
MESTSKA ČÁSŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES
Nám.sv.Františkač.8, 84262 Bratislava 4

Bratislava 07.03.2022Číslo: KV/SŮ/429/2022/4751/ZK

OZNÁMENIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej stavebný úrad) podra
ustanovenia§ 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej stavebný zákon), v spojení s ustanovením § 5 písm. a) zákona č.
608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov,
v nadvuznosti na ustanovenie § 7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, (d'alej zákon o hlavnom
meste) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadvuznosti na ustanovenia § 2 písm. e) a § 4 ods. 4
zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektoíých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie
územné celky v znení neskorších predpisov, zastúpená starostkou mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona
o hlavnom meste SR Bratislavy, rozhodnutím č. KV/SU/13/2018/15932/ZK zo dňa Ol.10.2018 zastavila
územné konanie o umiestnení stavby : ,,Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie': Devínska cesta,
Bratislava. Proti predmetnému rozhodnutiu o zastavení konania podal v zákonom stanovenej lehote
odvolanie účastník konania spoločnost' INGSOL s.r.o., ul. Vlárska 50/A, 831 0l Bratislava. Na základe
odvolania účastníka konania bolo rozhodnutie prvostupňového stavebného úradu rozhodnutím Okresného
úradu Bratislava č. OU-BA-OVBP2-2018/107059/KAZ zo dňa 19.l2.20l8, právoplatne zrušené a vec bola
vrátená na nové prejednanie a rozhodnutie. Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 2) a 4)
stavebného zákona

OznamuJe

pokračovanie územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania

dotknutým orgánom a účastníkom konania

názov stavby:
,,Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie", Devínska cesta, Bratislava
- líniovástavbapodra§139ods.3písm.b)stavebnéhozákona
stavba je členená na stavebné objekty :
SO Ol Križovanie komunikácie v úseku 0,000 00 - 0,034 30
SO 02 Rekonštrukcia komunikácie v úseku 0,034 30 - 0,190 16
SO 03 0porné múry
SO 04 Verejné osvetlenie

miesto stavby :
lokalita Devínska cesta, Bratislava, na pozemku parc. reg. ,,c" č. 1438/17, 1438/18, 1438/19, 1438/7,
1438/15, 1438/21, 1438/8, 1438/9, 1438/10, 1438/1l, 1438/12, 1438/14, 1432/2, 1432/7, 1445/1,
1445/3, 1445/6, 1469/1, 1469/3, 1469/2, 1469/5, 1469/13, 1469/14, 1446, 1468/13, 1467/4, 1465/1,
1460, k.ú. Karlova Ves

navrhovatel' :

LENSSON s.r.o. Panenská 18, 81103 Bratislava, IČO 35 955 562
- v zastúpení INGSOL s.r.o., ul. Vlárska 50/A, 831 0l Bratislava, IČO 44 757107



struěný popis stavby :
Predmetom podania je návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby rekonštrukcie verejnej

účelovej komunikácie v mieste jestvujúcej prístupovej komunikácie, ktorá sa bude napájat' na nadradenú
komunikáciu II.triedy Devínsku cestu stykovou križovatkou. Vzhradom na to, že jestvujúca prístupová
komunikácia nespíňa požadované parametre komunikácie z hradiska dopravnej obsluhy
v území, bolo potrebné navrhnút' jej rekonštrukciu.
1. V póvodnom návrhu bola komunikácia navrhovaná s parametrami kategórie MOU 6,5/30 s
jednostranným chodníkom šírky 2,0 m, dížka póvodne navrhovanej komunikácie je 190,16 m. Sklon nivelety
komunikácie je premenlivý od 9 % maximálne 20,67 %, vozovka bude z medzerovitého cestného betónu a v
miestach so sklonom vučším ako 12 % bude vyhrievaná. Odvodnenie komunikácie a spevnených plóch je
riešené cez odvodňovacie žl'aby do dažd'ových nádrží a do vsakovacích jímok. Súčast'ou umiestňovanej
komunikácie sú oporné múry s ktorými sa uvažuje na dvoch miestach, pri navrhovanej manipulačnej ploche
a pri vyústení komunikácie na Devínsku cestu. Oporné múry budú zrealizované ako železobetónové
monolitické, prípadne betónové z debniacich tvárnic zaliatych do betónu. V rámci riešenia komunikácie je
navrhované aj verejné osvetlenie v rozsahu 9 ks stožiarov, l ks rozvádzač VO a káblové zemné vedenie
CYKY-J 4xl0 mm2.

