedená podmienka ST o zákaze zriad'ovania
skládok materiálu a zriad'ovania stavebných' dvorov počas výstavby na existujúcich podzem-
ných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení
a zaradení.

Ak sa v území stavby nachádza nadzemná telekomunikačná siet', je potrebné ju zabezpečiť
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pási'na
Ak vydané vyjadrenie stratí platnost' je stavebník povinný zastavit' zemné práce a požiadať
o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prac je stavebník povinný požiadat' o vytýčenie telekomunikačných
zariadení všetkých vlastníkov aprevádzkovaterov telekomunikačných zariadení v záujmovom
území stavby.

Stavebník je povinný pri akýchkol'vek prácach, ktorými móžu byt' ohrozené alebo poškodené
zariadenia, vykonat' všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu te-
rénu,

preukázaterne oboznámi zamestnancov, ktorf budú vykonávat' zemné prace s vytýčenou
a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami stanovenými na jeho ochranu,
upozorní zamestnancov vykonávajúcich zemné prace na možnú polohovú odchýlku * 30 cm
skutočného uloženia zariadenia od polohy vyznačenej na teréne,
upozorní zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali
s-najváčšou opatrnost'ou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍbiace
stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli od-
kryté zariadenia riadne zabezpečene proti akémukorvek ohrozeniu a poškodeniu.
zabezpečí zhutnenie zeminy pod káblami pred ich zakrytím /zasypaním,
každé poškodenie zariadenia bezodkladne oznámi vlastníkovi /správcovi,
výškové uloženie zariadenia overiť ručne kopanými sondami,

*

*

*

*

*

*

*
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Zmluvu o bud'ůcej zmhtve o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bude oprávnenie
stavebníka uskutočnit' navrhované umžestnenie prípojok IS, prekládok IS, úpravy vjazdov na
parkovisko a do garáže a vybudovanie chodníka pozdÍž komunžkácie Svrčia ul. na cudzom
pozemku,
doklad preukazuj'ůcj vlastnícke alebo iné právo umiestnit' čast' stavby a to parkovacie
stojiská označené vo výkrese č. íí C" ,,Koordinačná sžtuácia" v projektovej dokumentácii au-
tora Ing. arch. Otta Grossmanna s dátumom vyhotovenia 02/2013 poradovými číslami 1 7, 1 8,
19,20 a 21 na pozemku parc. č. 790/1,
vyjadreme Úme nevidiacich a slabozrakých Slovenska o splnení podmienok vyjadrených
v liste Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska č. 5 7/SK/201 3/Ku, zo dňa 22. 08. 2013,

a určil lehotu na doplnenie 90 dní od doručenia výzvy a podra § 29 ods. 1 správneho poriadku
konanie o vydanie dodatočného stavebného povolenia na uvedenú stavbu prerušil s tým, že po do-
plnení podania bude stavebný úrad pokračovat' v začatom konaní a ak stavebník v určenej lehote
podame nedoplrú, stavebný'ůrad konarúe zastaví.

Na základe uvedeného rozhodnutia stavebného ůradu zo dňa 27.01.2014 stavebník podaním
zo dňa 11.03.2014, doručeným stavebnému úradu dňa 11.03.2014, evid. č. 4096, doplnil žiadost'
o vydanie stavebného povolenža o Stanovisko Unie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, pre ob-
last' prevencie a odstrariovanža architektonických bariér zo dňa 06. 03.2014, č. 28/SK]201 4/Ho.

Ďalším podaním zo dňa 11.03.2014, doručeným stavebnému úradu dňa 05.05.2014, evid.
č. 6750, číslo spisu 1139, požiadal stavebník o predUenže lehoty dodanža nasledovných dokladov:

zmluvy o budítcej zmluve o zriadení vecného bremena na prípojky IS a prekládky IS, úpravy
vjazdov na parkovžsko a do garár:e a na vybudovanie verejného chodníka,
doklad preukazuj'ůci vlastnícke a iné právo umžestnit' čast' stavby - 4, 5 parkovacích miest na
pozemku parc. registra íí C" č. 790/1,

a to 0 90 dní.

Stavebný úrad prípisom zo dňa 22.05.2014, č.j.: KV/SU/1 139/2014/6750/VK, povolil predl-
žerúe termínu na predloženie dokladov do 31.08.2014.

Podaním zo «Ma 15.08.20l4, doručeným stavenému úradu toho istého dna, evid. č. 11381
stavebník doplnil podklady o Zmluvu o bu«:h'tcej zmluve o zriadení vecného bremena
č. 286503721400/0099.

Na základe Výzvy stavebného úradu zo dřta 04. 02.2020 stavebník doplnil žiadost' o vydanie
stavebného povolenža podaním zo dňa 1 1.05.2020, doručená «Ma 11.05.2020, evid. č. 8574, číslo
spisu.' 1092, tak, že vzal spát' objekty nesprávne uvedené v objektovej skladbe žiadosti o vydanie
stavebného povolenia - 'iiprava telekomunikačných vedení, preložka telefónnych vedení ST a.s.,
káblová telefónna prípojka a káblová prípojka UPC.

Stavebník tiež požiadal o vzatie spát' objektov z objektovej skladby, na ktoré stavebník podal
žiadost' o vydanie stavebného povolema na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné
prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ZP - štátnu vodnú správu kanalizácia
splašková, kanalizácia daM'ová a objektov, ktorých stavebníkom bude podra aktuálnej zmluvy Zá-
padoslovenská energetika, a.s. - káblové rozvody NN a prípojka NN.

Na základe Opátovnej výzvy na doplnenie podarúa zo d'řia 21.07.2020 stavebník odpovedal
podaním zo dria 1 7. 08.2020, doručeným dna 17.08.2020, evid. č. 13 796, ktorým zaslal stavebnému
úradu stanovžsko Hlavného mesía SR Bratislava; taburku počtu bytov podra izbovitostž a Maje
potrebné k stanoveniu miestneho poplatku za rozvoj podra zákona č. 44 7/2015 Z.z.

Podaním zo dňa 10.09.2020, doručeným «Ma 14.09.2020, evid. č. 15154, číslo spžsu: 1092,
stavebník predložil stavebnému úradu právoplatné povolerúe okresného úradu Bratislava, odbor
starostlivostí o životné prostredie, na uskutočňovarúe objektov vodných stavieb - kanalizácia
splašková a areálová dažd'ová kanalizácia.

Stavebník podaním zo dňa 18.12.2020, doručeným dňa 18.12.2020, evid. č. 22101, číslo spi-
su: 1092, predložil stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a.s. zo dňa 17.12.2020, k vydaniu
stavebného povolenia.

l

1

J
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Stavebný úrad Výzvou zo dna 21.01.2021, č.j.: KV/SU/646/2021/928/ZM, vyzval stavebníka
na doplnenie podkladov potrebných k vydaniu stavebného povolerúa, a to v lehote do 30.06.2021,
s tým, že zrekapituloval podanža stavebníka doručené stavebnému úradu dřta 23.01.2014,
]1.03.2014, 05.05.20]4, 15.08.2014, 11.05.2020, 17.08.2020, 14.09.2020 a 18.12.2020.

Na Výzvu stavebného úradu zo «Ma 21.Ol.2021 odpovedal stavebník podaním zo dřía
01.02.2021, doručeným dňa 02.02.2021, evid. č. 2470, číslo spisu.' 646, ktorým doplnil žiadost'
o vydanie stavebného povolenia o stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a.s., zo dna
1 7. 12. 2020, k vydamu stavebného povolema a zákres existujúcžch sietí NN a VN v dotknutom úze-
mí vo vlastníctve a správe Západoslovenská energetika, a.s. zo dna 16. 02. 2011.

Na teraz posledným podaním stavebníka k žiadosti o vydanže stavebného povolerúa bolo pod-
ra administratívneho spisu predloženého na nahliadnutie dna 02.06.2021 podanie stavebníka zo
dňa 13.05.2021, doručené dřia 13.05.2021, evid. č. 8593, číslo spisu: 646/2021, ktorým doplnil
žiadost' o stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a.s. zo dřta 22. 04.2021, k napojeniu staveni-
ska; aktualizované stanovisko Ministerstva obrany SR, č. ASM-80-913/2021, zo dria 28.04.2021,
aktualizované vyjadrenie Dopravného úradu č. 9810/2021/ROP-002/12758, zo dňa 1 1.05.2021
a aktualizované vyjadrenie OU Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany
prírody a vybraných zložiek žp odpadové hospodárstvo, č. OU-BAOSZP3/074482-002, zo dňa
07.05.2021.

Podra čl. 2 ods. 2 ústavného zákona č. 460/1992 Zb., štátne orgány móžu konat' iba na zá-
klade'ůstavy, v jej me«lziach a v rozsahu a spósobom, ktorý ustanoví zákon.

Podra § 140 č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),
ak nže je výslovne ustanovené inak, vzt'ahufi:t sa na konarúe podra tohto zákona všeobecné predpisy
o správnom konaní.

Podra 29 ods. I zákona č. 67/1971 Zb. o správnom konaní, správny orgán konanie preruší,
ak sa začalo konanie o predbežnej otázke alebo ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej
lehote odstránil nedostatky podania, alebo ak účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo
ustanoveného opatrovníka, hoci ho má mat', alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.

V zmysle ods. 2 cit. ustanovema, správny orgán móže tiež konanže prerušit' najdlhšie na dobu
30 dní, ak to z dóležitých dóvodov zhodne navrhnú účastníci konania.

Podra ods. 4 cžt. ustanoverúa, správny orgán v konaní pokračuje z vlastného podnetu alebo
na podnet účastníka konania, len čo pominuli prekážky, pre ktoré sa konanže prerušilo, prípadne
len čo uplynula lehota uvedená v odseku 2.

V zmysle ods. 5 vyššie cit. ustanovenia, pokiar je konanie prerušené, lehoty podra tohto zá-
kona neplyrn:t.

Podra § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, správny orgán konanie
zastaví, ak účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky
svojho podanža a bol o možnosti zastavenia konania poučený.

Ák však stavebníkovj márne uplynie lehota na opravu alebo doplnenie podania, stavebný
'ůrad konanie zastaví. O tejto skutočnosti musí byt' stavebník poučený. Poučenie o zastavení kona-
rúa v prípade nesplnenia povinností je obsžahnuté vo výzve zo dňa 27.01.2014, ktorou stavebný
úrad vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia.

Podra nášho názoru postupoval stavebný úrad v rozpore s ustanovením 29 zákona o správ-
nom konaní, ked' prerušil konanie na dobu dlhšiu ako 30 dní a následne po márnom uplynutí lehoty
90 dní v konaní nepokračoval a konanie nezastavil z dóvodu, že stavebník žiadost' o vydanže sta-
vebného povolenia v zmysle výzvy stavebného úradu nedoplnil.

Predpokladom pre vydanie stavebného povolenia je právoplatné územné rozhodnutže
o umiestnení stavby. Toto vydáva príslušný stavebný'ůrad - je ním stavebný'ůrad tej obce, na území
ktorej má zamýšraná stavba stát'. Pri vydávaní územného rozhodnutia prihliada stavebný úrad
najmá na to, aký vplyv budú mat' stavebné práce a stavba samotná na životné prostredie ako aj
zámery územného plánovania (v zmysle územného plánu, napr. obce). Podkladom pre rozhodnutže
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o umiestnení stavby rm5že, ale nemusí byt' čast' projektovej dokumentácie - stavebný úrad však situ-
áciu osadenia stavby móže vyžadovat'.

Podra § 60 ods. 1 stavebného zákona, ak predložená žiadost' o stavebné povolenie, najmá
dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad pre posMenie navrhovanej stavby alebo udržiava-
cích prác na nej alebo ak sa v dokumentácii nedodržia podmienky t'tzemného rozhodnutia, vyzve
stavebný úrad stavebníka, aby žiadost' v primeranej lehote doplnil, prípadne aby ju uviedol do s'ů-
ladu s podmienkami územného rozhodnutia, a upozorní ho, že inak stavebné konanie zastaví.

V zmysle ods. 2 cit. ustanovenia, stavebný úrad zastaví stavebné konanie, ak stavebník
a) nepredložil dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou,
b) nepreukázal požadované náležitosti žiadosti o stavebné povoleme podra 58 ods. 2 až 4,
c) nedoplnil žžadost' v určenej lehote podra odseku l ,
d) neuviedol v určenej lehote predloženú dokumentáciu do súladu s podmienkami'ůzemného

rozhodnutia.

e) vzal žiadost' o stavebné povolenie spát',
f) začal uskutočňovat' stavbu predtým, ako stavebné povolenie nadobudlo právoplatnost'.

Podra § 40 ods. 1 stavebného zákona, rozhodnutže o umiestnení stavby a rozhodnutie o vyu-
žití územia platí dva roky odo dňa, ked' nadobudlo právoplatnost' a rozhodnutie o umiestnení línio-
vej stavby platí tri roky odo d'ř'ia, keď nadobudlo právoplatnost', ak stavebný'i:trad neurčil v odó-
vodnených prípadoch dlhšiu lehotu; nestráca však plamosť, pokial' bola v týchto lehotách podaná
žiadost' o stavebné povoleme alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podra tohto
zákona (§ 71 ods. / ), alebo ak sa začalo s využitím'ůzemia na určený účel.

V zmysle ods. 3 cžt. ustanovenia, čas platnosti územného rozhodnutia móže stavebný úrad
predUit' na žiadost' navrhovatera, ak ju podal pred uplynutím lehoty. (:)as platnosti rozhodnutia
o stavebnej uzávere ani po predlžetú nesmie presiahnut' pat' rokov odo dřta, ked' územné rozhodnu-
tie nadobwllo právoplatnost'. Čas platnosti územného rozhodnutia nemožno predlžit', ak bol na to
isté územie schválený územný plán zóny, ktorý riešj predmet územného .rozhodtxutia.

Z prehradu podaní stavebníka a stavebného ůradu je tiež zrejmé, že v období od Ol . 09.2014
do 04.02.2020 stavebník nepožiadal o predUerúe právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
v zmysle 40 ods. 3 stavebného zákona, resp. predložil ne'i'plnú (formálnu) žiadost' o vydanie sta-
vebného povolenia a h2to žiadost' o vydanie stavebného povolenia v lehotách určených stavebným
úradom pod následkom zastaverúa konama, nedoplnil.

Spósob, akým je vedený spis stavebným úradom, zakladania a evidencie podaní a príloh bez
toho, aby tieto boli očíslované a zožurnalizované považujeme za spósob, ktorý znemožnuje rýchle
a efektívne vyhradávanie v spise a oboznamovanie sa s jeho obsahom a sůčasne umožňuje do spisu
vkladat' aj d'alšie podarúa, pri ktorých nie je možné určit', kedy a kým boli predložené.

Tento spósob vedenia dokumentácie k stavebnému konamu bol u.: namž kritizovaný v priebe-
hu minulého roka a nedošlo doteraz k žiadnej náprave.

Poukazujeme tiež na skutočnost', že stavebník k p6vodnej žiadosti o vydame stavebného po-
volenža nedoložil platné stanovisko Okresného úradu Bratžslava, odboru civilnej ochrany a krízo-
vého riadenia a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (aktualizované stanovisko BVS sa na-
chádza v administratívnom spise a je zo dňa 10. 08.201 8, j.č. 32334/2018/TK, z ktorého však nie je
zrejmé, ku ktorej projektovej dokumentácij sa vyjadrovalž a navyše je už neplatné, ked'že platilo
iba dva roky).

Okrem toho poukazujeme aj na zrejmý rozpor medzi vydaným rozhodnutím o umiesmení
stavby a žiadost'ou o vydame stavebného povolerúa, ked' stavba podra projektovej dokumentácie,
ktorej zhotoviterom je spoločnosť ARTPLÁN spol. s.r.o., HIP a ZP: Ing. Orga Szabóová, autor
projektu: Ing. arch. Otto Grossmann, má iný pódorys ako stavba, na ktorú bolo vydané územné
rozhodnutie. Na p6vodnom zámere nebola zakreslená káblová komora P56, ktorú stavebník vybu-
doval bez stavebného povolenia v priebehu mžnulého roka.

Podra 62 ods. 4 stavebného zákona, ak by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohlž
ohrozžt' verejné záujmy chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi alebo nepržmerane obme-
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dzit' čj ohrozit' práva a oprávnené záujmy účastníkov vo váčšom rozsahu, než sa počítalo v územ-
nom rozhodnutí, stavebný úrad žiadost' o stavebné povolenie zamietne.

Stavebný'ůrad nepostupoval v súlade s § 14 správneho poriadku v spojení s § 59 ods. 1
a § 139 ods. 2 písm. d) stavebného zákona, ked' nekoná aj s d'alšími, dotknutými účastníkmi kona-
nia, pričom vóbec si doterajšou činnost'ou nevymed:jl a neustálil okruh dotknutých účastníkov, ked'
napríklad opomenul vlastníkov rodinných domov na Svrčej ulicj v Bratislave.

Podra nášho názoru stavebník doposiar nepreukázal, aký má vzt'ah, či už vlastnícky, nájomný
alebo iný, k parcele č. 790/20 v kat. území Karlova Ves, resp. k parc. č. 20500/4, Me má byt"ůdaj-
ne vlastníkom 11 9-ročný Ján Malík, ktorého zastupuje Slovenský pozemkový fond, a Hlavné mesto
SR, pričom na tejto parcele má byt' umiestnená prípojka staveniska a dočasná prípojka novostavby.

Vzhradom na skutočnost', že stavebník mal podat' žiadost' o vydanie stavebného povolenia
pred mnohými rokmi, je zrejmé, že stanoviská dotknutých orgánov, ktoré až na výnimky nebolž ak-
tualizované, nže je možné použit' ako podklad pre vydanie stavebného povolenia.

Zo závázného stanoviska/vyjadrenia spoločnostj ÁB SAT s.r.o. Ing. Jakaboviča nie je zrejmé,
kedy bolo doložené do spisu a ako mohol k záverom, ktoré v stanovisku prezentuje, dospiet'.

V stanovisku Magistrátu Hlavného mesta Bratislava č. MAGS Osk 55933/2020-95319-2 zo
dna 05.07.2020 nie je uvedený správny skutkový stav, ked' sa v ňom uvádza, že na parcelách
č. 790/1, 20479, 20478, 22338 a 20500/4 sa nachádza stavba miestnej komunikácie III. triedy
Jvrčža ulica, ktorá spolu so svojimi s'ůčast'ami je vo vlastníctve Bratislavy a ktorá len bola zve-

rená do správy príslušnej mestskej časti.
Pokiar v stanovisku zo dria 22.08.2018, č.j. AiíAGS OZP 51044/2018 - 378108/Be bola pod

bodom 3/ súhlasu stanovená podmienka obmedzerúe prašnosti, tak táto nže je dodržiavaná ani
v sÍtčasnosti.

V zmysle stanoviska zo dňa 22. 08.2018, č.j. MAGS OR 38889/1135624 bol stavebník povinný
požiadat' pri kompletžzácži žiadosti o vydanie stavebného povolenia Magistrát Hlavného mesta
Bratislava o stanovisko k organizácii dopravy počas výstavby (súčast'ou žiadosti musí byt' kópia
tohto závázného stanoviska), pričom toto stráca platnost'. ak došlo k zmene ustanovení právneho
predpisu. z ktorých dotknutý orgán vychádzal (§ 140b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.). Toto absentu-
je v administratívnom spžse.

Krajský pamiatkový úrad Bratislava sa k žiadosti o vydanie stavebného povolenia a projek-
tovej dokumentácži vyjadroval ešte v mesiaci február 2013, následne pod č.j. KPUBA-
2018/156932/61054/KER zo «Ma 13.08.2018, avšak chýba vyjadrenie KPU Bratislava ku zmenám
projektovej dokumentácie, resp. jeho stanovisko k projektovej dokumentácii v zmysle zmien.

Podra rozhodnutia zo dna 12.10.2018, č. j. KV/DOP/234/2018/16591/MK, platnost' rozhod-
nutža uplynie po dvoch rokoch, ak sa nezačne so stavebnými prácami (str. 2 bod 6), teda je v SZ2-
časnosti neplatné a pre stavebné konanie nepoužiterné. K žiadosti o povolenie vjazdov predložžl
žiadater štyri doklady (pričom čast' z nich sa anž v spise nenachádza) a póvodnú projektovú doku-
mentáCiu.

K Záváznému stanovisku zo dňa 12.03.2018, č. j. KV/DOP/339/2018/4882/MK uvádzame, že
bolo vydané k projektovej dokumentácii vypracovanej Ing. Viktorom Neumannom v septembri
2015, ktorá už nže je predmetom konaní súvisiacich s ,,Bytovým domom Svrčia ulica" .skutočnosti
v 'řiom uvedené nie s'ů pravdivé a pre uplynutie času je závázné stanovisko neplatné.

Rovnako stanovžsko zo dňa 25.02.2011. č. j. HŽP/4749/2011, ktoré bolo vydané v roku 2011
a vychádzalo z toho času neaktuálnej projektovej dokumentácie, nie je ho možné použit' ako pod-
klad pre rozhodnutie o žiadosti o vydanie stavebného povolenia.

Vstanovisku zo dňa 06.06.2013, č. j. HŽP 897]/2013, ktoré o. i. posudzovalo prirodzené od-
vetranie garáží, sa uvádza, že hodnoty objemovej aktivity radónu prekračujú povolené limity sta-
novené vyhláškou MZ SR č. 588/2007 Z. z., pržčom dotknutý orgán sa rovnako vyjadroval k póvod-
nej projektovej dokumentácii bez zmien, ku ktorým došlo následne ako napr. rozširovanie cesty
a pod.
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Pri stanovisku zo dňa 06.04.2020, č. j. HZUBA3-2020/000728-002, nie je zrejmé, ktorá pro-
jektová dokumentácia bola predmetom posMenia, či póvodná alebo so zmenami.

Únia nevidiacich a slabozrakých č. 28/SK/2014/Ho vydala dňa 06.03.2014 stanovisko iba
k časti stavby, a to SO 101-00 Komunikácie pešie a statická doprava, ktorá ani nie je predmetom
tohto stavebného konania. Navyše posudzovala projektovv2 dokurnentáciu, ktorá bola medzičasom
aktualizovaná. Toto stanovisko nemožno použit' ako podklad pre rozhodnutže o žžadosti o vydanie
stavebného povolenia.

Stariovisko Obvodného úradu Bratislava, odbor civilnej ochrany a krízového ržaderúa z roku
2010, č.j. OK R-31439/201 0/2, je toho času neaktuálne a neplatné. Odhliadnuc od tejto skutočností
absentuje v spise splnomocnenie Ing. arch. Danice Flimelovej, ktorá v tom čase vybavovala stano-
viská pre Ing. Martina Ganza.

Rovnako tak stanovisko zo dňa 28.03.2011, č. j. 136/2011/1510-GRO, bolo vydané nie pre
(aktuálneho) stavebníka, ale pre Ing. Martina Ganza.

OPÚ v zmysle ust. § 17 ods. 2 písm. b) v spojení s ods. 3 zákona č. 220/2004 Z.z. vyjadruje
s navrhovaným zámerom pornohospodárskej póde pri realizácii stavby sůhlas, za dodržania nasle-
dovných podmienok.'

/. Zabezpečit' základnú starostlivost' o pornohospodársku pódu, na ktor'ů bolo vydané toto sta-
novisko až do doby realizácie stavby, najmá pred zaburinením pozemkov a porastom náletu
drevín.

2. Vykonat' skrývku humusového horizontu pornohospodárskej pMy a zabezpečit' hospodárne
a účelné jej využitie uložením a rozprestretím na pornohospodárskej póde.

3. Po realizácii stavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnu-
terností v zmysle ust. § 3 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z.z., požiadat' Správu katastra pre hl. m.
SR Bratislavu o zmenu druhu pozemku ,, Vinice", ,,Záhrady" na ,,Zastavaná plocha", prí-
padne na ,, Ostatná plocha " po predložení porealizačného geometrického plánu a kolaudač-
ného rozhodnutia, prípadne rozhodnutia o súpžsného čísla na stavbu (ak sa vydáva), a tohto
stanoviska.

Vyššie uvedené podmienky neboli dodržané.
K bodu 3 uvádzame, že zo Zmluvy o spolupráci a Darovacej zmluvy medzi stavebníkom

a Mestskou čast'ou Bratislava - Karlova Ves, boli o.ž. parcely č 782/2 a 784 rozdelené na viaceré
časti, pričom novovznžknuté parcely sú už zapísané ako ,,zastavaná plocha a nádvorie".

Z aktualizovaného stanoviska Krajského riaditerstva policajného zboru v Bratislave zo dňa
13.08.2018, č.j. KRPZ-BA-KD13-2625-001/2018, rúe je zrejmé, ktorá projektová dokumentácia
bola predložená na pos'ůdeme chýbajú informácie k zhotoviterovi, spracovaterovi, dátumu vyhoto-
venia PD, ktorá mala byt' predmetom posudzovania. KRPZ BÁ uplatnilo viaceré podmienky, ktoré
podra nášho názoru nebudú rru5cť byt' splnené. Ako príklad uvádzame pripomienku č. 5 íí Parkova-
cie stojiska navrhnuté pri súvislej pevnej prekážke (stene, rmtre, atd'.) požadujeme navrhnůt' s bez-
pečnostným odstupom v zrnysle STN 73 6056". V zmysle projektovej dokumentácie predloženej
občanom na pripomienkovame máme za to, že parkovacže miesta nie SZ2 navrhnuté v súlade s uve-
denou S TN. Taktiež nie SZ2 splnené body 8 a 9. V spise chýba nielen projekt orgarúzácie dopravy,
ale aj projekt trvalého dopravného značema.

Technická inšpekcža vydala odborné stanovisko dřia 04.07.2013, č.j. 01933/1/2013 k projek-
tovej dokumentácii, ktorá bola v priebehu rokov viackrát aktualizovaná. Ani toto stanovisko preto
rúe je možné použit' ako podklad pre rozhodnutže o žiadosti o vydanie stavebného povolenia.

S'ůčast'ou plánovanej stavby je aj objekt SO 302-00 Prístrešok pre nádoby na odpad. V zmys-
le stanoviska OLO, č. j. ZalU527/13-Šá, ktoré posudzovalo projektovú dokumentáciu z roku 2013,
majú byt' kontajnery umiestnené min. 10 m od najbližšieho okna bytového domu. Žiadame zakreslit'
odstup kontajnerov od okien plánovaného ,,Bytového domu Svrčia ulica" ako aj bytového domu
Svrčia 8. Mám za to, že tento odstup nenúre byt' dodržaný.
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Namietame obsah rozhodnutia č.j. KV/ZIVP/1873/2018/1 7036/LG zo dňa 24.10.2018 s prá-
voplatnost'ou ku d'řiu 25.11.20]8, ked' stavebník nedodržuje v řiom stanovené podmienky a miestna
čast' koná v rozpore s vydaním výrubovom rozhodnutím.

Podra 46 správneho poriadku. rozhodnutie musí byt' v súlade so zákonmi a ostatnými práv-
nymi predpismi, musí ho vydat' orgán na to príslušný, musí vychádzat' zo sporahlivo zisteného sta-
vu vecj a musí obsahovat' predpísané náležitosti.

Podra § 20 ods. 1 vyhl. .MŽP SR č. 532/2002 Z.z., stavba sa musí navrhnút' a zhotovit' tak,
aby sa v nej vytvorili podmženky pohody pri spánku, odpočinku a pracovných činnostiach a aby
odolávala škodlivému pósobeniu vplyvu hluku a vibrácží. Stavba musí zabezpečovat', aby hluk
a vibrácie pósobiace na rudí a zvieratá bolž na takej úrovni, ktorá neohrozuje zdravže a je vyhovu-
j'ůca pre obytné a pracovné prostredie, a to aj na susedných pozemkoch a stavbách. Najvyššže prí-
pustné hodnoty hluku a vibrácií v stavbách ustanovuje osobitný predpis.

V zmysle ods. 2 cit. vyhl., stavba sa musí navrhm2t' a zhotovit' tak, aby svojžmi vlastnost'atrú
zabezpečovala v akusticky chránenej miestnosti ochranu protL'

a) hluku šíriacemu sa vzduchom z vonkajšieho priestoru,
b) hluku šíriacemu sa vzduchom z iného uzavretého priestoru v budove,
c) nárazovému hluku.
d) hluku z technického a technologického vybavenia a zariadenia budovy,
e) nadmernému hluku v poli odrazených vÍn (dozvuk).

Podra ods. 5 cit. vyhlášky, každé zabudované technické zariadenie spósobujúce hluk a vibrá-
cie musí byt' v budove s obytnýmž a pobytovýmž miestnost'ami umiestnené a inštalované tak, aby ich
prenos, ako šírenie do stavebnej konštrukcie boli obmedzené.

Podra nášho názoru predložená žiadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu me je vy-
hovufi:tca pre obytné a pracovné prostredže na susedných parcelách a stavbe obytného domu Svrčia
8 v Bratislave.

Na základe vyššie uvedených skutočností preukazujúcžch nesplnenie podmienok na vydame
stavebného povolenia žiadame stavebný úrad, aby našim námietkam vyhovel v plnom rozsahu
a nevydal stavebné povolenie na stavbu."

Namietajúci pod č. 2, 6, 7:
Námietky ú.k. obyvatel'ov BD Svrčia 8, prostredníctvom AK BAJO LEGAL, s.r.o., do-

ručené elektronicky dňa 11.06.2021 (ev. č. záznamu 10458)
Mgr. Art. Zuzana Zamborská, bytom Svrčia 8, 841 04 Bratislava,
Mgr. Ivana Stankovičová, bytom Svrčia 8, 841 04 Bratislava,
Mgr. Viera Obložinská, bytom Svrčia 8, 841 04 Bratislava,
Ing. Ondrej Németh, bytom Svrčia 8, 841 04 Bratislava,
Ing. Jarmila Vagaská, bytom Svrčia 8, 841 04 Bratislava,
Peter Tarač, bytom Svrčia 8, 841 04 Bratislava,
PhDr. Vladimír Cintula, bytom Svrčia 8, 841 04 Bratislava,
Mgr. Katarína Žigová, bytom Svrčia 8, 841 04 Bratislava,
Mgr. Anna Žitná Lučaiová, bytom Svrčia 8, 841 04 Bratislava.
Námietky d'alších účastníkov konania v rovnakom znení ako námietky účastníkov konania

- obyvatel'ov BD Svrčia 8, podané prostredníctvom AK BAJO LEGAL, s.r.o., doručené elektronic-
ky dňa 1l .06.2021 :

JUDr. Dagmar Vanková, bytom Svutoplukova 25, 821 08 Bratislava,
Ing. Alexandra Antoš Stern a Erik Stern, podl'a záznamu na liste vlastníctva obaja trvale by-
tom Paprad'ová 7, 821 0l Bratislava.

I. Námietka č. 1

Žiadost' o vydanie stavebného povolenia bola podaná na stavebný úrad dňa 29.11 .2013. Sta-
vebný úrad rozhodnutím č. KV/SU/1 139/2014/1412/VK zo dňa 27.Ol.20l4 prerušil konanie a vy-
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zval stayebníka na doplnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia v lehote 90 dní od doručenia
rozhodnutia o prerušení konania doložením konkrétnych dokumentov, pričom ho upozornil, že ak
tak neučiní stavebný úrad konanie zastaví. Predmetné rozhodnutie bolo stavebníkovi doručené dňa
05.02.20l4, čím lehota na doloženie vy:iadaných podkladov bola do dňa 05.05.2014. Stavebník
listom zo dňa 11.03.20l4 doručeným stavebnému úradu dňa 05.05.2014 požiadal o predÍženie le-
hoty na doloženie dokladov, pričom mu bolo listom stavebného úradu zo dňa 22.05.20l4 vyhovené
a termín na doloženie dokladov bol predÍžený do 31 .08.2014.

1) Podra § 60 ods. 2 písm. c) stavebného zákona stavebný úrad zastaví stavebné konanie, ak
stavebník nedoplnil žiadost' v určenej lehote podl'a odseku 1.

2) Podra uvedeného ustanovenia stavebného poriadku je stavebný úrad povinný zo zákona za-
stavit' stavebné konanie, ak nastane uvedená skutočnost'. Inak povedané zákonodarca nene-
cháva na správnej úvahe stavebného úradu rozhodnút', či zastaví alebo nezastaví stavebné
konanie, ten musí konanie obligatórne zastavit'.

3) Je nepochybné z popisu udalostí vyššie uvedených, že stavebník v lehote do 05.05.20l4 ne-
doložil doklady na ktoré bol vyzvaný stavebným úradom, pričom ten mal automaticky pri-
stúpit' k zastaveniu stavebného konania podl'a spomínaného 60 ods. 2 písm. c) stavebného
zákona. Akýkorvek iný postup stavebného úradu je v rozpore so stavebným zákonom. V
tomto smere dopÍňame, že žiadost' o predÍženie lehoty nemá žiadny odkladný účinok ani v
zásade takáto žiadost' nie je upravená v stavebnom zákone. Podotýkame, že o tejto žiadosti
stavebníka rozhodol stavebný úrad až listom zo dňa 22.05.2014, t. j. po lehote stanovenej na
doloženie dokladov, kedy už stavebné konanie malo byt' obligatórne v súlade s menova-
nými ustanovením stavebného zákona zastavené.
Okrem toho poukazujeme na to, že z dikcie 60 ods. 1 stavebného zákona nevyplýva možnost'
stavebného úradu predlžit' lehotu ním stanovenú na doloženie dokladov k žiadosti o vydanie
stavebného povolenia. Teda postup stavebného úradu, kedy predÍžil lehotu na doloženie do-
kladov listom zo dria 22.05.2014 považujeme za nezákonný postup pre rozpor so stavebným
zákonom. Následne stavebný úrad takto nezákonne postupoval opakovane, kedy výzvami zo
dňa 04.02.2020, zo dňa 21.7.2020, zo dňa 21.01.2021 neustále predlžoval lehoty na doplne-
nie dokladov k stavebnému konaniu.

Stavebník nedoložil všetky doklady ani v nezákonne predÍžených lehotách do 31.08.2014,
30.07.2020, 31.l2.2020 stanovenými výzvami spomenutými v predošlom odseku, čo je rov-
nako dóvodom na to, aby bolo stavebné konanie obligatórne stavebným úradom zastavené.
Máme súčasne za to, že neboli splnené podmienky na prerušenie stavebného konania
podra § 29 ods. l zákona č. 71/1967 Zb. Správneho poriadku v znení neskorších predpisov
(d'alej aj ,,správna poriadok") a teda prerušenie stavebného konania bolo nezákonné. Preru-
šenie stavebného konania bolo nezákonné aj z «l6vodu, že je takýto postup v rozpore
s § 60 ods. 1 stavebného poriadku, kedy je jasne stanovené, ako má stavebný úrad postupo-
vat' pri nekompletnej žiadosti o stavebné povolenie. Teda sme toho názoru, že prerušenie
stavebného konania nie je možné v tomto prípade - teda subsidiárna aplikácia správneho
poriadku je tu vylúčená z dóvodu, že stavebný zákon má osobitnú úpravu postupu v prípade
nekompletnej žiadosti o vydanie stavebného povolenia podl'a § 60 ods. l stavebného zákona.
Odporovalo by to samotnej logike ustanovenia § 60 ods. 1 stavebného zákona, kedy je jasne
daná aj ,,sankcia" za nedoloženie dokladov v podobe zastavenia konania. Obchádzal by sa
tak účel uvedeného ustanovenia stavebného zákona, ako tomu bolo v tomto prípade.

Pokiar by aj bolo možné prerušit' stavebné konanie podl'a 29 ods. 1. správneho poriadku, čo
namietame z vyššie spomenutých dóvodov tak rovnako malo dójst' už dávno k zastaveniu
stavebného konania, a to minimálne dňa Ol.09.2014, čo odóvodňujeme nasledovne.
Podl'a 29 ods. l správneho poriadku, správny orgán konanie preruší, ak sa začalo konanie
o predbežnej otázke alebo ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil

4)

5)

6)

7)

8)
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nedostatky podania, alebo ak účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo ustanovené-
ho opatrovníka, hoci ho má mat', alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.

9) Podra 29 ods. 4 správneho poriadku, správny orgán v konaní pokračuje z vlastného podnetu
alebo na podnet účastníka konania, len čo pominuli prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo,
prípadne len čo uplynula lehota uvedená v odseku 2.

10) Poukazujeme oputovne na to, že stavebný úrad najprv svojim rozhodnutím
č. KV/SU/1 139/2014/1412/VK zo dňa 27.01 .2014 prerušil konanie a určil lehotu na dolože-
nie dokladov do 90 dní, ktorá pripadla na deň 05.05.2014. Následne nezákonne túto lehotu
predížil do 31 .08.2014. Stavebník do 31 .08.20l4 nedoložil všetky potrebné dokumenty a te-
da stavebný úrad mal v súlade s 29 ods. 2 správneho poriadku pokračovat' v konaní od
01.09.2014 a zastavit' konanie podra 60 ods. 2 stavebného zákona. Iný postup stavebného
úradu by bol v rozpore so spomenutými ustanoveniami zákonov. Podotýkame, že podl'a náš-
ho názoru nie je možné lehotu stanovenú rozhodnutím stavebného úradu
č. KV/SU/1 139/2014/1412/VK zo dňa 27.01 .2014 na doloženie dokladov predÍžit' len listom
stavebného úradu zo dňa 22.05.2014, ako tomu bolo v tomto prípade. Uvedené platí za
predpokladu samozrejme, že by bolo možné stavebné konanie prerušit', čo ako sme
uviedli vyššie považujeme za neprípustné.

11) Na základe vyššie uvedených skutočností namietame, že stavebné konanie už dávno malo
byt' zastavené a došlo zo strany stavebného úradu k opakovanému nezákonnému postupu pre
rozpor s právnymi predpismi ako sme popísali vyššie. Tým nie sú splnené podmienky na vy-
danie stavebného povolenia k stavbe.

II. Námietka č, 2

12) V oznámení je stavebným úradom konštatované, že na stavbu vydal stavebný úrad územné
rozhodnutie o umiestnení stavby ,,Bytový dom Svrčia ulica" pod č. KV/SU/480/2012/1 1410/KS zo
dňa 31 .07.20l2 (d'alej aj ,,územné rozhodnutie"), ktoré právoplatnost' nadobudlo spolu s roz-
hodnutím príslušného odvolacieho orgánu a to Obvodného úradu Bratislava, odbor výstavby
a bytovej politiky č. A/2013/469/HLO zo dňa 04.04.2013 s právoplatnost'ou dňa 13.05.2013
(d'alej aj ,odvolacie rozhodnutie").

13) V zmysle územného rozhodnutia jeho platnost' je podl'a 40 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 50/1976
Zb. zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (d'alej aj ,,stavebný zákon") dva ro-
ky odo dňa, ked' nadobudlo právoplatnost', nestráca však platnost', pokiar bola v tejto lehote
podaná žiadost' o stavebné povolenie (str. 25 územného rozhodnutia).

14) S ohradom na to, že stavebné konanie o žiadosti o vydanie stavebného povolenia zo dňa
29.ll.20l3 malo byt' dávno zastavené zo zákona namietame, že územné rozhodnutie
(ako aj odvolacie rozhodnutie) je už neplatné a iné platné rozhodnutie o umiestnení
stavby nie je k stavbe vydané. Tým, že je uvedené územné rozhodnutie, ale aj odvolacie
rozhodnutie neplatné, nie sú splnené podmienky na vydanie stavebného povolenia k stavbe.

15) Poukazujeme na to, že vo výzve zo dňa 04.02.2020 stavebný úrad uviedol, že vo vzt'ahu k
objektom SO 001-00 Terénne úpravy, SO-002-00 Sadové úpravy a SO 302-00 Prístrešok
pre kontajnery do toho času nebola podaná žiadost' o vydanie stavebného povolenia. Bez
ohradu na vyššie uvedené k týmto stavebným objektom aj z tohto dóvodu stratilo územné
rozhodnutie v spojení s odvolacím rozhodnutím platnost'.

III. Námietka č. 3

16) Územné rozhodnutie, a na to nadvázujúce odvolacie rozhodnutie boli vydané na spoločnost'
BYT(Č - BAU spol. s r.o. so sídlom Sklenárova 4 821 09 Bratislava, IČO: 35 823 372, pri-
čom práva a povinnosti vyplývajúce z týchto rozhodnutí boli prevedené na stavebníka zmlu-
vou o postúpení práv a povinností z roku 2013. Podra nášho názoru nie je možné zmluvne
previest' práva a povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí orgánov verejnej moci, v tomto prípade
územného rozhodnutia v spojení s odvolacím rozhodnutím. Právny poriadok Slovenskej re-
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publiky uvedené neumožňuje. Z toho dóvodu namietame, že toto postúpenie práv a povin-

ností je neplatné a na stavebníka nemohli prejst' práva a povinností z územného rozhodnutia
v spojení s odvolacím rozhodnutím (t. j stavebník nikdy nedisponoval právami a povin-
nost'ami vyplývajúcimi z týchto rozhodnutí), čím nie sú splnené podmienky na vydanie sta-
vebného povolenia k stavbe.

IV. Námietka č. 4

17) Namietame, že vlastníci pozemkov, na ktorých sa nachádza miesto stavby, a to parcely reg.
,,E" KN č. 22338, 20501/3, 20500/4 pre katastrálne územie Karlova Ves, Bratislava nedali
súhlas so stavbou a jej umiestnením na týchto pozemkoch, a nie je preukázaný vzt'ah staveb-
níka k týmto pozemkom oprávňujúci ho uskutočnit' stavbu. Predmetné pozemky sú zapísané
v katastri nehnuterností na liste vlastníctva č. 4971 a č. 5396 pre k. ú. Karlova Ves. Tým nie
sú splnené podmienky na vydanie stavebného povolenie k stavbe. Pozemky parcely reg. ,,E"
č. 20501/3 a 20500/4 pre k. ú Karlova Ves však sú v skutočnosti vo vlastníctve iných súk-
romných osób.

18) Namietame, že vlastníci pozemkov, na ktorých sa nachádza miesto stavby, a to parcela reg.
,,c" KN č. 790/20 pre katastrálne územie Karlova Ves, Bratislava nedali súhlas so stavbou
a jej umiestnením na tomto pozemku a nie je preukázaný vzt'ah stavebníka k týmto pozem-
kom oprávňujúci ho uskutočnit' stavbu. Predmetné pozemky sú zapísané v katastri nehnutel'-
ností na liste vlastníctva č. 4040 pre k. ú. Karlova Ves. Tým nie sú splnené podmienky na
vydanie stavebného povolenia k stavbe.

V. Námietka č. 5

19) Podra územného rozhodnutia, ktoré považujeme za neplatné sa mala novostavba bytového
domu uskutočnit' na pozemkoch parc. č. 790/2, 790/15, 790/16, 784, 782/2, pre k. ú. Karlova
Ves a prípojky inžinierskych sietí aj na pozemkoch parc. č. 790/1, 781/l pre k. ú Karlova Ves.

20) Podl'a oznámenia je miesto stavby Svrčia ulica a konkrétne pozemky parc. reg. C KN
č. 790/2, 790/15, 790/16, 784, 782/2 (bytový dom) v prípade prípojky a prekládky inži-
nierskych sietí aj pozemky parc. reg. E KN č. 22338, 20501/3, 20500/4 a pozemok parc. reg.
C KN č. 790/20, všetky v kat. úz. Karlova Ves.