2. Revíziou projektovej dokumentácie v 10/2020 bolo upravené technické riešenie nawhovanej
komunikácie vrátene jej umiestnenia. V časti je navrhnutá zmena šírkového usporiadania komunikácie zo
šírky 5,5 m na 4,5 m, zínena šírky chodníka zo šírky 2,0 m na 1,5 m, zmena trasovania chodníka z pravej
strany na ravú stranu v smere napojenia od Devínskej cesty smerom nahor do riešenej lokality. Je navrhnuté
doplnenie chodníka v mieste napojenia na Devínsku cestu k miestu zástavky MHD, z riešenia je vynechaná
manipulačná plocha. V predloženej PD je navrhnuté doplnenie nespevnenej zarovnanej upravenej plochy
(pod nehnuternost'ou na pozemku parc.č. 1470), doplnenie prístupu na parcelu č. 1470 a doplnenie prístupu
na parcelu č. 1467/4. Je navrhnutá adaptácia technického riešenia verejného osvetlenia na upravený tvar
cesty a adaptácia technického riešenia odvedenia dažd'ových vód z komunikácie, pričom technické riešenie
odvedenia dažd'ových vód sa nemení. Súčast'ou projektovej dokumentácie sú oporné múry : oporný múr č. l
- pri nespevnenej zarovnanej ploche, oporný múr č.2 - pri vyústení komunikácie a chodníka na Devínsku
cestu, oporný múr č.3 - pri vyrovnávajúcom schodisku, oporný múr č.4 - pri v5azde na spevnenú plochu pri
bytovom dome, oporný múr č.5 - pri prístupovom chodníku k zástavke MHD na Devínskej ceste. Oporné
múry budú zrealizované ako žb monolitické, prípadne betónové z debniacich tvárnic.

druh stavby :
inžinierska stavba - vere3ú účelová komunikácia a jej súčasti (oporné múry a verejné osvetlenie)

účel stavby :
zabezpečenie požadovaných parametrov a kapacity verejnej účelovej komunikácie

projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ateliér Palka, s.r.o., Koprivnická 9/E, 841 0l Bratislava, v marci 2017, revízia projektovej
dokumentácie október 2020, zodpovedný projektant Ing. Alena Palková, Ing. Michal Žižka

Stavebný úrad po oboznámení sa s podkladmi póvodného návrhu zo dňa 03 .05 .2017 na vydanie rozhodnutia
o umiestnení horeuvedenej stavby opakovane dňa 22.05.20l7, 23.ll.20l7, 16.04.20l8 a 03.07.2018 vyzval
navrhovatera spoločnost' INGSOL s.r.o. aby svoj návrh v stanovenej lehote a požadovaným spósobom
doplnil o podklady potrebné pre sporahlivé posúdenie návrhu, a navrhovater bol poučený, že ak v určenej
lehote nedostatky podania neodstráni, územné konanie bude zastavené. Vzhradom na skutočnost', že
navrhovater podklady pre územné konanie o umiestnení stavby v stanovenej lehote a požadovaným
sp«"sobom nedoplnil, stavebný úrad územné konanie po márnom uplynutí lehoty, rozhodnutím č.
KV/SU/ l 3/20 l 8/ 1593 2/ZK zo dňa 01.10.20l8, zastavil. Proti predmetnému rozhodnutiu o zastavení konania
podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie účastník konania spoločnost' INGSOL s.r.o., ul. Vlárska 50/A,
831 0l Bratislava. Na základe odvolania účastníka konania bolo rozhodnutie prvostupňového stavebného
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úradu rozhodnutím Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OVBP2-2018/107059/KAZ zo dňa 19.l2.20l8,
právoplatne zrušené a vec bola vrátená na nové prejednanie a rozhodnutie. Spisový materiál aj s vyznačením
právoplatnosti rozhodnutia dňa 27.l2.20l8 bol z Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej
politiky, Tomášikova 46, 83205 Bratislava vrátený na prvostupňový stavebný úrad dňa 10.Ol.20l9.
V novom prejednaní veci stavebný úrad navrhovaterovi oznámil, že územné konanie začaté doručením
návrhu dňa 03.05.2017 pokračuje. Z obsahu rozhodnutia dnihostupňového stavebného úradu nevyplýva
názor, ktorý by spochybnil rozsah a d«"vod požadovaných podkladov na doplnenie pre sporahlivé posúdenie
náwhu na vydanie územného rozhodnutia. Stavebný úrad písomnost'ou KV/SU/97/2019/2091/ZK zo dňa
3 0.01.20l9 vyzval navrhovatera na doplnenie podkladov a zároveň rozhodnutím územné konanie prerušil.
Revíziou projektovej dokumentácie v 10/2020 bolo predložené upravené technické riešenie komunikácie
vrátene jej umiestnenia. Boli doplnené pozemky, ktorých sa návrh na územné rozhodnutie týka, čiastočne
boli doplnené stanoviská dotknutých orgánov k upravenej projektovej dokumentácii. Od spoločnosti
LENSSON s.r.o. Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO 35 955 562, bolo doručené oznámenie o zmene