21) Namietame, že nie je vydané rozhodnutie o umiestnení stavby stavebným úradom, ktoré by
určovalo umiestnenie prípojky a prekládky inžinierskych sietí na pozemkoch - parc. reg. E
KN č. 22338, 20501/3, 20500/4 zapísaných na liste vlastníctva č. 4971 a č. 5396 a na po-
zemku parc. reg. C KN č. 790/20 zapísaného na liste vlastníctva č. 4040, všetky v kat. úz.
Karlova Ves. Ani samotné neplatné územné rozhodnutie toto neurčuje a tým pádom nie je
možné uvedené časti stavby umiestnit' 7 zhotovit' na daných pozemkoch. Nie sú tak splnené
podmienky na vydanie stavebného povolenia k stavbe.

ví. Námietka č. 6

22) Podra územného rozhodnutia v spojení s odvolacím rozhodnutím, ktoré považujeme za nep-
latné, počet vonkajších parkovacích miest mal byt' 15 (póvodne územné rozhodnutie určova-
lo 10 vonkajších parkovacích miest, pričom odvolací rozhodnutím sa doplnilo d'alších 5 par-
kovacích miest). Podl'a oznámenia má byt' počet vonkajších parkovacích miest 21. Namieta-
me nesúlad medzi územný rozhodnutím a oznámením resp. žiadost'ou o vydanie stavebného
povolenia. Je zre3mé, že územné rozhodnutie nepoěítalo s d'alšími 6 vonkajšími parkovacími
miestami a nie je k nim vydané žiadne rozhodnutie o umiestnení stavby. Tento nesúlad spó-
sobuje, že nie sú splnené podmienky na vydanie stavebného povolenia k stavbe.
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VII. Námietka č. 7

23) Namietame, že v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome so súpisným číslom 72 na ulici
Svrčia 8 v Bratislave zapísaný na liste vlastníctva č. 3423 pre k. ú. Karlova Ves ako pril'ahlej
budove k stavbe nie je zabezpečený trvalý prechod a prejazd peši a motorovými vozidla cez
pozemok parcela ,,C" KN č. 790/15 zapísaný na liste vlastníctva 4367 pre k. ú. Karlova Ves
bezodplatným zriadením vecného bremena, ktoré by toto umožňovalo a spočívajúce v povin-
nosti vlastníka pozemku (stavebníka) parcela ,,c" KN č. 790/15 zapísaného na liste vlastníc-
tva 4367 pre k. ú. Karlova Ves strpiet' prechod a prejazd peši alebo motorovými vozidlami
cez tento pozemok. Nezriadením vecného bremena je ohrozené, že vlastníci bytov v bytovom
dome na ulici Svrčia 8 nebudú mat' možnost' dostat' sa k svojmu majetku. Stavebník síce pre-
javil vóru uzavriet' dohodu o zriadení vecného bremena, ale túto podmieňoval súčasne uzav-
retím dohody o spolupráci na základe ktorej sa mali vlastníci bytov v bytovom dome na ulici
Svrčia 8 vzdat' svojich práv v stavebnom či súdnom konaní. Podmienenie týchto dvoch do-
hód vyplýva aj z nedávnej výzvy právneho zástupcu stavebníka zo dňa 11.11 .2020. Poukazu-
jeme na to, Že aj z predmetnej výzvy vyplýva d«"vodná obava, Že vlastníci bytov na ulici
Svrčia 8 v Bratislave, nebudú mat' umožnený prechod cez tento pozemok stavebníka. Vlast-
níci týchto bytov majú pocit, že je takto na nich vyvíjaná istá forma nátlaku smerujúca k to-
mu, aby sa vzdali svojich práv a to aj nepodloženými a nepravdivými tvrdeniami, že by za-
sahovali do práv stavebníka. K tomu predkladáme aj e-mail adresovaný predošlému právne-
mu zástupcovi od zhotovitel'a stavby. Naopak dochádza k tomu, že vlastníci bytov v bytovke
na Svrčej ulici 8 v Bratislave majú st'ažený prístup k svojmu majetku aj tým, že musia chodit'
po ceste k svojim bytom, ked'že póvodný chodník bol zrušený.

Dókaz č. 1: Zmluva o zriadení vecného bremena

Dókaz č. 2: Dohoda o spolupráci
Dókaz č. 3: Výzva zo dňa 11.1l.2020
Dókaz č. 4: E - mail zo dňa 30.06.2020

VIII. Námietka č. 8

24) Namietame, že výstavbou bytového domu dójde k neúnosnému využitiu územia v danej ob-
lasti a prehusteniu zástavby a pomeru zastavanej a nezastavanej plochy a narušeniu stability
územia. Namietame neúmernú vel'kost', výšku a objem navrhovaného bytového domu a zač-
lenia do existujúceho územia. Namietame odstupové vzdialenosti navrhovanej stavby od by-
tového domu na ulici Svrčia 8.

25) Namietame, že výstavba bytového domu spósobí účastníkom konania, ktorých zastupujeme
stratu výhradu z bytov, nadmerné tienenie a hluk, stratu súkromia, reálne znehodnotenie ich
nehnutel'ností a znemožnenie ich nerušeného užívania. Absentuje v tomto smere akékorvek
posúdenie alebo posudok, ktorý by potvrdzoval opak a preto navrhujeme aby došlo k vyko-
naniu odborných posúdení v tomto smere vypracovaním príslušných posudkov odborníkmi
na tieto otázky.

26) Navrhovaný nový bytový dom má mat' celkovo šest' nadzemných podlaží, čo oproti bytové-
mu domu s tromi podlažiami vrátane už prízemia, v ktorom bývajú nami zastúpení účastníci
konaní je dvojnásobný počet podlaží, čo spósobí nepochybne, ako sme vyššie uviedli reálnu
stratu výhradu, tienenie, a stratu súkromia na strane nami zastúpených účastníkov konania, a
to aj z dóvodu, že nový bytový dom má byt' v tesnej blízkosti ich bytového domu. Toto po-
vedie v konečnom dósledku k zníženiu hodnoty ich bytov. Uvedený nový bytový dom, ktorý
má byt' postavený sa aj práve kvóli svojej vel'kosti sa nehodí do daného okolia, kde také vy-
soké budovy nie sú postavené. Naopak vhodnejšia by bola výstavba nižšia na úrovni okoli-
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tých budov, ako je samotný bytový dom na ulici Svrčia 8. Výstavba nového bytového domu s
32 bytovými jednotkami a 52 parkovacími státiami spósobí prehustenost' okolia, komplikáciu
dopravnej a parkovacej situácie.

IX. Námietka č. 9

27) Namietame, že svetlotechnický posudok č. Sv 003/2012, ktorého spracovaterom je Ing. Bra-
nislav Čamek z marca 2012 neobsahuje diagramy preslnenia podra normy STN 73 4301 . By-
tové budovy. Svetlotechnický posudok je teda nedostatočným podkladom.

28) Namietame, že akustickú projektovú štúdiu, ktorej spracovatel'om je spoločnost' AUREKA
s.r.o. zo dňa 02.05.2013 je vypracovaná osobou bez správnej autorizácie Slovenskej komory
stavebnýcli inžinierov na vypracovanie akustických štúdií. Namietame, že predmetom akus-
tickej štúdie bola iná projektová dokumentácia, ako aj projekt. V rámci projektu pribudli no-
vé chodníky, má sa rozšírit' miestna komunikácia, pribudli d'alšie parkovacie státia, nová
trafostanica a d'alšie prvky, ktoré v čase vypracovanie predmetnej štúdie neboli zapracované.
Toto všetko má nepochybne vplyv na zvýšenie hlučnosti. Štúdia je teda nedostatočným pod-
kladom.

29) Namietame, že žiadost' o vydanie stavebného povolenia nie je do dnešného dňa kompletná,
najmá nie je zakreslená v projektovej dokumentácii prípojka NN - napojenie staveniska, a
nebol doložený súhlas Slovenského pozemkového fondu na umiestnenie prípojky na parcele
,,E," KN č. 20500/4 pre k. ú. Karlova Ves.

30) Namietame, závuzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k inves- .
tičnej činnosti zo dňa 22.08.201l nikde neuvádza či je navrhovaná. stavba v súlade s územ-
ným plánom mesta Bratislava, čo nie je. Nikde súčasne nie sú prepočítané koeficienty zasta-
vanosti, či sú dodržané čo sme toho názoru, že nie sú. Predmetné závázné stanovisko pova-
žujeme za neplatné, pretože ako je aj v ňom uvedené stráca platnost' okrem iného aj v prípa-
de ak dochádza k podstatnej zmene skutkových okolností z ktorých dotknutý orgán vychá-
dzal.

Odvtedy došlo napríklad k zmene riešenia dopravnej situácie miestnej komunikácie Svrčia
(napr. zmene prejazdnosti z jednosmernej komunikácie na dvojsmernú, hoci územné rozhod-
nutie hovorilo o zachovaní jednosmernej prejazdnosti a rozšírenie komunikácie), zmene po-
zemkov na ktorých má stavba stát', zmene počtu vonkajších parkovacích miest. Mali sa dopí-
ňat' údaje ako počet bytov s uvedeným plochy obytnej a úžitkovej, počty pivničných kobiek,
výpočet ustúpeného podložia podl'a STN 73 4301 mala sa dopÍňat' projektová dokumentácia
iné dokumenty k tomu bližšie výzvy stavebného úradu zo dňa 04.02.2020, zo dňa 21.7.2020,
zo dňa 21 .01 .2021 . Namietame rovnako, že odborné stanoviská, závázné stanoviská a vyjad-
renia uvedené v oznámení na stranách 3 a 4 a prieskumy a posudky uvedené v oznámení na
strane 4 sú neplatné z dóvodu neaktuálnosti (váčšinou ide o dokumenty z rokov 2012, 2013,
2014 a neskór) a z dóvodu zmeny skutkových okolností od ich vydania, ktoré sme popísali
vyŠŠie.
Namietame, že uskutočnením a užívaním stavby budú neprimerane obmedzené a ohrozené
práva a oprávnené záujmy účastníkov konania vo vučšom rozsahu, než sa počítalo v územ-
nom rozhodnutí. Už len tým, že sa zdvojnásobil počet dotknutých účastníkov konania oproti
územnému konaniu.

31)

X. Záver

32) Na základe vyššie uvedených skutočnosti preukazujúcich nesplnenie podmienok na vydanie
stavebného povolenia k stavbe žiadame stavebný úrad, aby našim námietkam vyhovel a ne-
vydal stavebné povolenie na danú stavbu, a teda stavbu nepovolil.
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S úctou, Doc. JUDr. Jablonka PhD.

Namietajúci pod č. 3:
Námietka MUDr. Ol'ga Filová zo dňa 13.05.2021, prostredníctvom JUDr. M. Vlkolinského,
doručená 14.05.2021 (10549), bez príloh.

Podra § 140 č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),
ak nie je výslovne ustanovené žnak, vzt'ahujú sa na konanie podra tohto zákona všeobecné predpisy
o správnom konaní..

Podra 29 ods. 1 zákona č. 67/1971 Zb. o správnom konaní, správny orgán konarúe preruší,
ak sa začalo konanie o predbežnej otázke alebo ak bol'ůčastník konania vyzvaný, aby v určenej
lehote odstránil nedostatky podania, alebo ak účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo
ustanoveného opatrovníka, hocj ho má mat', alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Vzmysle ods. 2 cit. ustanovenža, správny orgán móže tiež konanie prerušit' najdlhšie na dobu
30 dní, ak to z dóležitých «h5vodov zhodne navrhnú účastníci konania.

Podra ods. 4 cit. ustanovenia, správny orgán v konaní pokračuje z vlastného podnetu alebo
na podnet účastníka konania, len čo pominuli prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo, prípadne
len čo uplynula lehota uvedená v odseku 2.

V zmysle ods. 5 vyššže cit. ustanovenia, pokiar je konanie prerušené, lehoty podra tohto zá-
kona neplyru2.

Podra § 30 ods. 1 písm. d) zákona o správnom konaní, správny orgán konanie zastaví, ak
'ůčastník konarúa na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho poda-
rúa a bol o možnosti zastavema konania poučený.

Ak však stavebníkoví márne uplyrúe lehota na opravu alebo doplnenie podania, stavebný
'ůrad konanie zastaví. O tejto skutočnosti musí byt' stavebník poučený. Poučerúe o zastavení kona-
nia v prípade nesplnenia povinností je obsiahnuté vo výzve zo dřia 27.01.2014, ktorou stavebný
úrad vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia.

Podra názoru účastníčky konanža stavebný úrad postupoval v rozpore s ustanovením § 29
zákona o správnom konaní, ked' prerušil konanie na dobu dlhšiu ako 30 dní a následne po márnom
uplynutí lehoty 90 dní v konaní nepokračoval a konanie nezastavil z dóvodu, že stavebník žiadost' o
vydanie stavebného povolenia v zmysle výzvy stavebného úradu nedoplnil.

Predpokladom pre vydanie stavebného povolenia je právoplatné územné rozhodnutie o
umžestnení stavby. Toto vydáva príslušný stavebný úrad - je ním stavebný úrad tej obce, na území
ktorej má zamýšraná stavba stát'. Pri vydávaní územného rozhodnutia prihliada stavebný úrad
najmá na to, aký vplyv budú mat' stavebné práce a stavba samotná na životné prostredie ako aj
zámery územného plánovania (v zmysle územného plánu, napr. obce). Podkladom pre rozhodnutže
o umiestnení stavby móže, ale nemusí byt' čast' projektovej dokumentácže - stavebný úrad však
situáciu osaderúa stavby rm5že vyžadovat'.

Podra § 60 ods. 1 stavebného zákona, ak predložená žiadost' o stavebné povolerúe, najmčž
dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad pre posMenie navrhovanej stavby alebo u«lržiava-
cích prác na nej alebo ak sa v dokumentácii nedodržia podmienky územného rozhodnutia, vyzve
stavebný úrad stavebníka, abv žiadost' v pržmeranei lehote doplnil, prípadne aby ju uviedol do sú-
ladu s podmienkamj územného rozhodnutia, a upozorní ho, že inak stavebné konanže zastaví.

V zmysle ods. 2 cžt. ustanovenia, stavebný úrad zastaví stavebné konanie, ak stavebník
a) nepredložil dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou,
b) nepreukázal požadované náležitosti žiadosti o stavebné povolenie podra S 58 ods. 2 až 4,
c) nedoplrúl žiadost' v určenej lehote podra odseku 1,
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d) neuviedol v určenej lehote predložen'i't dokumentáciu do súladu s podmienkami územného
rozhodnutia,

e) vzal žiadost' o stavebné povoleme spát',
f) začal uskutočňovat' stavbu predh;ím, ako stavebné povolenie nadobudlo právoplatnost'.

Podra S 40 ods. 1 stavebného zákona, rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutže o vyu-
žití územia platí dva roky odo dňa, ked' nadobudlo právoplatnost' a rozhodnutie o umiestnení lírúo-
vej stavby platí tri roky odo d'řia, ked' nadobudlo právoplatnost', ak stavebný úrad neurčžl v odč5-
vodnených prípadoch dlhšiu lehotu; nestráca však platnost', pokiar bola v týchto lehotách podaná
žiadost' o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne'ůpravy, práce a zaržadema podra tohto
zákona (§ 71 ods. 1), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel.

V zmysle ods. 3 cit. ustanoverúa, čas platnosti územného rozhodnutia rm5že stavebný'ůrad
predÍžit' na žiadost' navrhovatera, ak ju podal pred uplynutím lehoty. Čas platnosti rozhodnutia o
stavebnej uzávere ani po predÍžení nesmie presiahnut' pčžt' rokov odo dna, ked' územné rozhodnutie
nadobwllo právoplatnost'. Čas platnosti'ůzemného rozhodnutia nemožno preážit', ak bol na to isté
územie schválený úzenmý plán zóny, ktorý rieši predmet v'tzemného rozhodnutia.

Z prehradu podaní stavebníka a stavebného úradu je tiež zrejmé, že v období od 01.09.2014
do 04.02.2020 stavebník nepožiadal o pre«:Úženie právoplatnosti rozhodnutža o umiestnení stavby v
zmysle § 40 ods. 3 stavebného zákona, resp. predložil neúplrn2 (formálnu) žžadost' o vydanie sta-
vebného povolenia a h2to žiadost' o vylanie stavebného povolerúa v lehotách určených stavebným
ůradom pod následkom zastavenia konarúa, nedoplnil.

Účastníčka konania považuje spósob vedenia spisu stavebným ůradom, zakladania a evi-
dencie podaní a príloh bez toho, aby tieto bolí očíslované a zažurnalizované za spósob, ktorý zne-
možňuje rýchle a efektívne vyhradávanže v spise a oboznamovanže sa s jeho obsahom a súčasne
umožrtuje do spisu vkladat' aj d'alšie podania, pri ktorých nie je možné určit' kedy a kým bolj pred-
ložené.

Účastníčka konania poukazuje tiež na skutočnost', že stavebník k póvodnej žiadosti o vydanie
stavebného povolenia nedoložil stanovisko/á Okresného úradu Bratžslava, odboru civilnej ochrany
a krízového riadenia a Bratžslavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (aktualizované stanovisko BVS
sa nachádza v administratívnom spise a je zo dňa 10.08.2018, j.č. 32334/2018/TK, z ktorého však
nie je zrejmé, ku ktorej projektovej dokumentácii sa vyjadrovali a navyše je už neplatné, ked'že
platilo iba dva roky.

Okrem toho účastníčka konania poukazuje aj na zrejmý rozpor medzi vydaným rozhodnutím
o umiestnení stavby a žiadost'ou o vydanie stavebného povolenia, ked' stavba podra predloženej
žiadosti o vydanie stavebného povolenia (sk6r projektovej dokumentácie, ktorej zhotoviterom je
spoločnost' ÁRTPLÁN spol. s.r.o., HIP a ZP: Ing. Orga Szabóová, autor projektu: Ing. arch. Otto
Grossmann) má iný pMorys ako stavba, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie.

Podra § 62 ods. 4 stavebného zákona, ak by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli
ohrozit' verejné záujmy chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane obme-
dzit' či ohrozit' práva a oprávnené záujmy účastníkov'VO váčšom rozsahu, než sa počítalo v územ-
nom rozhodnutí, stavebný úrad žiadost' o stavebné povolenie zamietne.

Stavebný úrad nepostupoval v súlade s § 14 správneho poriadku v spojení s § 59 ods. I a S
139 ods. 2 písm. d) stavebného zákona, ked' nekoná aj s d'alšími, dotknutými účasmíkmi konama,
pričom vóbec si doterajšou činnost'ou nevymedzil a neustálil okruh dotknutých účastníkov, ked'
napríklad opomenul vlastníkov rodinných domov na Svrčej ulici v Bratislave.

Podra názoru'ůčastníčky konania stavebník doposiar nepreukázal aký má vzt'ah, či už vlast-
nícky, nájomný alebo iný, k parcele č. 790/20 v kat. území Karlova Ves, resp. aj k parc. č, 20500/4,
kde má byt' Majne vlastníkom Ján Malík, ktorého zastupuje Slovenský pozemkový fond a Hlavné
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mesto SR, pržčom na tejto parcele má byt' umiestnená prípojka staveniska a dočasná prípojka no-
vostavby.

Vzhradom na skutočnost', že stavebník mal podat' žiadost' o vydanie stavebného povolenia
pred mnohými rokmi, je zrejmé, že stanoviská dotknutých orgánov, ktoré až na výrúmky neboli ak-
tualizované, nie je možné použit' ako podklad pre vydanže stavebného povolenia.

Zo závázného stanovžska/vyjadrenia spoločnosti AB SAT s.r. o. Ing. Jakaboviča me je zrejmé,
kedy bolo doložené do spisu a ako mohol k záverom, ktoré v stanovisku prezentuje dospiet'.

V stanovisku Magistrátu Hlavného mesta Bratislava č. MAGS OSK 55933/2020 395319-2 zo
dřta 05. 07.2020 rúe je uvedený správny skutkový stav, ktorý by vychádzal zo skutočnosti, ked' sú v
nom uvedené parcely č. 790/1 , 20479, 20478, 22338 a 20500/4, na ktorých sa nachádza stavba
mžestnej komunikácie III. triedy - Svrčia ulica, ktorá spolu so svojimi súčast'ami je vo vlastníctve
Bratislavy a ktorá len bola zverená do správy príslušnej mestskej časti.

Pokiar v stanovisku zo d'řia 22.08.2018, č.j. MAGS OZP 51044/2018 - 3781 08/ Be bola pod
bodom 3/ súhlasu stanovená podmienka obmedzenie prašnosti, tak táto nie je dodržiavaná ani v
súčasnosti. V zmysle stanoviska zo dřia 22.08.2018, č.j. MAGS OR 38889/1135624 bol stavebník
povžnný požiadat' pri kompletizáciž žiadosti o vydame stavebného povolenia Magistrát Hlavného
mesta Bratislava o stanovisko k organizácii dopravy počas výstavby (súčast'ou žiadosti musí byt'
kópia tohto závázného stanoviska), pričom toto stráca platnost', ak došlo k zmene ustanovení práv-
neho predpžsu, z ktorých dotknutý orgán vychádzal (S 140b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.).

Krajský pamiatkový úrad Bratislava sa k žiadosti o vydanie stavebného povolenia a projek-
tovej dokumentácii vyjadroval ešte v me.5;iaci február 2013, následne pod č.j.KPUBA-2018/15693-
2/61054/KER zo dna 13.08.2018, avšak chýba vyjadrenie KPÚ Bratislava ku zmenám projektovej
dokumentácie, resp. jeho stanovisko k projektovej dokumentáciž v zmysle zmien.

Podra rozhodnutia zo dřia 12.10.2018, č. j. KV/DOP/234/2018/16591 /MK, platnost' rozhod-
nutia uplyme po dvoch rokoch, ak sa nezačne so stavebnými prácawú (str. 2 bod 6), teda je v SZ2-
časnosti neplatné a pre stavebné konanie nepoužiterné.

V d'alšom je vyslovená požiadavka "projekt TDZ požadujeme spracovat' v zmysle vyššie uve-
dených prípomienok. Následne požadujeme predmetný projekt TDZ predložit' na určenže použitia
dopravných značiek a dopravných zariadení príslušnému cestnému správnemu orgánu v zmysle
zákona SNR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikácžách v znení neskorších predpisov a to v dos-
tatočnom predstihu pred samotným osadením dopravných značiek a dopravných zariadení" (bod
12 + 13).

Stavebník predložžl štyri doklady (čast' z rúch sa v administratívnom spise pritom ani nena-
chádza) a póvodrn2, nezmenené projektovú dokumentáciu.

K Záváznému stanovisku zo dňa 12.03.2018, č. j. KV/DOP/339/2018/4882/MK, 'i2častníčka
konarúa uvádza, že bolo vydané k projektovej dokumentácži vypracovanej Ing. Viktorom Neuman-
nom v septembri 2015, ktorá už nie je predmetom konaní súvisiacich s ,,Bytovým domom Svrčia
ulica", skutočnostž v řtom uvedené nie sú pravdivé a pre uplynutie času je závázné stanovisko nep-
latné.

Rovnako stanovisko zo dria 25. 02.2011 , č. j. HŽP/4749/201 1 , ktoré bolo vydané v roku 2011
a vychádzalo z toho času neaktuálnej projektovej dokumentácie nie je možné použit' ako podklad
pre rozhodnutie o žžadosti o vydanže stavebného povolenia.

V stanovisku zo «Ma 06.06.20l3, č. j. HŽP 8971 /2013, ktoré o. i. posudzovalo prirodzené
odvetranie garáží, sa uvádza, že hodnoty objemovej aktivity radónu prekračujú povolené Ižmity
stanovené vyhláškou MZ SR č. 588/2007 Z. z., pričom dotknutý orgán sa rovnako vyjadroval k pó-
vodnej projektovej dokumentácii bez zmien, ku ktorým došlo následne ako napr. rozširovarúe cesty
a pod.
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Pri Stanovisku zo dna 06.04.2020, č. j. HZUBA3-2020/000728-002, nie je zrejmé, ktorá pro-
jektová dokumentácia bola predmetom posúdenia, či póvodná alebo so zmenamž.

Pri stanovisku zo dňa 22.12.2010, č.j. OKR-31439/2010/2, bola na post'tdenie predložená
projektová dokumentácia pre projekt"rezidencia Ganz", pri ktorej bol investorom Ing. Ganz, teda
nie projektová dokumentácia k bytovému domu a to najmá z dóvodu, že je tam uvedená Ing. arch.
Danica Flimelová, ktorá v tom čase vybavovala stanoviská pre Ing. Ganza) a miestom stavby je aj
parc. č. 3 035/1 0, ktorá sa v žiadostj stavebníka nenachádza.

Rovnako tak stanovisko zo «Ma 28.03.2011, čj. 136/2011/1510-GRO, bolo vydané nie pre
(aktuálneho) stavebníka, ale pre ?ng. Martina Ganza.

OP Ú v zmysle ust. S 1 7 ods. 2 písm. b) v spojení s ods. 3 zákona č. 220/2004 Z.z. vyjadruje s
navrhovaným zámerom pornohospodárskej pMe prž realizácii stavby súhlas, za dodržania nasle-
dovných podmienok:

1. Zabezpečit' základn" starostlivost' o pornohospodársku pMu, na ktorú bolo vydané toto sta-
novisko až do doby realizácie stavby, najmá pred zaburinením pozemkov a porastom náletu
drevín.

2. Vykonat' skrývku humusového horizontu pornohospodárskej pMy a zabezpečžt' hospodárne a
účelné jej využitie uložením a rozprestretím na pornohospodárskej pMe.

3. Po realizácii stavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnu-
terností v zmysle ust. S 3 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z.z., požiadat' Správu katastra pre hl. m.
SR Bratislavu o zmenu druhu pozemku íí Vinice", ,,Záhrady" na ,,Zastavaná plocha", prí-
padne na ,, Ostatná plocha" po predložení porealizačného geometrického plánu a kolaudač-
ného rozhodnutia, prípadne rozhodnutia o súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva), a tohto
stanoviska.

Vyššže uvedené podmienky neboli dodržané - najmá bod 3. ako vyplýva zo Zmluvy o spolu-
práci a Darovacej zmluvy medzi stavebníkom a Mestskou čast'ou Bratžslava - Karlová Ves, boli o. i.
parcely č 782/2 a 784 rozdelené na viaceré častž, pričom novovzniknuté parcely s'ů už zapísané ako
,, zastavaná plocha a nádvorie".

Podra § 46 správneho poriadku, rozhodnutie musí byt' v súlade so zákonmi a ostatnými práv-
nymi predpismi, musí ho vydat' orgán na to príslušný, musí vychádzat' zo spol'ahlivo zisteného stavu
veci a musí obsahovat' predpísané náležitosti.

Podra S 20 ods. 1 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z., stavba sa musí navrhn'ůt' a zhotovit' tak,
aby sa v nej vytvorilí podmienky pohody pri spánku, odpočinku a pracovných činnostiach a aby
odolávala škodlivému pósobeniu vplyvu hluku a vibrácií. Stavba musí zabezpečovat', aby hluk a
vibrácie pósobiace na rudí a zvieratá boli na takej úrovni, ktorá neohrozuje zdravie a je vyhovujít-
ca pre obymé a pracovné prostredie, a to aj na susedných pozemkoch a stavbách. Najvyššie prí-
pustné hodnoty hluku a vibrácií v stavbách ustanovuje osobitný predpis.

V zmysle ods. 2 cit. vyhl., stavba sa musí navrhnút' a zhotovit' tak, aby svojimi vlastnost'ami
zabezpečovala v akusticky chránenej miestnosti ochranu proti

a) hluku šíriacemu sa vzduchom z vonkajšieho priestoru,
b) hluku šíriacemu sa vzduchom z iného uzavretého priestoru v budove,
c) nárazovému hluku,
d) hluku z technického a technologického vybaverúa a zariadenia budovy,
e) nadmernému hluku v poli odrazených vín (dozvuk).

Podra ods. 5 cit. vyhlášky, kaMé zabudované techrúcké zariadenie sp6sobujúce hluk a vibrá-
cie musí byt' v budove s obytnýmž a pobytovými wúestnost'amž umiestnené a inštalované tak, aby ich
prenos, ako aj šírenie do stavebnej konštrukcie boli obmedzené.
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Podra názoru účastníčky konania predložená žiadosť o vydanie stavebného povolerúa na
stavbu nie je vyhovujúca pre obytné a pracovné prostredie na susedných parcelách a stavbe obyt-
ného domu Svrčia 8 v Bratislave.

Podpis MUDr. Ol'ga Filová, právny zástupca JUDr. Michal Vlkolinský

Namietajúci 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12
MUDr. Bohdana Wlachovská, bytom Nábr. L. Svobodu 4308/42, 811 02 Bratislava
MťJDr. Katarína Kášová, bytom Nábr. L. Svobodu 4308142, 811 02 Bratislava,
Vladimír Koník, bytom Silvánska 5, 841 04 Bratislava,
Rastislav Ilavský, bytom Flč5glova 2, 811 05 Bratislava,
MUDr. Svátopluk Hlavačka, bytom Pod Rovnicami 710/17, 841 04 Bratislava
Ivan Riška, bytom Svrčia 8, 841 04 Bratislava
PharmDr. Katarína Leštáková a Ing. Daniel Lešták, obaja bytom SNP 1 84/76, 976 32 Badín

Týmto sa prihlasujem do tohto stavebného konania ako účastník konania, ktorému toto po-
stavenie prisl'i:tcha na základe § 59 ods. 1 stavebného zákona v spojení s § 139 ods. 2 písm. d) sta-
vebného zákona a § 14 správneho poriadku. Ako priamo dotknutá na svojich právach podávam v
zákonnej lehote nasledovné námietky, a to aj z dóvodu, že došlo k porušeniu zákona.
1) Namietam, že stavebný úrad nepostupoval v súlade s § 14 správneho poriadku v spojení s §

59 ods. 1 a § 139 ods. 2 písm. d) stavebného zákona, ked' nekoná aj s d'alšími, dotknutými
'i:tčastníkmi konanža. Doterajšou činnost'ou nevymedzil okruh účastníkov konania, ked' napr.
opomenul vlastníkov nehnuterností na Svrčej ulici, ktorí budú stavbou dotknutí.
V oznámení sa uvádza, že stavebný úrad upúšt'a v súlade 61 ods. 2 stavebného zákona od
miestneho zžst'ovanža a ústneho pojednávama, nakolko s'i:t mu na základe predchádzafi:tcich
konaní podra stavebného zákona dobre známe pomery staverúska a žiadost' poskytuje dosta-
točný podklad pre posMenie navrhovanej stavby.
Ak sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a upúšt'a od miestneho zist'ovarúa,
musí mu byt' známe, že jediná prístupová cesta k mojej nehnuternosti vedie výlučne cez Svr-
čiu ulicu. Svoje účastníctvo a skutočnost', že výstavbou budem dotknutá na svojich právach,
d'alej odóvodřiujem (zvýšenou) hlučnost'ou, prašnost'ou a znečistením prostredia, ktoré by
vyplynuli z realizácie výstavby ,, Bytového domu Svrčia ulžca".
V súvžslostí s účastníctvom v konaní d'alej namietam, že v porovnaní s vydaným rozhodnutím
o umiestnení stavby sp. zn. KV/SU/480/2012/11410/KS, ktoré bolo zmenené rozhodnutím od-
volacieho orgánu zo dňa 04.04.2013, sp. zn. Á/2013/469-/HLO, došlo k zmene účastníkov
konania, pričom nie ie zreimé, kedy a akým spósobom k nei došlo.

2) Z oznámenia nie je zrejmé, kedy mal stavebník podat' žiadost' o stavebné povolenie. Po pre-
skúmaní kópií administratívneho spisu, ktoré mi boli sprístupnené inými účastníkmi konania,
sa ukázalo, že je rozpor medzi žiadost'ou o vydanie stavebného povolenia (ev. č. 18059, číslo
spisu.' 1139/2014) a listom vedúceho stavebného 'ůradu, Ing. Krároviča, ev. č. 17454, číslo
spisu 2 719. Žiadam vysvetlit' príslušný stavebný úrad tento rozpor a skutočnost', že vóbec bo-
lo začaté stavebné konanie, ked' me je jednoznačné, kedy bola podaná žiadost' o vydanže sta-
vebného povolema.

3) Namietam nezákonnost' postupu stavebného úradu v rámci tohto stavebného konania.
Stavebný'ůrad rozhodnutím č. K V/S U/1 1 39/201 4/141 2/VK zo dna 2 7. 01.2014 prerušil začaté
konanie a vyzval stavebníka, aby doplnil žiadost' o vydanže stavebného povolenia v lehote 90
dní od doručenia rozhodnutža o prerušení konania o nasledovné dokumenty:
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bude oprávnenže
stavebníka uskutočnit' navrhované umiestnenie prípojok IS, prekládok IS, úpravy vjazdov na

íí
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parkovisko a do garáže a vybudovanie chodníka pozdÍž komunikácže Svrčia ul. na cudzom
pozemku,

' doklad preukazujúcí vlastnícke alebo iné právo umiestnit' čast' stavby a to parkovacie
stojiská označené vo výkrese č. ií C" ,, Koordžnačná situácia" v projektovej dokumentácii au-
tora Ing. arch. Otta Grossmanna s dátumom vyhotovema 02/2013 poradovými číslami 1 Il
8, 19,20 a 21 na pozemku parc. č. 790/1,
vyjadrenie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska o splnení podmienok vyjadrených v
liste Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska č. 5 7/SK/201 3/Ku, zo dňa 22. 08. 2013.
Zároveři ho poučil o tom, že po doplnení podania bude stavebný'ůrad pokračovat' v začatom

konaní a ak v určenej lehote podame nedoplní, stavebný úrad konarúe zastaví. Toto rozhodnutie
bolo stavebníkovi doručené dna 05. 02.2014. Stavebník požiadal listom zo dňa 11.03.2014, doruče-
ným dna 05. 05.2014 0 predUenie lehoty na doloženže dvoch chýbajúcich dokumentov (medzičasom
doložil kladné stanovisko Únie nevidiacžch a slabozrakých Slovenska), pre ktoré bolo konanie pre-
rušené, čomu stavebný úrad v zmysle listu zo dna 22. 05.2014 vyhovel a termín na doloženie dokla-
dov stanovil na 31.08.2014. V rámci predÍženej lehoty bola stavebnému úradu doručená dňa
15.08.2014 Zmluva o bud'ůcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503721400/0099. Posled-
ný chýbafitci dokument preukazujúci vlastnícke alebo iné právo umiestrút' parkovacie miesta na
parc č. 790/1 nebol doložený ani do konca predlženej lehoty.

Najbližšie doplnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia sa konalo dna 11. 05.2020, pri-
čom stavebník vzal spát' v zmysle výzvy stavebného úradu zo dňa 04. 02.2020 vžaceré objekty z pó-
vodnej žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Na základe opátovnej výzvy na doplnenie podanža
zo dňa 21.07.2020 stavebník odpovedal podaním zo dňa 17.08.2020, ktorým doložil stanovisko
Hlavného mesta SR Bratislava,' tabulku počtu bytov podra izbovitosti a 'ůdaje potrebné k stanove-
niu miestneho poplatku za rozvoj podra zákona č. 44 7/2015 Z.z. Dňa 10. 09.2020 bol spis doplnený
o právoplatné povolenie Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, na
uskutočňovanže objektov vodných stavieb - kanalžzácia splašková a areálová daM'ová kanalizácia
vydaného d'řia 04. 08.2020. Podaním zo dna 18.12.2020 doplrúl stavebník stanovisko Západosloven-
skej džstribučnej, a.s. zo dňa 17.12.2020, k vydaniu stavebného povolerúa. Ďalšou výzvou staveb-
ného úradu zo dňa 21.01.2021 umožnil stavebný úrad stavebníkovi doplmt' potrebné podklady k
vydaniu stavebného povolenža do 30.06.2021, na ktorú stavebník reagoval podaním zo dňa
01.02.2021. Týmto podaním doručeným dria 02.02.2021 doplnil žiadost' o vydanie stavebného po-
volerúa o stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a.s. zo dňa 1 7. 12.2020, k vydaniu stavebného
povolenia a zákres existujúcich sietí NN a VN v dotknutom'ůzemí vo vlastníctve a správe Západos-
lovenská energetika, a.s. zo dňa 16. 02.2011. Ďalej doplnžl zákres existujůcich sietí NN a VN v dot-
knutom území vo vlastníctve a správe Západoslovenská energetika, a.s. z geoportálu dňa
02.02.2021, zmluvu o buMtcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503721400/0099, zákres
objektu SO 602-00 Prípojky NN do katastrálnej mapy, 2 x PD objekt SO 602-00 Prípojka MN ako
aj upresnenie umiestnenia SO 602-00. Naposledy mal stavebník doplnit' žiadost' o stavebné povole-
nie dňa 13. 05.2021 0 aktualizované stanoviská dotknutých orgánov.

Podra § 60 ods. 1 stavebného zákona, ak predložená žiadost' o stavebné povolenie, najmči
dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad pre posMenie navrhovanej stavby alebo udržiava-
cích prác na nej alebo ak sa v dokumentácii nedodržia podmženky územného rozhodnutža, vyzve
stavebný úrad stavebníka, aby žiadost' v primeranej lehote doplnil, prípadne aby ju uviedol do SZ2-
ladu s podmienkami územného rozhodnutia, a upozorní ho, že inak stavebné konanie zastaví.

Podra 60 ods. 2 stavebného zákona, stavebný úrad zastaví stavebné konanie, ak stavebník:
a) nepredložil dokumentáciu vypracovanů oprávnenou osobou,
b) nepreukázal požadované náležitosti žiadostž o stavebné povolenie podra 58 ods. 2 až 4,

l
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c) nedoplml žiadost' v určenej lehote podra odseku 1,
d) neuviedol v určenej lehote predloženít dokumentáciu do súladu s podmienkamž'ítzemného

rozhodnutia,

e) vzal žiadost' o stavebné povolerúe spát',
f) začal uskutoč'řtovat' stavbu predtým, ako stavebné povolenie nadobudlo právoplatnost'.

Podra 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, správny orgán konanie preruší,
ak sa začalo konarúe o predbeznej otázke alebo ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej
lehote odstránil nedostatky podania, alebo ak účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo
ustanoveného opatrovníka, hoci ho má mat', alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Podra 29 ods. 2 zákona č. 7]/1967 Zb. o správnom konaní, správny orgán rm5že tiež konanie
prerušit' najdlhšie na dobu 3 0 dní, ak to z dólezžtých dóvodov zhodne navrhn'ů účastnícž konania.

Podra 29 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, správny orgán v konaní pokraču-
je z vlastného podnetu alebo na podnet'ůčastníka konania, len čo pominuli prekážky, pre ktoré sa
konanie prerušilo, prípadne len čo uplynula lehota uvedená v odseku 2.

Podra 29 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, pokiar je konanže prerušené, le-
hoty podra tohto zákona neplymt.

Podra 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, správny orgán konarúe
zastaví, ak účastník konarúa na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky
svojho podania a bol o možnosti zastavema konania poučený.

Na základe vyššie citovaných uznesení zákonov mám za to, že stavebný úrad konal v rozpore
s § 60 ods. 2 písm. c) stavebného zákona, pretože stavebník nedoplnil žiadost' v určenej lehote pod-
ra § 60 ods. 1 stavebného zákona. Zo spisuje zrejmé, že stavebník v lehote do 05. 05.2014 nedoložil
doklady, na ktoré ho vyzval stavebný úrad v zmysle rozhodnutia č. KV/SU/1139/2014/1412/VK,
v dósledku čoho malo byt' konanie zastavené. Napriek žžadosti o predUenie lehoty na dodanie do-
kumentov, ktorá nemá odkladný účinok a ktorej stavebný úrad dřia 22. 05.2014 vyhovel, nebolj po-
žadované dokumenty doložené ani (;/0 predlženej lehoty na doplnenie žiadosti o vydanie stavebného
povolenia, t. j. do 31. 08.2014. Am táto skutočnost' však neviedla k zastavenžu stavebného konarúa.

Aj napržek tomu, že stavebný úrad na základe výziev zo dřia 04.02.2020, 21.07.2020
a 21.01.2021 neustále (nezákonne) predUoval lehoty na doplnenie žiadosti o stavebné povolenie,
táto ani do dnešného dňa nie je úplná. Stavebník nepreukázal v zmysle § 58 ods. 2 stavebného zá-
kona, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku žné právo podra § 139 ods. 1 tohto zákona,
ktoré ho oprávnuje zriadit' na'řiom požadovaru2 stavbu.

Súčasne platí, že ak stavebníkovi márne uplynie lehota na opravu alebo doplnenie podarúa,
stavebný't'trad konanže zastaví, o čom musí byt' stavebník poučený. Poučenie o zastavení konama
v prípade nesplnenia povinností bolo uvedené v rozhodnutí zo dna 27.01.2014, v rámci ktorého bol
stavebník vyzvaný na doplnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia.

Stavebný úrad teda postupoval v rozpore § 29 ods. 1 a 4 ako aj § 30 ods. 1 písm. d) zákona
o správnom konaní. Áko už bolo opakovane uvedené, rozhodnutím zo dřta 27.01.2014 stavebný
úrad prerušil začaté stavebné konanie s tým, že stavebníka vyzval na doplnenie dokladov, pretože
podaná žiadosť o stavebné povolenie neobsahovala potrebné podklady pre rozhodnutie vo vecL
Zároveň určžl lehotu na doplnenie podania, a to 90 dní odo dřia doručenia výzvy. Aj ked' nedošlo
k odstráneniu nedostatkov podarúa v určenej (a ani predlženej) lehote, stavebné konanie nezastavil
a nechal ho prerušené niekol7co rokov.

Namietam, že stavebný úrad postupoval v rozpore s platnými právnymž predpismi SR, ktoré
jasne vymedzujů postup správneho orgánu, a zároven definuj'ii ,,sankcie" (= zastavenža konania),
pokiar stavebník nedoloží v určenej lehote požadované doklady.
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4) Namietam neplatnost' územného rozhodnutia č. KV/SU/480/2012/11410/KS zo dňa
31.07.2012, ktoré nadobudlo právoplatnost' spolu s rozhodnutím odvolacieho orgánu
č. A/2013/469/HLO-/469 «Ma 13.05.2013.

V zmysle územného rozhodnutia jeho platnost' je podra § 40 ods. 1 a ods. 2 stavebného záko-
na dva roky odo d'řta, ked' nadobudlo právoplatnost', nestráca však platnost', pokiar bola
v tejto lehote podaná žiadost' o stavebné povolerúe (str. 25 územného rozhodnutia).
Z administratívneho spisu melenže jednoznačne nevyplýva, kedy mala bvt' podaná žiadost'
o vvdanie stavebného povolenia, ale je zrejmé, že stavebník podal neúplnú, resp. formálnu
žžadost' o vvdanie stavebného povolenia, ktorei nedostatky v určenei a am predlženei lehote
neodstránžl. Nakorko malo byt' toto stavebné konanie zastavené, 'ůzemné rozhodnutže ako aj
odvolacie rozhodnutie stratili svoju platnost' a tým pádom nie S7,2 splnené podmienky na vy-
danie stavebného povolenia k stavbe. Taktiež ie otázne, či stavebné konanie v«5bec malo byt'
začaté, pokiar bola podaná tzv. formálna žiadost' o vvdanie stavebného povolerúa.
V zmys;e § 40 ods.'é stavebného zákona, čas platnosti územného rozhodnutia móže stavebný
úrad predUit' na žiadost' navrhovatera, ak ju podal pred uplynutím lehoty. Čas platnosti roz-
hodnutia o stavebnej uzávere ani po predUení nesmie presiahnut' pát' rokov odo dňa, ked'
územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnost'. (:)as platnosti územného rozhodnutia nemožno
predlžit', ak bol na to isté územie schválený územný plán zóny, ktorý rieši predmet územného
rozhodnutia.

Taktiež je evidentné, že stavebník nepožiadal o predlženie právoplatnosti územného rozhod-
nutia v zmysle vyššie citovaného uznesema. Stavebnému úradu predložil len neúplnú žžadost'
o vydanie stavebného povolerúa, ktorú v lehotách určených stavebným úradom nedoplnil, aj
ked' bol riadne poučený správnym orgánom o tom, že nedoplnenie žiadosti má za následok
zastavenže konania.

Územné rozhodnutie č. KV/SU/480/2012/11410/KS ako aj odvolacie rozhodnutie
č. A/2013/469/HLO-/469 boli vydané na spoločnost' BYTOČ BAU spol. s.r.o. so sídlom na
Sklenárovej 4, 821 09 Bratislava IČO.' 35 823 3 72. V zmysle Zmluvy o posh'tpení práv a po-
vinností mali všetky závázky, vyhlásenia, práva a povirmosti z týchto rozhodnutí posh2pit' na
stavebníka spoločnosť Byteria, s.r.o. Odhliadnuc od skutočnosti, že považujem toto zmluvné
prevedenie práv a povinností za sporné, neboli naplnené čl. III a IV predmetnei Zmluvv o po-
stůpení práv a povinností, v dósledku čoho ie neplatná a neúčinná. Vzhradom na vyššie uve-
dené nedisponuie spoločnost' Byteria, s.r.o. právami a povinnost'ami z územného a odvola-
cieho rozhodnu-tia a tým pádom nie sú naplnené podmienky na vydame stavebného povolenia
k stavbe.

Namietam, že viacerí vlasmícž pozemkov na ktorých má v zmysle oznámenia stáť stavba, ne-
dali súhlas na iei umžestnenie. Navyše sú rxiektoré parcely reg. E KN v skutočnosti vo vlast-
níctve súkromných osób.
Vychádzajůc z územného rozhodnutia, ktoré považujem za neplatné, sa mala stavba bytového
domu uskutočnit' na pozemkoch parc. č. 790/2, 790/15, 790/16, 784, 782/2, pre k. ú. Karlova
Ves a prípojky iríinierskych sietí aj na pozemkoch parc. č. 790/1, 781/1 pre k. 'ít Karlova Ves.
Podra oznámenia je miestom stavby Svrčia ulica, pozemky parc. reg. C KN č. 790/2, 790/15,
790/16, 784, 782/2 (bytový dom), pričom prípojky a prekládky inžinierskych sietí mafit byt'
realizované na pozemkoch parc. reg. E KN č. 22338, 20501/3, 20500/4 a pozemku parc. reg.
C KN č. 790/20, všetky v k. Z2. Karlova Ves.
Odhliadnuc od skutočnosti, že prípoiky a prekládky inžinierskvch sietí bu«h2 realizované aj
na pozemkoch parc. reg. C KN u-v;dených v oznámení, neboli tieto územným rozhodnutím
umiestnené. Boli síce zaznačené v grafickej prílohe územného rozhodnutia, no v jeho textovej

5)

6)

7)
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častí neboli uvedené ako pozemky, na ktorých sa umiestňuje stavba (str. 1-2'ůzemného roz-
hodnutia). Vzhradom na to, že územné rozhodnutie nezahrnulo tieto parcely do stavebného
pozemku, na ktorom sa umiestňuje stavba, me je ich možné zhotovit' na daných pozemkoch.
Nie s'ů tak splnené podmienky na vydanie stavebného povolenia k stavbe.

8) Namžetam spósob vedema spisu stavebným úradom. Podania a prílohv nie SZ2 riadne očíslo-
vané, nevedie sa ani registratúra, z ktorej by bolo zrejmé, kedy a kým boli podklady dolože-
né. Súčasný spósob vedenia spisu navyše znemož'říuje rýchle a efektívne vyhradávanie v spise
a oboznamovanie sa s jeho obsahom. Tieto nedostatky boli namietané inými'ítčastníkmi ko-
narúa v priebehu minulého roka, ked' Ing. Majerníková spravovala tento spis, no do dnešné-
ho dřia nedošlo k náprave.

9) Namietam neaktuálnost' a neplatnost' viacerých závčžzných stanovísk či vyjadrení. Ďalej na-
mietam, že viacerým dotknuh;ím orgánom boli predložené iné proiektové dokumentácie než
dotknutým účastníkom konania. Namietam, že ani podmienky, za ktorých dotknuté orgány
súhlasia so stavbou, už v s'i:tčasnosti nie s'ů dodržiavané.

Vzhradom na skutočnost', že žžadost' o vydanie stavebného povolerúa bola podaná pred mno-
hými rokmi, je zrejmé, že stanoviská dotknutých orgánov, ktoré až na výnimky neboli aktualizova-
né, nie je možné použžt' ako podklad pre vydanie stavebného povolenia.

Z vyjadrenia spoločnosti ÁB SAT s.r.o. Ing. Jakaboviča nie je zrejmé, kedy bolo doložené do
spžsu a ako mohol k záverom, ktoré v stanovisku prezentuje, dospiet'.

V stanovisku Magistrátu Hlavného mesta Bratislava č. j. AvíAGS OSK 55 933/2020-395319-2
zo dňa 05. 07.2020 nie je uve«lený správny skutkový stav, ked' sa v rxom uvádza, že sa na parcelách
č. 790/1, 204 79, 20478, 22338 a 20500/4 nachádza stavba miestnej komunikácie III. triedy - Svr-
čia ulica, ktorá je spolu so svojžmi súčast'ami vo vlastníctve Bratislavy a bola zverená do správy
príslušnej mestskej častL

Pokiar v stanovisku zo dna 22.08.2018, č. j. MAGS OZP 51044/2018 - 3781 08/Be bola pod
bodom 3/ s'ůhlasu stanovená podmienka obmedzema prašnosti, tak táto nebola a nie je dodržiava-
ná ani 1) SÚČaSnOStL

Aktualžzované stanovisko BVS zo dna 10.08.2018, č.j. 32334/2018/TK, je už toho času nep-
latné. ZároveŤi bola BVS predložená projektová dokumentácia, ktorá nezahř'řia všetky parcely, na
ktorých mafi:t byt' umiestnené objekty stavby.

Krajský pamiatkový úrad Bratislava sa k žiadosti o vydanie stavebného povolenia a projek-
tovej dokumentácží vyjadroval ešte v mesiaci február 2013, následne pod č. j. KPUBA-
2018/156932/61054/KER zo dňa 13.08.2018, avšak chýba vyjadrenie KPÚ Bratislava k zmenám
projektovej dokumentácie, resp. jeho stanovisko k projektovej dokumentáciž v zmysle zmien.

K záváznému stanovisku zo dňa 12.03.2018, č. j. KV/DOP/339/2018/4882/MK, účastníčka
konarúa uvádza, že bolo vydané k projektovej dokumentáciž vypracovanej Ing. Viktorom Neuman-
nom v septembri 2015, ktorá už nie je predmetom konaní súvisiacich s ,,Bytovým domom Svrčia
ulica", skutočnosti v rxom uvedené nie SZ2 pravdivé a pre uplynutže času je závčžzné stanovisko nep-
latné.

Rovnako stanovisko zo dňa 25.02.2011, č. j. HŽP/4749/2011, ktoré bolo vydané v roku 2011
a vychádzalo z toho času neaktuálnej projektovej dokumentácie nie je možné použit' ako podklad
pre rozhodnutie o žiadosti o vydarúe stavebného povolenia.

Vstanovisku zo dňa 06.06.2013, č. j. HŽP 8971/2013, ktoré o. i. posudzovalo prirodzené od-
vetranie garáží, sa uvádza, že hodnoty objemovej aktivity radónu prekračuj'ů povolené limity sta-
novené vyhláškou MZ SR č. 588/2007 Z. z., pričom dotknutý orgán sa rovnako vyjadroval k póvod-
nej projektovej dokumentácii bez zmien, ku ktorým došlo následne ako napr. rozširovanže miestnej
komunikácie, a pod.
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Únia nevidiacich a slabozrakých č. 28/SK/2014/Ho vydala dňa 06.03.2014 stanovisko iba
k časti stavby a to SO 101-00 Komunžkácie pešie a statická doprava, ktorá anj nie je predmetom
tohto stavebného konania. Navyše posudzovala projektovú dokumentáciu, ktorá bola medzičasom
aktualizovaná. Toto stanovisko nemožno použit' ako podklad pre rozhodnutie o žiadosti o vydanie
stavebného povolenia.

Pri stanovisku zo dřta 06. 04.2020, č. j. HZUBÁ3-2020/000728-002, nie je zrejmé, ktorá pro-
jektová dokumentácia bola predmetom posMema, čí póvodná alebo so zmenami.

Stanovisko Obvodného úradu Bratislava, odbor civilnej ochrany a krízového riaderúa z roku
2010, č.j. OKR-31439/2010/2, je toho času neaktuálne a neplatné. Odhliadnuc od tejto skutočnostj
absentuje v spise splnomocnenie Ing. arch. Danice Flimelovej.

Obvodný pozemkový t'trad Bratžslava vydal dňa 22.12.2010 stanovisko, č.j.
1 36/201 1/151 0GRO, k projektovej dokumentácii ,, Rezidencia Ganz" a rúe k íí Bytovému domu Svr-
čia ulica". V rámci svojho stanoviska OPU stanovil viaceré podmienky, na základe ktorých vyjad-
ril súhlas s predloženým zámerom. Tže neboli, resp. nie SZ2 v súčasnosti dodržané, čo je zadoku-
mentované v rámci administratívneho spisu k tomuto konaniu.

Z aktualizovaného stanoviska Krajského riaditerstva policajného zboru v Bratislave zo dňa
13.08.2018, č.j. KRPZ-BA-KD13-2625-001/2018, nie je zrejmé, ktorá projektová dokumentácia
bola predložená na posMerúe, chýbajů informácie k zhotoviterovi, spracovaterovi, dátumu vyhoto-
vema PD, ktorá mala byt' predmetom posudzovania. KRPZ BA uplatnilo viaceré podmienky, ktoré
podra mójho názoru nebud'ů móct' byt' splnené. Ako príklad uvádzam pripomženku č. 5 ,, Parkovacie
stojiska navrhnuté pri súvislej pevnej prekážke (stene, rm2re, atd'.) požadujeme navrhnút' s bezpeč-
nostným odstupom v zmysle STN 73 6056". V zmysle projektovej dokumentácie predloženej obča-
nom na pripomienkovanie mám za to, že parkovacie miesta nie sú navrhnuté v s'ůlade s uvedenou
STN. Taktiež nie srt splnené body 8 a 9. V spise chýba nielen projekt organizácie dopravy, ale aj
projekt trvalého dopravného značenia.

Technická inšpekcia vydala odborné stanovisko dňa 04.07.2013, č.j. 01933/1/2013 k projek-
tovej dokumentácii, ktorá bola v priebehu rokov vžackrát aktualizovaná. Ani toto stanovisko preto
rúe je možné použit' ako podklad pre rozhodnutie o žiadosti o vydanže stavebného povolema.

Súčast'ou plánovanej stavby je aj objekt SO 302-00 Prístrešok pre nádoby na odpad. V zmys-
le stanoviska OLO, č. j. Zak/527/13-Šá, ktoré posudzovalo projektovú dokumentácžu z roku 2013,
majú byt' kontajnery umiestnené min. 10 m od najblUšieho okna bytového domu. Žiadam zakreslit'
odstup kontajnerov od okien plánovaného ,,Bytového domu Svrčia ulica" ako aj bytového domu
Svrčia 8. Mám za to, že tento odstup nem«5že byt' dodržaný.

Namietam obsah rozhodnutia č.j. KV/ZIVP/1 8 73/201 8/1 7036/LG zo dňa 24.10. 201 8 s právo-
platnost'ou ku dnu 25.11.2018, ked' stavebník nedodržuje v ňom stanovené podmženky a miestna
čast' koná v rozpore s vydaním výrubovom rozhodnutím.

Namietam obsah a platnost' závázného stanoviska Hlavného mesta SR Bratislavy k investič-
nej činnosti vydaného dňa 22.08.2011, č.j. MAGS ORAíí 38889/1135624, ktoré posudzovalo doku-
mentáciu spracovan'ů Ing. arch. Jurajom Šimekom z novembra 2010.

V záváznom stanovisku sa nikde neuvádza, že by navrhovaný bytový dom bol v s'í'tlade Územ-
ným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, v znení zmien a doplnkov, čo podra rm5jho názoru nie
je. Absentuje prehrad ukazovaterov intenzity využitia územia podra predloženej projektovej doku-
mentácie, nesedia anž uvedené základné'ůdaje k navrhovanej stavbe. Ďalej sa v stanovisku uvádza,
že stavba má byt' umiestnená do 'ůzemia, ktoré je podra ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy stabžli-
zované, funkčné využitie'ůzemia: občžanska vybavenost' celomestského a nadmestského významu,
kód 201, v ktorom je možné umiest'řiovat' podiel bytov iba do 10 až 30% celkových nadzemných
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podlažných plóch. Ako bolo aj viditerné z predloženej dokumentácie hlavnému mestu SR, táto rieši-
la bytový dom s funkciou bývama v riešenom území 1 00%.

V stanovisku sa d'alej uvádza, že meritom a limitom pre novú výstavbu v stabilžzovanom úze-
mí je najmá charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia, ktoré je potrebné akceptovat',
chránit' a rozvíjat'. Prvoradým je zvýšenie kvality prostredia, nielen kvality zástavby ale aj pre-
vádzkovej kvality. Taktiež je v záváznom stanovžsku zdóraznené, že platí po dobu platnosti schvále-
nej územnoplánovacej dokumentácie, na základe ktorej bolo vydané. Rovnako stráca platnost', ak
došlo k zmene ustanovení právneho predpžsu, podra ktorých dotknutý orgán závázné stanovisko
vydal, alebo k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých dotknutý orgán vychádzal.

Aktualizovaná projektová dokumentácia ržeši výstavbu 7 podlažného bytového domu (1 PP,
6 NP - z toho jedno ustúpené) s 32 bytmi, prekládky a prípojky inžinierskych sietí. Počet parkova-
cích miest je oproti póvodnému zámeru navýšený, a to na 52 (31 v garážž, 21 v teréne). Inak ržeše-
né SZ2 aj preklMky a prípojky iíúinžerskych sžetí, než sa v póvodnom zámere počítalo - napr. stav-
ba má byt' napájaná z existufitceho vedenia .'V,'V na Svrčej ulici. Rovnako pribudli nové parcely, na
ktorých sa má realizovat' stavba vrátane jej objektov. Z predloženej PD v rámcž tohto konanža je
navyše zrejmé, že hlavné mesto SR Bratislava posudzovalo iné dopravné riešenie než s akým pro-
jekt počíta v súčasnosti. Oproti minulým rokom došlo k navýšeniu počtu parkufitcich áut na ulicž,
zintenzívnila sa doprava (aj v dósledku výstavby na Starých gruntoch), pričom tieto skutočnosti
neboli zohradnené. Zmenený je aj pMorys plánovanej novostavby a mveleta 1 .NP.

Na základe vyššie uvedeného mám za to, že navrhovaná stavba je v rozpore s platným ÚPN
hlavného mesta SR a závázné stanovisko je neplatné.
10) Rovnako namietam prieskumy a posudky uvedené v oznámení, ktoré S7,' založené v spise.

Namietam, že svetlotechnický posudok č. Sv 003/2012 neobsahuje diagramy preslnenia podra
normy STN 73 4301 Bytové budovy.

Namietam, že akustickú projektov'ů št'ůdiu, ktorej spracovaterom je spoločnost' AUREKA
s.r.o. zo dřia 02.05.2013 je vypracovaná osobou bez správnej autorizácie Slovenskej komory sta-
vebných inžirúerov na vypracovanie akustických štMií. Ďalej namietam, že predmetom akustickej
štMie bola iná projektová dokumentácia, resp. projekt. V aktualizovanej projektovej dokumentácii
pribudlí nové chodníky, má sa rozšírit' miestna komutúkácia, pribudli d'alšie vonkajšie parkovacie
státia, nová trafostanica a d'alšie prvky, ktoré v čase vypracovania predmetnej štMie neboli zapra-
cované, v dósledku čoho dójde k zvýšemu hlučnosti.

Namietam, že záverečná správa inžinierskogeologického prieskumu č. 007-2012 zhotovená
V& V GEO, s.r.o. nezahřna všetky parcely, na ktorých má byt' realžzovaná stavba.
11) Nadvázuj'ůc na predošl'ů námietku poukazujem na zrejmý rozpor medzi vydaným rozhodnutím

o umiestnením stavby a žiadost'ou o vydarúe stavebného povolema, ked' stavba podra predlo-
ženej projektovej dokumentácie, ktorej zhotoviterom je spoločnost' ARTPLAN spol. s.r.o.,
HIP a ZP.' Ing. Orga Szabóová, autor projektu: Ing. arch. Otto Grossmann má iný pMorys
ako stavba, na ktorvt bolo vydané územné rozhodnutie. Na póvodnom zámere nebola zakres-
lená káblová komora P 56, ktor'ů stavebník vybudoval bez stavebného povolenia v priebehu
mžnulého roka.

12) Podra § 62 ods. 4 stavebného zákona, ak by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli
ohrozit' verejné záujmy chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane
obmedzit' či ohrozžt' práva a oprávnené záujmy účastníkov vo váčšom rozsahu, než sa počíta-
lo v územnom rozhodnutí, stavebný úrad žiadost' o stavebné povolenie zamietne.
Áj ked' som toho názoru, že vydané územné a odvolacie rozhodnutia sít neplatné, v prípade,

že je stavebný úrad opačného názoru, žiadam na základe vyššie uvedených námietok žiadost' o vy-
danie stavebného povolenia zamietnut', pretože uskutočnením/užívaním stavby sa obmedzia a ohro-
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zia práva a oprávnené záujmy účastníkov vo váčšom rozsahu, než sa počítalo v územnom rozhod-
nutí (vydaným v roku 2012).
13) Podl'a 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, rozhodnutie musí byt' v sůlade so zá-

konmj a ostatnými právnymú predpismi, musí ho vydat' orgán na to príslušný, musí vychádzat'
zo sporahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovat' predpísané náležitosti.
Podra 20 ods. 1 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z., stavba sa musí navrhm'tt' a zhotovit' tak, aby

sa v nej vytvorilž podmienky pohody prí spánku, odpočinku a pracovných činnostiach a aby odolá-
vala škodlivému pósobeniu vplyvu hluku a vibrácií. Stavba musí zabezpečovat', aby hluk a vibrácie
pósobiace na rudí a zvieratá boli na takej úrovni, ktorá neohrozuje zdravie a ie vyhovuiúca pre
obvmé a pracovné prostredie, a to ai na susednvch pozemkoch a stavbách. Najvyššie prípustné
hodnoty hluku a vibrácií v stavbách ustanovuje osobitný predpis.

V zmysle ods. 2 cit. vyhl., stavba sa musí navrhrn2t' a zhotovit' tak, aby svojimi vlastnost'ami
zabezpečovala v akustžcky chránenej miestnosti ochranu proti

a) hluku šíriacemu sa vzduchom z vonkajšieho priestoru,
b) hluku šíriacemu sa vzduchom z žného uzavretého priestoru v budove,
c) nárazovému hluku,
d) hluku z techrúckého a technologického vybavenia a zariadenia budovy,
e) nadmernému hluku v polž odrazených Án (dozvuk).

Podra ods. 5 cit. vyhlášky, kaMé zabudované techmcké zariadenie spósobujúce hluk a vibrá-
cie musí byt' v budove s obytnými a pobytovými miestnost'ami umiestnené a inštalované tak, aby ich
prenos, ako aj šírenie do stavebnej konštrukcie boli obmedzené. Podra mójho názoru predložená
žiadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu nie je vyhovujúca pre obytné a pracovné pro-
stredie na susedných parcelách a stavbe obytného domu Svrčia 8 v Bratislave.
Záver

Na základe vyššie uvedených skutočností preukazuj'ůcich nesplnenže podmienok na vydarúe
stavebného povolenia žiadam stavebný'ůrad, aby mojim námietkam vyhovel v plnom rozsahu
a nevydal stavebné povolenie na stavbu.

Stavebný úrad roztriedil námietky podl'a obsahu a posúdil ich tak, ako je uvedené d'alej:

Námietky sú označené číslom, obsah zapísaný kurzívou, posúdenie stavebného úradu kol-
mým typom pÍsma.

1. Vlastníci bytov v bytovom dome na Svrčej 8 nemajú právne zabezpečený vstup, prechod
a prejazd cez parc. č. 790/15 zapísarn2 na liste vlastníctva č. 4367 v k. ú. Karlova Ves, cez
ktorú vedže jediná prístupová cesta k bytovému domu zapísanému na liste vlastníctva č. 3423
v k.'ít. Karlova Ves. Žiadame stavebný úrad, aby zaviazal stavebníka zabezpečit' bezpečný
vstup prechod a prejazd peši alebo motorovými vozidlami pre obyvaterov bytového domu
Svrčia 8, a to nielen v čase prípadnej výstavby, ale aj po nej. V rámci územného konania za-
viazal stavebný úrad stavebníka, aby umožnil vstupy na prirahlé pozemky parc č. 783
a 782/1.

Posúdenie námietky l stavebným úradom:
Vlastníci bytov v bytovom dome na Svrčej ul. č. 8 (stavba súp. č. 72 na pozemku parc. reg. C

KN č. 785 v k.ú. Karlova Ves) nepredložili doklad (zmluvu, záznam na liste vlastníctva) z ktorého
vyplýva právo užívat' pozemky iného vlastníka na prístup k bytovému domu Svrěia 8, ktoré by
prešlo ako závázok na nového vlastníka pozemku. Nejestvujúce právne riešenie prístupu vlastníkov
k bytovému domu nie je predmetom konania podl'a ust. stavebného zákona.
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Podl'a predloženého návrhu vybuduje stavebník na vlastnom pozemku chodník
v bezprostrednej blízkosti navrhovanej stavby a zachová jestvujúcu prístupovú cestu do areálu
Spojenej školy internátnej (úsek cesty na pozemku parc. reg. C KN č. 790/15). Dopravný a peší
prístup s napojením na miestnu komunikáciu Svrčia ul. po jestvujúcej účelovej komunikácii do
areálu školy, ktorého súčast'ou je bytový dom Svrčia 8, sa nezmení, zostane zachovaný.

Námietka je občiansko-právna a jej riešenie nie je v kompetencii stavebného úradu, preto ju
stavebný úrad zamieta ako neopodstatnenú v stavebnom konaní.

2. Oploterúe staveniska je žžvot ohrozujúce. Pri kaMom silnejšom vetre pravidelne padajú častj
plota na cestu, autá či rudí. Navyše je urrúestnený v rozpore s grafickými prílohami územné-
ho rozhodnutia.

Posúdenie námietky 2 stavebným úradom:
Oplotenie staveniska bolo zhotovené v súvislosti so stavebnou činnost'ou, ktorá bola právop-

latne povolená rozhodnutím iných orgánov vo veci povolenia vodných stavieb. Za správnu funk-
čnost' súčastí stavby zodpovedá stavebník a stavbyvedúci, chyba oplotenia nie je dóvodom na ne-
vydanie stavebného povolenia.

Námietka a jej riešenie nie je v kompetencii stavebného úradu, preto ju stavebný úrad zamie-
ta ako neopodstatnenú v stavebnom konaní.

3. Celýpriebehtohtokonaniavykazujeznakykorupčnéhosprávania,ked'stavebnýúradpripus-
tžl výhody stavebníkovž na úkor dotknutých osób

Posúdenie námietky 3 stavebným úradom:
Úrad Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves preskúmal túto námietku z hradiska možnej pred-

pojatosti a vylúčenia zamestnanca správneho orgánu podra príslušných ustanovení správneho po-
riadku a na základe právneho posúdenia má zato, že námietka nemá znaky oznámenia o skutočností
nasvedčujúcich vylúčenie zamestnancov stavebného úradu podl'a § 9, § 10 a § 11 správneho po-
riadku.

Korupcia nie je upravená ustanoveniami stavebného zákona, preto stavebný úrad námietku
korupčného správania zamieta ako neopodstatnenú v stavebnom konaní. Ide o subjektívny pocit
účastníkov konania, stavebný úrad postupuje v stavebnom konaní nestranne.

4. Z oznámenia stavebného úradu (o začatí stavebného konama - pozn. stav. úrad) nevyplýva
dátum, kedy stavebník podal žiadost' o vydanie stavebného povolenia, podra spisu sa tak
mohlo stat' dňa 29.11.2013, pod evid. č. 18059, číslo spisu 1 139/2014.

Posúdenie námietky 4 stavebným úradom:
Obsah oznámenia o začatí správneho konania nie je presne určený závázným predpisom.

Oznámenie o začatí stavebného konania upravuje § 61 stavebného zákona a námietkou požadovaný
údaj nie je povinnou náležitost'ou oznámenia.

Začatie správneho konania upravuje aj § 18 správneho poriadku, no ani tu nie je uvedený dá-
tum začatia správneho konania ako povinný údaj v oznámení o začatí konania.

Námietku stavebný úrad zamieta ako neopodstatnenú.

5. Stavebný úrad nezastavil konanie pre nedoplnenie podania a v prospech žiadatera - staveb-
níka predUoval lehotu na doplnenie podania v rozpore s právnou úpravou v stavebnom zá-
kone a správnom poriadku.

Posúdenie námietky 5 stavebným úradom:
Postup stavebného úradu v konaní je upravený ustanoveniami stavebného zákona

a správneho poriadku.
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Podra ustanovenia § 140 stavebného zákona: ,,Ak nie je výslovne ustanovené inak, vzt'ahufit
sa na konanie podra tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní."

Podl'a ustanovenia § 1 ods. 1 správneho poriadku: ,,Tento zákon sa vzt'ahuje na konanie,
v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujít o právach, právom chránených záuj-
moch alebo povinnostiach fyzžckých osób a právnických oí»b, ak osobitný zákon neustanovuje
inak."

Podl'a ustanovenia § 3 ods. 1 správneho poriadku: íí Správne orgány postupujít v konaní' v sr't-
lade so zákonmi a inýmž právnymž predpismi. Sú povžnné chrárút' záttjmy štátu a spoločnosti, práva
a záujmy fyzických osób a právnických osób a dósledne vyžadovat' plnenie ich povinností."

Podra ustanovenia 3 ods. 2 správneho poriadku: ,,Správne orgány s'ů povinné postupovat'
v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenýmž osobami a inými osobami, ktorých
sa konanie týka a dat' im vždy príležitost', aby mohli svoje práva a záujmy'ítčinne obhajovat', najmá
sa vyjadrit' k podkladu rozhodnutia, a uplatnit' svoje návrhy. Účastníkom konanža, zúčastneným
osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka musia správne orgány posk2ýtovat' pomoc a pouče-
rúe, aby pre neznalost' právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu."

Podl'a ustanovenia 3 ods. 4 správneho poriadku: ,,Správne orgány sú povinné svedomito
a zodpovedne sa zaoberať kaMou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zby-
točných pržet'ahov a použit' najvhodnejšie prostriedky, ktoré ve«Ht k správnemu vybaverúu veci. Ak
to povaha veci pržpúšt'a, má sa správny orgán vždy pokúsžt' o jej zmierne vybavenie. Správne orgá-
ny dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zat'ažovania účastníkov ko-
nania a iných osób."

Podl'a ust. 3 ods. 5 správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzat' zo
spol'ahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhod-
ných alebo podobných prípadoch nevznikali neodóvodnené rozdiely.

Podl'a ustanovenia § 32 ods. 1 správneho poriadku: ,,Správny orgán je povinný zistit' presne
a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarat' potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom
nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania."

Účastníci konania citujú ustanovenia § 60 stavebného zákona ako pre stavebný úrad závázný
d«5vod pre zastavenie konania. Aplikačná prax stavebného úradu však vychádza aj z úpravy v § 3
správneho poriadku, kde v je v ods. 1 uvedené, že správne orgány sú povinné chránit' záujmy štátu
a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osób a právnických osób a dósledne vyžadovat' plnenie ich
povinností, to platí pre všetkých účastníkov konania, teda aj žiadatel'a / navrhovatera. Pokiar sta-
vebný úrad zastaví konanie pri prvom márnom uplynutí lehoty na doplnenie, pričom žiadater dopl-
ní iba čast' požadovaných dokladov, možno v dí"sledku toho, že stavebný úrad neodhadol správne
,,primeranú lehotu na doplnenie': konal by stavebný úrad v rozpore s právom a záujmom stavební-
ka. Pritom práva a záujmy protistrany t.j. ostatných účastníkov konania neboli porušené tým, že
stavebný úrad konanie nezastavil.

Úlohou stavebného úradu je konat' na podnet stavebníka tak, aby v súlade s predpismi a pri
rešpektovaní právom chránených záujmov ostatných účastníkov konania dosiahol svoj cier - roz-
hodnutie vo veci, nie udel'ovat' sankcie pokiar nebola naplnená skutková podstata priestupku alebo
správneho deliktu podl'a §§ 105 a 106 stavebného zákona. Zastavenie konania nemóže byt' sankci-
ou a nie je dóvodom, pre ktorý by stavebník nemohol podat' vzáputí žiadost' / návrh s tým istým
obsahom. Dósledkom striktného dodržiavania ustanovenia § 60 stavebného zákona by bolo zvýše-
né administratívne zat'aženie žiadatel'a / navrhovatera a opakované vyberanie správnych poplatkov
za podanie žiadosti.
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Stavebný úrad považuje opatrenie ,,zastavenie konania pre nedoplnenie v určenej lehote" za
odóvodnené vtedy, ak žiadater s úradom nespolupracuje, doklady nedopÍňa a výzvu na doplnenie
ignoruje.

Námietku stavebný úrad zamieta ako neopodstatnenú.

Územné rozhodnutie o umžestnení stavby stratilo platnost', nakolko stavebník nepožiadal
o predÍženie jeho platností a podal iba formálnu žiadost' o stavebné povolenie.

Posúdenie námietky 6 stavebným úradom:
Podra § 40 ods. 1) stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby platí dva roky odo

dňa, ked' nadobudlo právoplatnost', ak stavebný úrad neurčil v odóvodnených prípadoch dlhšiu
lehotu; nestráca však platnost', pokiar bola v týchto lehotách podaná žiadost' o stavebné povolenie.

Podra § 40 ods. 4) stavebného zákona územné rozhodnutie je závázné aj pre právnych ná-
stupcov jeho navrhovatera a ostatných účastníkov územného konania.

Žiadost' o stavebné povolenie spolu s projektovou dokumentáciou a d'alšími dokladmi bola
podaná v lehote platnosti územného rozhodnutia. Stavebný zákon, správny poriadok ani súvisiace
vykonávacie predpisy neurčujú. že podanie musí byt' úplné pri doručení správnemu orgánu.

Námietku stavebný úrad zamieta ako neopodstatnenú.

7. Nezákonnost'zmluvnéhoprevoduprávvyplývajůcichzúzemnéhorozhodnutia.

Posúdenie námietky 7 stavebným úradom:
Stavebnému úradu nie sú známe ustanovenia právnych predpisov, ktoré by prevod práv neu-

možňovali. Namietajúci neuvádza konkrétny predpis na podporu svojej námietky.
Námietku stavebný úrad zamieta ako neopodstatnenú.

8. Nie je vydané rozhodnutie o umiestnení stavby stavebným úradom, ktoré by určovalo umies-
tnenie prípojky a prekládky inžinžerskych sietí na pozemkoch - parc. reg. E KN č. 22338,
20501/3, 20500/4 zapísaných na liste vlastníctva č. 4971 a č. 5396 a na pozemku parc. reg.
C KN č. 790/20 zapísaného na liste vlastníctva č. 4040, všetky v kat. úz. Karlova Ves. Ani
samotné neplatné územné rozhodnutie toto neurčuje a tým pádom nie je možné uvedené častj
stavby umiestnit' a zhotovžt' na daných pozemkoch. Nie sú tak splnené podmienky na vydanie
stavebného povolenža k stavbe.

Posúdenie námietky 8 stavebným úradom:
Podl'a § 139b ods. 8 písm. c) stavebného zákona sa prípojky stavieb a pozemkov na verejné

rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov
na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby považujú za drobné stavby. Podra § 55 ods. 2 písm. b)
zákona pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré neím5žu pod-
statne ovplyvnit' životné prostredie, postačí ohlásenie stavebnému úradu. Podra § 39a ods. 3 písm. b)
stavebného zákona sa pre drobné stavby nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.

Námietku stavebný úrad zamieta ako neopodstatnenú.

9. Rozpor návrhu stavby na stavebné povolenie s (Majne neplatným)'i'tzemným rozhodnutím vo
veci rozdielneho počtu parkovacích miest na teréne.

6.

Posúdenie námietky 9 stavebným úradom:
Parkovacie plochy sú predmetom samostatného stavebného povolenia špeciálneho stavebného

úradu pre komunikácie III. Triedy, miestne a účelové komunikácie.
Námietku stavebný úrad zamieta ako neopodstatnenú v tomto stavebnom konaní.

10. Spósob, akým je vedený spis stavebným úradom, zakladania a evidencie podaní a príloh bez
toho, aby tžeto boli očíslované a zožurnalizované považujeme za spósob, ktorý znemožřiuje
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rýchle a efektívne vyhradávanie v spise a oboznamovarúe sa s jeho obsahom a súčasne
umožnuje do spisu vkladat' aj d'alšie podania, pri ktorých nie je možné určit', kedy a kým boli
predlozené.

Posúdenie námietky 10 stavebným úradom:
Poverený zamestnanec stavebného úradu usporiada spis tak, aby bol prehradný pre prácu

stavebného úradu. Podatel'ňa označí pečiatkou sprievodný list podania, kde je uvedené kto je podá-
vater a aké doklady sú prílohou podania. Podl'a toho možno určiť termín doručenia dokladov do
spisu konania a osobu podávatera písomnosti. Predmetná spisová dokumentácia obsahuje zviazané
neočíslované doklady zoskupené podra druhu (napr. písomnosti vydané stavebným úradom, koreš-
pondencia doručená žiadaterom a žiadost' / návrh s dokladmi, doklady o vlastníctve, zmluvy, zá-
vázné stanoviská dotknutých orgánov, doklady o nahliadaní účastníkov konania do spisu, a pod.)

Námietku stavebný úrad zamieta ako neopodstatnenú, nakol'ko stavebný zákon ani správny
poriadok neupravujú presné pravidlá ako zorad'ovat' doklady v spise a ani ,,nesprávne vedený spis"
nie je dí5vodom na zamietnutie žiadosti.

11 . Stavba v žiadosti o stavebné povolerúe má iný pMorys ako stavba podra územného rozhod-
nutia.

Posúdenie námietky 11 stavebným úradom:
Objekt ,,Bytový dom" má skutočne upravený - zmenšený pódorys 1 . PP a 1. NP v dósledku

existencie podzemnej stavby pri severnom nároží v rozsahu 5,2x2,6 m. Táto zmena je nepodstatná
vzhradom na podmienky územného rozhodnutia a závuzného stanoviska HM SR Bratislavy
k investičnej činnosti, ktoré preukazujú súlad nawhovanej stavby s platným územným plánom hl.
m. SR Bratislavy.

Námietku stavebný úrad zamieta ako neopodstatnenú, nakorko zmena nespósobuje rozpor
voči právoplatnému územnému rozhodnutiu.

12. Káblovú komoru P56 vybudoval stavebník bez stavebného povolenia v r. 2020.

Posúdenie námietky 12 stavebným úradom:
Menovaný objekt je súčasťou úprav iížinierskych sietí v dotknutom území a je súčast'ou ob-

jektu umiestneného rozhodnutím oumiestnení stavby č. KV/SU/480/2012/11410/KS zo dňa
31 .07.2012, právoplatným dňa 13.05.2013 (SO 652-00 Úprava telekomunikačných vedení, SO 652-
00 Preložka telefónnych vedení ST a.s.).

Podra § 56 písm. b) stavebného zákona stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri
nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a
vytyčovacích bodov.

Námietku stavebný úrad zamieta ako neopodstatnenú.

13. Uskutočnením alebo užívaním stavby by sa mohlž ohrozit' verejné záujmy chránené staveb-
ným zákonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedzit' či ohroziť práva a opráv-
nené záujmy účastníkov vo vačšom rozsahu, než sa počítalo v územnom rozhodnutí, žiadosť
treba zamietnut'.

Posúdenie námietky 13 stavebným úradom:
Stavebný úrad porovnal predloženú dokumentáciu pre stavebné povolenie s overenou doku-

mentáciou územného konania o umiestnení stavby a nezistil rozpor dokumentácie s právoplatným
územným rozhodnutím a verejnými záujmami podl'a závuzných stanovísk dotknutých orgánov,
ktoré sa podl'a osobitných predpisov vyjadrujú vstavebnom konaní alebo sa vyjadrovali
v územnom konaní, a nezistil ani zmenu stavby, ktorá by v porovnaní s dokumentáciou územného
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konania neprimerane obmedzila či ohrozila práva a oprávnené záujmy účastníkov vo váčšom roz-
sahu, než sa počítalo v územnom rozhodnutí.

Námietku stavebný úrad zamieta ako neopodstatnenú.

14. Námietky o neplatnosti vymenovaných závuzných stanovísk dotknutých orgánov, stanoviska
Technickej inšpekcie, a.s., a predložených posudkov:

Posúdenie námietky 14 stavebným úradom:
" Stanovisko ObÚ Bratislava, odb. COaKR z roku 2010, č.j. OKR-31439/2010/2 je toho času

neaktuálne a neplatné.
Dotknutý orgán vydal vyjadrenie v územnom konaní a v písomnosti uvádza, že d'alší stupeň

projektovej dokumentácie nepožaduje predložit' na posúdenie. Podrobnejšie posúdenie námietky je
uvedené v posúdení námietky č. 27.

[) Vyjadrenie BVS, a.s. zo dňa 10.08.2018, j.č. 32334/2018/TK, z vyjadrenia nie je zrejmé, ku
ktorej projektovej dokumentácii sa vyjadrovali a navyše je už neplatné, ked'že platilo iba dva
roky.
Stavebný úrad nemóže ovplyvnit' text vyjadrenia dotknutého orgánu a porovnaním obsahu

vyjadrenia s aktuálnou projektovou dokumentáciou nezistil skutočnosti, ktoré by podporovali ná-
mietku.

Stavebný úrad považuje vyjadrenie za dostatočne aktuálne, nakorko v období od vydania vy-
jadrenia sa nezmenil predpis, na ktorý sa vyjadrenie odvoláva a stavebnému úradu nie je známa
taká zmena vodovodu a kanalizácie v dotknutom území, ktorá by spósobila zmenu podmienok, za
ktorých bolo vyjadrenie vydané. Zhotoviter je povinný pri zhotovení prípojok vodovodu
a kanalizácie na verejné distribučné siete v správe BVS a.s. postupovat' v spolupráci so správcom
siete.

Vstanovisku MAGS OSK 55933/2020-395319-2 zo dňa 05.07.2020 nže je uvedený správny
skutkový stav, ked' sa v í"iom uvádza, že na parcelách č. 790/1, 20479, 20478, 22338 a
20500/4 sa nachádza stavba miestnej komunikácie III. triedy Svrčia ulica, ktorá spolu so
svojimi súčast'ami je vo vlastníctve Bratislavy a ktorá len bola zverená do správy príslušnej
mestskej časti.
Vyjadrenie sa netýka predmetných objektov tohto stavebného konania. Podrobnejšie posúde-

nie námietky je uvedené v posúdení námietky č. 17.

[)

0 Podra stanoviska MAGS OR 38889/11-35624 zo «Ma 22.08.2018, bol stavebník povinný po-
žiadat' prj kompletizácii žžadosti o vydanie stavebného povolema MAGS o stanovisko k orga-
nžzácži dopravy počas výstavby Toto absentuje v administratívnom spise.

o Závázné stanovisko HM SR Bratislavy k investičnej činnostž zo drxa 22. 08.2011 nikde neuvá-
dza či je navrhovaná stavba v s'ůlade s územným plánom mesta Bratislava, čo nie je. Nikde
súčasne nie SZ2 prepočítané koeficienty zastavanosti, či SZ2 dodržané čo sme toho názoru, že
me sú. Predmetné závázné stanovisko považujeme za neplatné, pretože ako je aj v nom uve-
dené stráca platnost' okrem žného aj v prípade ak dochádza k podstatnej zmene skutkových
okolností z ktorých dotknutý orgán vychádzal.

o Závázné stanovisko MAGS ORM 38889/11-35624 zo dria 22.08.2011, posudzovalo dokumen-
táciu spracovatn2 Ing. arch. Jurajom Šimekom z novembra 2010.
Návrh organizácie dopravy počas výstavby a trvalého dopravného značenia predkladá zhoto-

viter Operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu
HM SR Bratislavy. Odpoved' na námietku spracoval úrad ako ,,Posúdenie námietky 19 a 20 staveb-
ným úradom".

str. 52/65



Závuzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti (Zll. MAGS ORM...)
je dokladom územného konania o umiestnení stavby. Na podklade komplexného posúdenia návrhu
príslušnými oddeleniami magistrátu vydáva dotknutý orgán stanovisko s vyjadrením ,,hlavné mesto
súhlasí" čo znamená, že návrh je v súlade s reguláciou aktuálnej územnoplánovacej dokumentácie.
Územnoplánovacie dokumentácie sú verejne prístupné na webovej stránke hlavného mesta SR Bra-
tislavy.

Meno projektanta je nepodstatným znakom projektovej dokumentácie, tá sa posudzuje podl'a
obsahu.

Podra rozhodnutia zo dňa 12.10.2018, č. KV/DOP/234/2018/16591/MK, platnost' rozhodnu-
tia uplynie po dvoch rokoch, ak sa nezačne so stavebnými prácarm (str. 2 bod 6), teda je
v sůčasnostj neplatné a pre stavebné konanie nepoužžterné.
Závázné stanovisko KV/DOP/339/2018/4882/MK zo dria 12.03.2018, vydané k projektovej
dokumentácij vypracovanej Ing. Viktorom Neumannom v septembri 2015, ktorá už nie je
predmetom konaní s'ítvisiacich s ,,Bytovým domom Svrčia ulica " skutočnosti v nom uvedené
nie SZ2 pravdivé a pre uplynutie času je závázné stanovisko neplatné.
Uvedené dokumenty nie sú dokladmi stavebného konania vo veci povolenia predmetných ob-

jektov, platia pre komunikácie, ktoré sú predmetom samostatného povol'ovacieho konania.
Meno projektanta je nepodstatným znakom projektovej dokumentácie, tá sa posudzuje podl'a

obsahu. Podrobnejšie posúdenie námietky je uvedené v posúdení námietky č. 21 .

z

€

Závčžzné stanovisko zn. HŽP/4 749/201 1 zo «Ma 25. 02.2011 vychádzalo z toho času neaktuál-
nej projektovej dokumentácie.
Závázné stanovisko zn. HŽP/8971/2013 zo dna 06.06.2013, posu«lzovalo prirodzené odvetra-
rúe garáží, sa uvádza, že hodnoty objemovej aktivity radónu prekračujú povolené limity sta-
novené vyhláškou MZ SR č. 588/2007 Z.z., pričom dotknutý orgán sa rovnako vyjadroval
k póvodnej projektovej dokumentácii bez zmžen, ku ktorým došlo následne (cesty a pod.).
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v stanovisku uložil podmienky pre realizačnú do-

kumentáciu stavby vo veci ochrany stavby pred prenikaním radónu z podložia a pre kolaudačné
konanie, kde je dotknutým orgánom a na základe posúdenia dokladov vydáva súhlas alebo nesúhlas
na vydanie povolenia na užívanie stavby, ktorý je pre stavebný úrad závuzný. RUVZ nie je dotknu-
tým orgánom v stavebnom konaní. Podrobnejšie posúdenie námietky je uvedené v posúdení ná-
mietky č. 22.

0

I:l

Zo stanoviska Hasičského a záchranného zboru HM SR Bratislavy č. HZUBA3-2020/000728-
002 zo dřta 06.04.2020 nie je zrejmé, ktorá projektová dokumentácia bola predmetom posú-
denia, či póvodná alebo so zmenami.
Stavebný úrad vyzval stavebníka na predloženie projektu požiarnej ochrany stavby

s overujúcou pečiatkou príslušného orgánu požiarneho dohradu a overil, že ide o rovnopis doku-
mentácie uloženej v spise na stavebnom úrade. Podrobnejšie posúdenie námietky je uvedené
v posúdení námietky č. 25.

Stanovisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska č. 28/SK/2014/Ho zo dňa 06.03.20l4
stanovisko iba k častj stavby, a to SO 101-00 Komurúkácie pešie a statická doprava, ktorá
anj nie je predmetom tohto stavebného konanža. Navyše posudzovala projektovú dokumentá-
ciu, ktorá bola medzičasom aktualizovaná. Toto stanovisko nemožrxo použiť ako podklad pre
rozhodnutie o žiadosti o vydame stavebného povolenia.
Napadnutý doklad je súěast'ou spisu stavebného konania preto, aby stavebný úrad overil, že

neobsahuje podmienky alebo námietky vo veci predmetných povol'ovaných objektov v tomto ko-
naní. Podrobnejšie posúdenie námietky je uvedené v posúdení námietky č. 26.

€

o
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a Stanovisko Obvodného pozemkového úradu č.j. 136/2011/151 0-GRO zo dňa 28.03.2011 bolo
vydané nie pre (aktuálneho) stavebníka, ale pre Ing. Martina Ganza, vo veci stavby Resžden-
cia Ganz.

a OPÚ v zmysle ust. 1 7 ods. 2 písm. b) v spojení s ods. 3 zákona č. 220/2004 Z.z. vyjadruje
s navrhovaným zámerom pornohospodárskej pMe pri realizácii stavby súhlas, za dodržarúa
uložených podmienok.
Meno žiadatel'a je nepodstatným znakom projektovej dokumentácie, tá sa posudzuje podl'a

obsahu. Vyjadrenie je dokladom územného konania o umiestnení stavby, v stavebnom konaní je
bezpredmetné. Posúdenie námietky je uvedené aj k námietke č. 28.

o Zo stanoviska príslušného dopravného inšpektorátu č. KRPZ-BA-KD13-2625-001/2018 zo
dňa 13. 08.2018 rúe je zrejmé, ktorá projektová dokumentácia bola predložená na pos'ůdenie,
chýbajú informácže k zhotoviterovž, spracovaterovi, dátumu vyhotovenia PD, ktorá mala byt'
predmetom posudzovanža.
Dotknutý orgán sa vyjadruje k dopravnej stavbe, ktorá je predmetom osobitného konania

špeciálneho stavebného úradu. Odpoved' na námietku spracoval úrad ako ,,Posúdenie námietky 29
stavebným úradom".

o Technická inšpekcia - odborné stanovisko č. 01933/1/2013 zo dňa 04.07.20l3 k projektovej
dokumentácii, ktorá bola v priebehu rokov viackrát aktualizovaná.
Za správnost' riešenia v projektovej dokumentácii zodpovedá projektant ako oprávnená od-

borne spósobilá osoba. Právnická osoba oprávnená na výkon technickej inšpekcie vyhradených
technických zariadení podl'a príslušných ustanovení zákona č 124/2006 Z.z. obezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci overovania splnenia
požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení posudzuje projektovú dokumentáciu
s technickým zariadením, vykonáva predpísané skúšky a vydáva príslušné doklady o preskúšaní
týchto zariadení, ktoré budú neopomenutel'nými dokladmi v kolaudačnom konaní.

" Rozhodnutie č. KV/ZIVP/1873/2018/17036/LG zo dňa 24.]0.2018 správoplatnost'ou dňa
25.11.20l8 - stavebník nedodržuje v ňom stanovené podmienky a miestna čast' koná v rozpo-
re s vydaním výrubovom rozhodnutím.

Uvedené rozhodnutie nie je dokladom tohto stavebného konania. Splnenie podmienok roz-
hodnutia preukáže stavebník dotknutému orgánu v kolaudačnom konaní.

o Svetlotechnický posudok č. Sv 003/2012, ktorého spracovaterom je Ing. Branislav Čamek
z marca 2012 neobsahuje diagramy preslnema podra normy STN 73 4301 Bytové budovy.
Svetlotechnický posudok je teda nedostatočným podkladom.

0 Akustickú projektovú štúdiu, ktorej spracovaterom je spoločnost' ÁUREKA s.r.o. zo dŤia
02.05.2013 je vypracovaná osobou bez správnej autorizácie Slovenskej komory stavebných
žrúinierov na vypracovanie akustických štMií.

o Správa IGHP č. 007-2012 zhotovená V&V GEO, s.r.o. nezahřňa všetky parcely, na ktorých
má byt' realizovaná stavba.
Vyššie uvedené posudky sú dokladmi vyžadovanými v územnom konaní o umiestnení stav-

by, kde boli podkladmi pre vyjadrenia dotknutých orgánov. Územné rozhodnutie je právoplatné
a nové overovanie správnosti napadnutých posudkov nie je opodstatnené.

Predložené námietky účastníkov konania voči závázným stanoviskám dotknutých orgánov,
stanovisku právnickej osoby oprávnenej na technickú inšpekciu a voči posudkom zamieta stavebný
úrad ako neopodstatnené.
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15. V spise sa nenachádzajú doklady, ktoré bolž predložené so žiadost'ou o závázné stanovisko
dotknutého orgánu:

Posúdenie námietky 15 stavebným úradom:
Podl'a 2. vety v § 32 ods. 2 správneho poriadku rozsah a spósob zist'ovania podkladov pre

rozhodnutie určuje správny orgán. Pre konanie stavebného úradu sa dotknuté orgány vyjadrujú
závuzným stanoviskom. Doklady z konaní dotknutých orgánov nie sú opodstatnené v spise staveb-
ného konania, tieto doklady má založené vo svo3om spise dotknutý orgán.

Námietku stavebný úrad zamieta ako neopodstatnenú.

16. Zo závázného stanoviska/vyjadrenia spoločnosti ÁB SÁT s.r.o. Ing. Jakaboviča nie je zrejmé,
kedy bolo doložené do spisu a ako mohol k záverom, ktoré v stanovisku prezentuje, dospiet'.

Posúdenie námietky 16 stavebným úradom:
Za obsah stanoviska a údaje v ňom uvedené je zodpovedný dotknutý orgán alebo správca sie-

te v predmetnom území, ktorá móže byt' rozhodnutím stavebného úradu dotknutá. Stavebný úrad
nemá kompetenciu predložené stanovisko skúmat', ani ho menit'.

Námietku stavebný úrad zamieta ako neopodstatnenú.

17. V stanovžsku Magžstrátu Hlavného mesta Bratislava č. AáAGS Osk 55933/2020-95319-2 zo
dňa 05. 07.2020 nie je uvedený správny skutkový stav, ked' sa v riom uvádza, že na parcelách
č. 790/1, 20479, 20478, 22338 a 20500/4 sa nachádza stavba miestnej komunžkácie III. trie-
dy - Svrčia ulica, ktorá spolu so svojimi súčast'ami je vo vlastníctve Bratislavy a ktorá len
bola zverená do správy príslušnej mestskej častL

Posúdenie námietky 17 stavebným úradom:
Za obsah stanoviska a údaje v ňom uvedené je zodpovedný dotknutý orgán alebo správca sie-

te v predmetnom území, ktorá móže byť rozhodnutím stavebného úradu dotknutá. Stavebný úrad
nemá kompetenciu predložené stanovisko skúmat'.

Podra údajov správy katastra je predmetný pozemok parc. reg. C KN č. 790/1, bez záznamu
o vlastníkoch, zapísaný ako druh pozemku ,,Zastavaná plocha a nádvorie': a spósob využívania
,,Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia,
lesná cesta, porná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti". Uvedený pozemok reg. C KN
sa čiastočne prekrýva s pozemkami parc. reg. E KN č. 20479, 20478, 22338 a 20500/4.

Podra ust. § 70 ods. l a 2 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutel'ností a o zápise vlast-
níckych a iných práv k nehnuternostiam (katastrálny zákon) o hodnovernosti a záváznosti údajov
katastra sú údaje katastra uvedené v §7 hodnoverné, ak sa nepreukáže opak. Údaje katastra, a to
údaje o právach k nehnutel'nostiam, parcelné číslo, geometrické určenie nehnuternosti, druh po-
zemku, geometrické určenie a výmera katastrálneho územia, názov katastrálneho územia, výmera
pornohospodárskej jednotky alebo lesnej hospodárskej jednotky, alebo organizačnej jednotky, úda-
je o základných a podrobných polohových bodových poliach, údaje o bodových poliach, ako aj
štandardizované geografické názvy sú hodnoverné a závuzné, ak sa nepreukáže opak. Závázným
údajom katastra nie je druh pozemku evidovaného ako parcela registra ,,E".

Námietku stavebný úrad zamieta ako neopodstatnenú.

18. V stanovisku zo dňa 22. 08.2018, č.j. MAGS OZP 51 044/201 8 - 3 781 08/Be bola pod .bodom 3/
súhlasu stanovená podmienka obmedzenie prašnosti, tak táto nie je dodržiavaná anž v s'ůčas-
nosti.

Posúdenie námietky 18 stavebným úradom:
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Námietku považuje stavebný úrad za opodstatnenú a uložil ju ako záváznú podmienku pre
zhotovenie stavby č. 20.3. aj v tomto rozhodnutí o povolení stavby. Jej nedodržanie nie je dóvo-
dom pre zamietnutie žiadosti o stavebné povolenie.

Námietku stavebný úrad zamieta ako neopodstatnenú.

19. Vzmysle stanoviska zo dna 22.08.2018, č.j. MAGS OR 38889/1135624 bol stavebník povinný
požžadat' o stanovisko k orgarúzácii dopravy počas výstavby, pričom toto stráca platnost'. ak
došlo k zmene ustanovení právneho predpisu. z ktorých dotknutý orgán vychádzal (§ 1 40b ods.
3 zákona č. 50/1976 Zb.). Stanovisko k organizácij dopravy počas výstavby v spise chýba.

20. V spise chýba nielen projekt orgarúzácie dopravy, ale aj projekt trvalého dopravného značenia.

Posúdenie námietky 19 a 20 stavebným úradom:
Projekt organizácie dopravy počas výstavby a aj projekt trvalého dopravného značenia pre-

rokúva a odsúhlasuje Operatívna komisia pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariade-
ní magistrátu HM SR Bratislavy dokumentom ,,Určenie použitia dopravných značiek a dopravných
zariadení" pred začatím výstavby (dočasné dopravné značenie), resp. pred kolaudáciou (trvalé do-
pravné značenie). Prerokovaný projekt a vydané určenie stráca platnost', pokiar sa umiestne-
nie/vyznačenie dopravných značiek a dopravných zariadení nezrealizuje v plnom rozsahu do 30 dní
odo dňa doručenia tohto určenia žiadatel'ovi. O schválenie organizácie dopravy a dopravného zna-
čenia spravidla požiada zhotovitel' stavby až pred začatím realizácie osadenia dopravného znače-
nia.

Súčast'ou spisu je dokumentácia ,,Projekt organizácie výstavby" z novembra 2012, doplnený
vo februári 2020, zhotovitel' PD sp. Artplan spol. s r.o., so sídlom Karadžičova 27, 811 08 Brati-
slava, IČO 35 830 395. Za správnost' a úplnost' vypracovania dokumentácie je zodpovedný podl'a
§ 46 stavebného zákona projektant ako odborne spósobilá osoba oprávnená na výkon vybraných
činností vo výstavbe (§ 45 stavebného zákona) podra osobitných predpisov.

Projekt trvalého dopravného značenia je predmetom konania špeciálneho stavebného úradu
vo veci povolenia dopravných stavieb.

Námietku stavebný úrad zamieta ako neopodstatnenú v stavebnom konaní.

21 . Závčžzné stanovisko zo «Ma 12.03.2018, č.j. KV/DOP/339/2018/4882/MK bolo vydané k pro-
jektovej dokumentácií vypracovanej Ing. Viktorom Neumannom v septembri 2015, ktorá už
nie je predmetom konaní súvisiacich s ,,Bytovým domom Svrčia ulica", skutočnosti v nom
uvedené nie SZ2 pravdivé a pre uplynutie času je závázné stanovisko neplatné.

Posúdenie námietky 21 stavebným úradom:
Uvedené závázné stanovisko sa týka povol'ovania dopravných stavieb, ktoré sú predmetom

samostatného konania špeciálneho stavebného úradu pre komunikácie.
Námietku stavebný úrad zamieta ako neopodstatnenú v stavebnom konaní vo veci povolenia

bytového domu.

22. V stanovisku zo dna 06.06.2013, č. j. HŽP 8971/2013, ktoré o. i. posudzovalo prirodzené
odvetranie garáží, sa uvádza, že hodnoty objemovej aktivity radónu prekračujú povolené li-
mity stanovené vyhláškou MZ SR č. 588/2007 Z.22z., pričom dotknutý orgán sa rovnako vy-
jadroval k póvodnej projektovej dokumentácii bez zmien, ku ktorým došlo následne ako napr.
rozširovarúe cesty a pod.

Posúdenie námietky 22 stavebným úradom:
Uvedené stanovisko vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto,

so sídlom v Bratislave, ktorý sa podra ust. zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvo3i
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 6 ods. 3 písm. g) v spojení s § 13
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éods. 3 písm. b) zákona vydáva závázné stanovisko k územným plánom a k návrhom na územni
konanie, podra písm. c) k návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v užívaní stavieb.

V záváznom stanovisku dotknutý orgán uložil požiadavky pre zhotovenie a kolaudáciu stav-
by. V tomto stavebnom povolení prevzal úrad podmienky do závázných podmienok pre realizáciu
stavby. Komunikácie a dopravné spevnené plochy a ich zmeny voči územnému rozhodnutiu nie sú
predmetom tohto konania.

Dotknutý orgán upozornil v stanovisku na potrebu vykonať opatrenia proti prenikaniu radónu
z podložia stavby na základe zistení v doklade ,,Záverečiiá správa inžinierskogeologického prie-
skumu č. 007-2012, vrátane radónového prieskumu, zhotoviter V&V GEO, s.r.o., 21.02.20l2': Za
návrh opatrení podl'a § 5 vyhl. MZ SR č. 528/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požia-
davkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia v znení neskorších predpisov, na obme-
dzovaiiie ožiarenia radónom pri výstavbe stavieb s pobytovými priestormi a návrh kombinovanej
izolácie proti zemnej vlhkosti a prenikaniu radónu v realizačnej dokumentácii zodpovedá projek-
tant. Zhotovenie izolácie proti prenikaniu radómi z podložia preukazuje stavebník v kolaudačnom
konaní.

Námietku stavebný úrad zamieta ako neopodstatnenú, nakorko emisie radónu z podložia nie
sú dóvodom pre zamietnutie žiadosti o stavebné povolenie.

23. SO 302-00 Prístrešok pre nádoby na odpad podra stanoviska OLO, č. j. Zak/527/13-Šá zo
dňa 24.07.2013, ktoré posudzovalo projektovú dokumentácžu z roku 2013, majú byt' kontaj-
nery umiestnené min. 10 m od najbližšieho okna bytového domu. Žiadame zakreslit' odstup
kontajnerov od okien plánovaného ,, Bytového domu Svrčia ulica " ako aj bytového domu Svr-
čia 8. Mám za to, že tento odstup nemóže byt' dodržaný.

Posúdenie námietky 23 stavebným úradom:
V stanovisku sp. Odvoz a likvidácia odpadu a.s. je uvedené (cit.): ,,Z hygienických dóvodov

navrhujeme kontajnery umiestnit' min. 10 m od najbližšieho okna bytového domu." Požiadavka nie
je formulovaná ako závuzná podmienka, iba ako odporúčanie.

Náležitosti zariadení pre nakladanie s odpadmi upravuje VZN hl. mesta SR Bratislavy
č. 6/2020 z 25.06.2020 a v tomto predpise sa podmienka vzdialenosti zariadenia na odpad 10 m od
okien obytných miestností nenachádza. Ani orgán verejného zdravotníctva túto podmienku neulo-
žil. Stavebnému úradu nie je známe ustanovenie všeobecne závázného predpisu, z ktorého by táto
podmienka vyplynula.

V súčasnosti spoločnost' OLO a.s. nie je dotknutým orgánom v stavebnom konaní a už sa
k projektovej dokumentácii nevyjadruje, za riešenie kontajnerového stojiska zodpovedá projektant.
Pokiar v budúcnosti nebude užívatel'om bytového domu umiestnenie stojiska vyhovovat', možno
objekt ako drobnú stavbu podl'a § 139b ods. 7 písm. a) a § 55 ods. 2 písm. b) stavebného zákona
premiestniť na základe ohlásenia stavebnému úradu.

Námietku stavebný úrad zamieta ako neopodstatnenú.

24. Namietame obsah rozhodnutia č.j. KV/ZIVP/1873/2018/1 7036/LG zo dňa 24.10.2018 s prá-
voplatnost'ou ku dňu 25.11.2018, ked' stavebník nedodržuje v ňom stanovené podmienky
a miestna čast' koná v rozpore s vydaním výrubovom rozhodnutím.

Posúdenie námietky 24 stavebným úradom:
Uvedené rozhodnutie o výrube drevín nie je predmetom posudzovania v konaní a stavebnom

povolení vo veci objektu ,,Bytový dom". Posúdenie námietky je v kompetencii príslušného orgánu
ochrany prírody a krajiny.

Námietku stavebný úrad zamieta ako neopodstatnenú v stavebnom konaní.
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25. Prí stanovžsku zo dňa 06.04.2020, č. j. HZUBA3-2020/000728-002, nie je zrejmé, ktorá pro-
jektová dokumentácia bola predmetom posúdenia, či pčivodná alebo so zmenami.

Posúdenie námietky 25 stavebným úradom:

Príslušný orgán štátneho požiarneho dohradu overuje posúdený návrh požiarnotechnických
opatrení osobitnou pečiatkou. Žiadatel' na výzvu úradu predložil fotokópiu projektu protipožiar-
nych opatrení overenú pečiatkou príslušného orgánu štátneho požiarneho dohl'adu a stavebný úrad
overil, že sa zhoduje so špeciálnou čast'ou PD v spisovej dokumentácii na stavebnom úrade.

Námietku stavebný úrad prijal ako opodstatnenú a súlad stanoviska dotknutého orgánu s PD
predloženou v stavebnom konaní overil.

26. Únia nevidiacich a slabozrakých č. 28/SK/2014/Ho vydala dna 06.03.2014 stanovisko iba
k časti stavby, a to SO 101-00 Komunikácže pešie a statická doprava, ktorá ani rúe je pred-
metom tohto stavebného konania. Navyše posudzovala projektovú dokumentáciu, ktorá bola
medzičasom aktualizovaná. Toto stanovžsko nemožno použit' ako podklad pre rozhodnutie o
žiadosti o vydanie stavebného povolenia.

Posúdenie námietky 26 stavebným úradom:
Dotknutý orgán sa vyjadril k objektu, ktorý nie je predmetom tohto konania. Stavba bytové-

ho domu nie je primárne určená na užívanie verejnost'ou a osobami so zrakovým postihnutím. Dot-
knutý orgán v stanovisku konštatuje, že stavba bola navrhnutá v zmysle vyhlášok č. 532/2002 Z.z.
a č.9/2009 Z.z. z hl'adiska osób so zrakovým postihnutím.

Vprípade potreby užívania stavby bytového domu osobami so zrakovým postihnutím
v budúcnosti sú prípustné potrebné úpravy na základe individuálneho návrhu.

Námietku stavebný úrad zamieta ako neopodstatnenú tomto konaní.

27. Stanovisko Obvodného úradu Bratislava, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia z roku
2010, č.j. OK R-31439/2010/2, je toho času neaktuálne a neplatné. Odhliadnuc od tejto sku-
točnosti absentuje v spise splnomocnenie Ing. arch. Danice Flimelovej, ktorá v tom čase vy-
bavovala stanovžská pre Ing. Martina Ganza. Rovnako tak stanovisko zo dňa 28.03.2011,
č. j. 136/201 1/15 10-GRO, bolo vydané nie pre (aktuálneho) stavebníka, ale pre Ing. Martžna
Ganza.

Posúdenie námietky 27 stavebným úradom:

Obvodný úrad Bratislava, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia v stanovisku uvádza,
že d'alší stupeň PD nežiada predložit' na posúdenie.

Stavebný úrad vydáva rozhodnutia vo veci, ktorými povoruje stavbu v konkrétnych technic-
kých a právnych súvislostiach. Osoba stavebníka - žiadatera, okrem vlastníckych alebo iných práv,
nie je pre posúdenie stavby podstatná. Rovnako aj osoba, ktorá je uvedená ako žiadatel' o závázné
stanovisko dotknutého orgánu.

Námietku úrad zamieta ako neopodstatnenú.

28. OPÚ v zmysle ust. § 17 ods. 2 písm. b) v spojení s ods. 3 zákona č. 220/2004 Z.z. vyjadruje
s navrhovaným zámerom pornohospodárskej pMe pri realizácii stavby s't'hlas, za dodržania
uvedených podmienok, podmienky neboli dodr.:ané. K bodu 3 uvádzame, že zo Zmluvy o spo-
luprácž a Darovacej zmluvy medzi stavebníkom a Mestskou čast'ou Bratislava - Karlova Ves,
boli o.ž. parcely č 782/2 a 784 rozdelené na viaceré časti, pričom novovzniknuté parcely SZ2
už zapísané ako ,, zastavaná plocha a nMvorže".

Posúdenie námietky 28 stavebným úradom:
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Pre konanie stavebného úradu sú závuzné údaje v aktuálnom liste vlastníctva. Preskúmat' po-
stup príslušného orgánu v procese zmeny druhu pozemku nie je v kompetencii stavebného úradu.

Námietku zamieta stavebný úrad ako neopodstatnenú.

29. Zo stanoviska Krajského riaditerstva policajného zboru v Bratislave zo dňa 13.08.2018, č.j.
KRPZ-BÁ-KD13-2625-001/2018, nie je zrejmé, ktorá projektová dokumentácia bola predlo-
žená na posúdeme, chýbaj'ů informácie k zhotoviterovi, spracovaterovi, dátumu vyhotovenia
PD, ktorá mala byt' predmetom posudzovania. KRPZ BA uplatnilo viaceré podmienky, ktoré
podra nášho názoru nebudú nu5ct' byt' splnené. Ako príklad uvMzame pripomienku č. 5 íí Par-
kovacie stojžska navrhnuté prj sítvislej pevnej prekážke (stene, ímíre, atd'.) požadujeme na-
vrhrn2t' s bezpečnostným odstupom v zmysle STN 73 6056". V zmysle projektovej dokumentá-
cie predloženej občanom na pripomienkovarúe máme za to, že parkovacie miesta nie sv't na-
vrhnuté v súlade s uvedenou S TN. Taktiež nie sů splnené body 8 a 9.

Posúdenie námietky 29 stavebným úradom:
Dotknutý orgán sa vyjadruje k dopravnej stavbe, ktorá je predmetom osobitného konania

špeciálneho stavebného úradu.
Námietku zamieta stavebný úrad ako neopodstatnenú.

30. Stavba je navrhnutá v rozpore s vyhl. č. 532/2002 Z.z. § 20 ods. 1, ods. 2 a ods. 5), bez blžž-
šieho určenia dóvodu. Ďalej sa uvádza: Podra ods. 5 cit. vyhlášky, kaMé zabudované tech-
nické zariadenie spósobufitce hluk a vibrácie musí byt' v budove s obytnými a pobytovými
miestnost'ami umiestnené a inštalované tak, aby ich prenos, ako šírenie do stavebnej kon-
štrukcie boli obmedzené. Podra nášho názoru predložená žiadost' o vydanie stavelmého po-
volenia na stavbu nie je vyhovufitca pre obytné a pracovné prostredže na susedných parce-
lách a stavbe obytného domu Svrčia 8 v Bratislave.

Posúdenie námietky 30 stavebným úradom:
Dotknuté orgány návrh stavby preskúmali podl'a osobitných predpisov určujúcich rozsah ich

oprávnení a vydali súhlasné stanoviská. Vplyv prípadných zdrojov hluku a vibrácií na okolité
obytné prostredie je predmetom skúmania a vyhodnotenia dotknutého orgánu v kolaudačnom ko-
nanÍ .

Námietku zamieta stavebný úrad ako neopodstatnenú.

31. Stavebný'ůrad nepostupoval v s'ůlade s § 14 správneho poriadku v spojení s § 59 ods. 1
a § 139 ods. 2 písm. d) stavebného zákona, ked' nekoná aj s d'alšími, dotknutými účastníkmi
konania, pričom vóbec si doterajšou činnost'ou nevymedzil a neustálil okruh dotknutých
účastníkov, ked' napríklad opomenul vlastníkov rodinných domov na Svrčej ulici v Bratislave.

Posúdenie námietky 31 stavebným úradom:
Podl'a § l ods. l správneho poriadku: ,,Tento zákon sa vzt'ahuje na konanie, v ktorom v ob-

lasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo
povinnostiach fyzických osób a právnických osí5b, ak osobitný zákon neustanovuje inakf'

Podra § 14 ods. 1 správneho poriadku:
l) Účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa

má konat' alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti móžu byt' rozhodnutím
priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že móže byt' rozhodnutím vo svojich prá-
vach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa
preukáže opak.

2) Účastníkom konania je aj ten, komu osobitný zákon také postavenie priznáva.
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Stavebný zákon ako osobitný predpis podra § 1 ods. 1 správneho poriadku určuje okruh
účastníkov konania v § 59 v ods. l a ods. 2: Účastníkmi stavebného konania sú a) stavebník, oso-
by, b) ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich
pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám m«5žu byt'
stavebným povolením priamo dotknuté, c) d'alšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobit-
ného predpisu, d) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, e) projektant v časti, ktorá sa týka
projektu stavby. Účastníkmi stavebného konania podl'a odseku 1 písm. b) nie sú nájomcovia bytov
a nebytových priestorov.

Stavebný úrad určil okruh účastníkov stavebného konania v súlade s § 59 stavebného zákona
a 2. vetou § 14 ods. 1 správneho poriadku a vzal do úvahy aj úpravu pojmu ,,susedná stavba"
v § 139 ods. 2 písm. d) a to, nakorko móžu byt' dotknuté susedné stavby existenciou navrhovanej
stavby, nie jej výstavbou a súvisiacim dočasným zhoršením niektorých vlastností okolia staveni-
ska. Kvalifikovaná osoba zodpovedná za odborné vedenie stavby v čase vydania stavebného povo-
lenia nie je úradu známa.

Námietku zamieta stavebný úrad ako neopodstatnenú.

32. Stavebník doposiar nepreukázal, aký má vzt'ah, či už vlastnícky, nájomný alebo iný, k parcele
č. 790/20 v kat. území Karlova Ves, resp. k parc. č. 20500/4, kde má byt' údajne vlastníkom
] 19-ročný Ján Malík, ktorého zastupuje Slovenský pozemkový fond, a Hlavné mesto SR, pri-
čom na tejto parcele má byt' umiestnená prípojka staveniska a dočasná prípojka novostavby.
V čase oznámenia o začatí stavebného konania nebol doložený súhlas Slovenského pozemko-
vého fondu na umiestnenie prípojky na parcele ,, E" DJ č. 20500/4 pre k. 'ů. Karlova Ves.

Posúdenie námietky 32 stavebným úradom:
SPF podra listu vlastníctva nie je vlastníkom ani zástupcom vlastníka uvedeného pozemku.
Prípojka staveniska a neskór aj stavby na verejnú distribučnú siet' NN budú čiastočne ulože-

né na pozemkoch parc. reg. C KN č. 790/20 (vlastník Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves) a parc.
reg. E KN č. 22338, 20501/3 (vlastník Hlavné mesto SR Bratislava) a v trase jestvujúcich káblo-
vých vedení na pozemku parc. reg. E KN č. 20500/4 (vlastník Hlavné mesto SR Bratislava a Ján
Malík, nar. 1902). Stavebník predložil zmluvu o budúcej zmluve o vecnom bremene s vlastníkom
pozemkov parc. reg. E KN č. 22338 a 20501/3 (HM SR Bratislava) za účelom zabezpečenia vecné-
ho bremena týkajúceho sa stavebných objektov Prípojka plynu, Kanalizácia splašková, Vodovodná
prípojka, Prípojka NN a Prekládka vedenia NN k stavbe Bytový dom Svrčia 8.

Vzhradom na skutočnost', že káblové vedenie NN sa napojí na jestvujúci podperný bod
vzdušného vedenia a trasa podzemných káblov bude vedená v póvodnej trase jestvujúcich vedení,
nie je potrebná zmluva o vecnom bremene s vlastníkom pozemku parc. reg. E-KN č. 20500/4. Ulo-
ženie siete neovplyvní užívanie pozemku. Podra ust. § 58 ods. 4 stavebného zákona: ,,Stavebník pod-
zemných stavieb podlžehaj'ůcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozem-
ku alebo stavbám na nom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so
stavbarm na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemóžu ovplyvnit' využitie pozemku
na účel, ktorému je určený".

Stavebný úrad požiadal príslušný organizačný útvar miestneho úradu Bratislava-Karlova Ves
o poskytnutie údajov z registra osób o osobe Ján Malík, narodený 1902, bytom podra údajov na
liste vlastníctva. Údaje o tejto osobe sa v registri os«"b nenachádzajú. Údaj o zastupovaní neznáme-
ho vlastníka J. Malíka Slovenským pozemkovým fondom na liste vlastníctva nie je uvedený. Pí-
somnosti určené účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy doručuje správny orgán verejnou
vyhláškou podl'a § 26 správneho poriadku.

Námietku zamieta stavebný úrad ako neopodstatnenú.
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Žiadatel' predložil so žiadost'ou úplnú projektovú dokumentáciu a tieto doklady:
Splnomocnenie na zastupovanie stavebníka.
Územné rozhodnutie č. KV/SU/480/2012/11410/KS zo dňa 31.07.20l2, ktoré nadobudlo
právoplatnost' dňa 13.05.2013, spolu s rozhodnutím odvolacieho orgánu v konaní o odvolaní
č. A/2013/469-/HLO zo dňa 04.04.2013, spolu so záváznými stanoviska dotknutých orgánov
uplatnenými v územnom konaní o umiestnení stavby,
Aktualizovanú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie (zhotovitel' PD sp. Aítplan
spol. s r.o., so sídlom Karadžičova 27, 811 08 Bratislava, IČO 35 830 395, dátum l 1/2012,
aktualizácia 1 1/2019, 02/2020, HIP Ing. Ol'ga Szabóová, ASI (stavebné riešenie, statika, pro-
jektové energetické posúdenie r. 2018, projekt požiarnej ochrany, plynofikácia, zdravotech-
nika, elektroinštalácia, vzduchotechnika, projekt organizácie výstavby terénne asadové
úpravy, dažd'ová a splašková kanalizácia, vodovodná prípojka, prípojka plynu, NN prípojka)
Technická inšpekcia, a.s., Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby
č.01933/l/2013 zo dňa 04.07.20l3,

Súhlas Hlavného mesta SR Bratislava na povolenie stavby malého zdroja znečist'ovania
ovzdušia zo dňa 22.08.20l8, pod č. MAGS OZP 51044/2018-378108/Be,
Aktualizované stanovisko Hasičského a záchranného útvaru Hlavného mesta SR Bratislavy,
zo dňa 06.04.2020, č. HZUB3-2020/000728-002,
Aktualizované Stanovisko Krajského riaditerstva policajného zboru v Bratislave, KDI, zo
dňa 13.08.20l8 pod č. KRPZ-BA-KD13-2625-001/2018,
Aktualizované závázné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislava zo dňa
13.08.2018 č. KPUBA 2018/15693-2/61054/KER,
Aktualizované vyjadrenie OU Bratislava, odb. SoŽP, odd. OPaVZŽP, z hradiska záujmov
štátnej vodnej správy zo dňa 16.08.2018 č. OU-BA-OSZP3-2018/78037/JAJ/IV-vyj.,
Rozhodnutie OU Bratislava, ako špeciálneho stavebného úradu pre vodné stavby, o povolení
výstavby daM'ovej a splaškovej kanalizácia pre stavbu ,,bytový dom Svrčia ulica" zo dňa
04.08.2020 č. OU-BA-OSZP3-2020/08619 l-005,

Vyjadrenie sp. Bratislavská vodárenská spoločnost', a. s., kPD pre stavebné konanie,
č. 32334/2018/TK zo dňa IO.08.2018,

Vyjadrenie sp. SPP Distribúcia a.s., č. TD/PS/0018/2020/Šč zo dňa 04.02.2020 k PD na sta-
vebné povolenie,
Aktualizované stanovisko sp. Západoslovenská distribučná a.s., k preložke NN káblového
vedenia, zn. CD 71435/2018 zo dňa 18.9.20l8,
Závuzné stanovisko sp. Západoslovenská distribučná a.s., pre stavebné konanie, k návrhu NN
prípojky stavby Bytový dom, Svrčia ul., Bratislava zn. CD 89167/2020 zo dňa 17. 12.2020,
Vyjadrenie MČ Bratislava-Karlova Ves č. KV/DOP/339/2018/4882/MK zo dňa 12.03.2018
o súhlase s navrhovaným riešením chodníka pozdíž miestnej komunikácie Svrčia,
Rozhodnutie MČ Bratislava-Karlova Ves č. KV/DOP/234/2018/16591/MK zo dňa
12.lO.2018, právoplatné dňa 1l.ll.2018, o povolení na pripojenie troch vjazdov na miestnu
komunikáciu Svrčia,
Rozhodnutie MČ BA - Karlova Ves č. KV/ZIVP/1873/2018/1 7306/LG zo dňa 24.10.20l8,
s právoplatnost'ou dňa 25.1l.20l8, o súhlase na výrub 19 ks stromov,
Vyjadrenie Hlavného mesta SR Bratislava č. MAGS OZP-442352/54819/18 zo dňa
12.lO.2018, súhlas s umiestnením náhradnej výsadby na pozemkoch parc. č. 1635, 1636,
163 7 k.ú. Karlova Ves,

Aktualizované vyjadrenie Dopravného úradu, Divízie civilného letectva zo dňa 16.08.2018
č. j. 17676/2018/ROP-001 32055,
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o Aktualizované vyjadrenie Ministerstva obrany SR, agentúry správy majetku, zo dňa
19.06.2018 č. ASM-50 1791/2018,

o Stanovisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska č. 28/SK/2014/Ho zo dňa 6.3.2014,
k PD pre stavebné povolenie

o Stanovisko spoločnosti AB SAT s.r.o. Ing. Vladimír Jakabovič k rušeniu satelitného signálu,
25.02.2020,

o Situácie s vyznačeným priebehom podzemných vedení inžinierskych sietí, ktorých vlastníci
alebo správcovia deklarovali existenciu sietí vpredmetnom území (BENESTRA, s.r.o.,
Orange Slovensko, a.s., SPP-distribúcia, a.s., BVS, a.s., Západoslovenská distribučná, Slo-
vak Telekom, a.s., SWAN Mobile, a. s., UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., SITEL
s.r.o.)

Zmluvy:
o Zmluva o postúpení práv a povinností z rozhodnutia o umiestnení stavby ,,Bytový dom Svr-

čia ulica" Bratislava zo dňa 31 .07.20l2 na nadobúdatera sp. Byteria, s. r. o., so sídlom Kara-
džičova 27, 811 08 Bratislava, IČ0 44 978 847,

o Zmluva zo dňa 21.07.2014 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.
286503721400/0099: s vlastníkom pozemku pre potreby a zabezpečenia vecného bremena
týkajúceho sa stavebných objektov SO 701-00 STL prípojka plynu, SO 401-00 Kanalizácia
splašková, SO 501-00 Vodovodná prípojka, SO 602-00 Prípojka NN a SO 603 Prekládka ve-
denia NN k stavbe Bytový dom Svrčia 8.

o Zmluva o spolupráci uzatvorená podl'a ust. § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov, medzi stavebníkom a MČ Bratislava - Karlova Ves
zo dňa 16.lO.20l9,

o Aktualizovaná Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia, č. 1818100074-
ZoVP medzi sp. Západoslovenská distribučná a.s. a stavebníkom, zo dňa 03.10.2018,

o Aktualizovaná Zmluva č. 170000182, zo dňa 03.09.20l9, o pripojení odberných elektrických
zariadení žiadatel'a do distribučnej sústavy, medzi sp. Západoslovenská distribučná a.s. a
stavebníkom,

o Aktualizovaná Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 8004920718 medzi sp. SPP - dis-
tribúcia, a.s. a stavebníkom,

Prieskumy a posudky pre územné konanie:
o Svetlotechnický posudok č. Sv 003/2012, spracovatel' Ing. Branislav čamek, marec 2012,
o Akustická projektová štúdia, spracovatel' AUREKA s.r.o., 2.5.2013,
o Záverečná správa inžinierskogeologického prieskumu č. 007-2012, vrátane radónového prie-

skumu, zhotoviter V&V GEO, s.r.o., 21 .02.20l2,

Stavebný úrad nezistil rozpory predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií po-
žadovaných osobitnými predpismi.

V stavebnom konaní preskúmal stavebný úrad predloženú žiadost' z hradísk uvedených
v§62 stavebného zákona, prerokoval ju súčastníkmi konania a sdotknutými orgánmi
a organizáciami, overil, že dokumentácia spÍňa zastavovacie podmienky územného rozhodnutia
o umiestnení stavby, vyhovuje požiadavkám týkajúcich sa verejných záujmov, zodpovedá všeo-
becným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými
predpismi, jej realizáciou nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vyda-
nými na jej uskutočnenie a osobitnými predpismi. Stavebný úrad sa vysporiadal aj s námietkami,
ktoré v konaní predložili účastníci konania tak, ako je uvedené vyššie.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dóvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, a preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
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POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu možno podat' odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na
správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv
Františka 8, 842 62 Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby
a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3.

Toto rozhodnutie možno preskúmat' súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných pro-
striedkov. ,íč

Správny poplatok podl'a sadzobníka zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov, podl'a pol. 60a bod 2. vo výške 200 € bol uhradený dria 29. 11 .2013.

Táto písomnost' musí byt' podl'a § 26 správneho poriadku vyvesená na úradnej tabuli
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na dobu 15 dní. Po zverejnení tohto rozhodnutia na
úradnej tabuli po dobu 15 dní vyznačí sa deň vyvesenia a zvesenia tejto vyhlášky a predloží sa do
spisu na stavebný úrad. 15. deň je dňom doručenia tohto rozhodnutia. Miestom obvyklým je aj
úradná tabul'a na internetovej stránke www.karlovaves.sk.
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nnOSťl.Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenie písomn-o?

Doruěí sa:

l . Verejnou vyhláškou účastníkom konania:
Byteria, s.r.o., Karadžičova 27, 811 08 Bratislava, stavebník
Artplan spol. s r.o. Karadžičova 27, 811 08 Bratislava, splnomocnenec stavebníka, projektant
osobám, ktorých pobyt nie je známy: dedičom osoby Ján Malík, Líščie údolie 401, 841 04
Bratislava,

osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom a susedným stavbám,
ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám rnóžu byt' stavebným povo-
lením priamo dotknuté:
- Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava l
- Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
- Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
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Inžiniersko-projektová organizácia školských stavieb Bratislava a.s.,
Staré grunty 61, 841 04 Bratislava
Slovenská technická univerzita Bratislava, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Spojená škola internátna, Svrčia 6, 842 11 Bratislava 4
Vladimír Koník, Silvánska 5, 841 04 Bratislava 4
Rastislav Juranka, Žižkova 1866/24, 811 02 Bratislava l
Rastislav Ilavský, FR5glova 938/2, 811 05 Bratislava l
Dáša Sýkorová, Dorastenecká 8, 831 07 Bratislava
Zita Korbašová, Gallayova 21 50/ 17, 841 02 Bratislava 42
Mária Kečkešová, Gallayova 21 50/ 13, 841 02 Bratislava 42
Milan Stano, Martinská 48, 821 05 Bratislava 2
Ing. arch. Richard Baláži, Stromová 38, 831 0l Bratislava 3 7
Ing. arch. Boris Schultz, Karloveské rameno 3498/8, 841 04 Bratislava 4
Mgr. Ivana Stankovičová, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4
Zuzana Zamborská, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4
J[?JDr. Eduard Stankovič, Horné Otrokovce 172, 920 62 Horné Otrokovce
Mgr. Petronela Šujaková, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4
MUDr. Ol'ga Filová, Vinohradnícka 636/33 Prievidza
Viera Gáliková, Vajanského nábr. 21, 811 02 Bratislava
Mgr. Anna Lučaiová, Obrancov Mieru 14, 040 0l Košice
Ol'ga Barová, Svrčia 1l, 841 04 Bratislava 4
Barbora Bal'ová, Svrčia 1l, 841 04 Bratislava 4
Erik Antoš, Paprad'ová 7, 821 0l Bratislava 2
Ing. Alexandra Antoš Stern, Paprad'ová 7, 821 0l Bratislava 2
PhDr. Vladimír Cintula, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4
Mgr. Alena Cintulová, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4
Ing. Pavel Ikrényi, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4
Mgr. Silvia Ikrényiová, Svrčia 8, 841 04 Bratislava
Ing. Ondrej Németh, Svrčia 8, 841 04 Bratislava ? '
Mgr. Zuzana Némethová, Svrčia 8, 841 04 Bratislava
Mgr. Viera Obložinská, Svrčia 8, 841 04 Bratislava
Mgr. Peter Vagaský, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4
Ing. Jarrnila Vagaská, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4
Peter Tarač, Ivana Houdeka 22, 034 0l Ružomberok
Bc. Katarína Žigová, Galbavého 1, 841 0l Bratislava
JťJDr. Dagmar Vanková, Svátoplukova 25, 821 09 Bratislava

Doručí sa doporučene, so žiadost'ou o zverejnenie na úradnej tabuli úradu:

2.

3.

Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Miestny úrad MČ Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

Na vedomie (nemá účinok doručenia):

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Artplan spol. s r.o. Karadžičova 27, 811 08 Bratislava
Byteria, s.r.o., Karadžičova 27, 811 08 Bratislava
KR PZ v Bratislave, KDI, dopravno-inžinierske odd., Špitálska 14, 812 28 Bratislava
Magistrát hl. m. SR, odd. životného prostredia, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 1l Bratislava 26,
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10. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
11. SlovakTelekom,a.s.,Bajkalská28,81762Bratislava
12. UPCBROADBANDSLOVAKIA,s.r.o.,Ševčenkova36,8510lBratislava
13. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava

14. Michlovský, spol. s r.o., Letná 9, 921 0l Piešt'any
15. SITELs.r.o.,Kopčianskal8,8510lBratislava
16. BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, 851 0l Bratislava
17. MČ Bratislava Karloya Ves - starostka

Spis, a/a - 2x
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