upraveni
IČO 35

právneho nástupcu navrhovatera. Doplnenie podania s revidovanou projektovou dokumentáciou z 10/2020
aj s prílohami bolo doručené stavebnému úradu dňa 18.02.2021. Stavebný úrad opátovne dókladne posúdil
podklady upraveného návrhu, porovnal podklady s póvodným návrhom na umiestnenie stavby, vyhodnotil
zmeny a ich dósledky, podra toho ako sa dotýkajú záujmov chránených podra osobitných predpisov a zistil,
že návrh neposkytuje dostatočný podklad pre umiestnenie stavby apreto stavebný úrad písomnost'ou
KV/SÚ/990/2021/10267/ZK zo dňa 08.06.2021 vyzval navrhovatera na odstránenie nedostatkov podania,
zároveň konanie rozhodnutím prerušil. Navrhovater spoločnost' LENSSON s.r.o. Panenská 18, 811 03
Bratislava, doplnila návrh dria 09.07.2021, 25.Ol.2022, 23 .02.2022 a 07.03 .2022.

Stavebný úrad v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšt'a od ústneho pojednávania z dóvodu, že pre
dané územie je schválený územný plán a podklady podania sú dostatočné na posúdenie náwhu.

V súlade s § 36 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad určuje, že námietky móžu účastníci konania a
dotknuté orgány uplatnit' do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na tunajšom stavebnom
úrade. K neskoršie podaným námietkam a pripomienkam nebude stavebný úrad prihliadať.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy. Na
neskoršie podané námietky stavebný úrad neprihliadne. Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo
predÍženej- lehote neoznámi svoje stanovisko k povorovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hradiska
ním sledovaných záujmov súhlasí.
V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom
konaní v určenej lehote, hoci mohli byt' (§ 42 ods. 5 stavebného zákona).

Do podkladov a dokumentácie je možné nahliadnut' na stavebnom úrade MČ Bratislava Karlova Ves, Nám.
sv. Františka 8, Bratislava v stránkové dni (v pondelok a stredu od 8:00 do 12:00 a od 13 :00 do 17:00).
Vzhradom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou SR na území Slovenskej republiky v súvislosti s
preventívnymi opatreniami zamedzujúcimi šíreniu respiračných chorób (koronavírus COVID-19) je
upravená organizácia počas úradných hodín stavebného úradu. V prípade záujmu využitia možnosti
nahliadania do spisu je potrebné si vopred dohodnút' stretnutie telefonicky na t.č. 02/70711317, alebo
prostredníctvom mailového kontaktu zuzana.klaucova@karlovaves.sk
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc s podpisom toho
účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat'.

Ol'l T'ÍŇ ']':/
Príloha: situačný výkres
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Doručí sa účastníkom konania:

- verejnou vyhláškou :
1. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
3. INGSOL s.r.o., ul. Vlárska 50/A, 83101 Bratislava (v zastúpení navrhovatera)
4. Ing. Juraj Zlacký, Višňová 7/A, 83101 Bratislava
5. Mgr. Zuzana Zlacká, Višňová 7/A, 83101 Bratislava
6. Mgr. Zuzana Klačmanová, Devínska cesta 34A, 841 10Bratislava
7. Jozef Štrama, Lomnická 26, 054 0l Levoča
8. LENSSON s.r.o., Panenská 18, 81103 Bratislava
9. Lucia Pastorová, Opletalova 86, 841 07 Bratislava
10. Zuzana Králiková, Devínska cesta 30, 841 04 Bratislava
11. Vladimír Šrámek, Blagoevova 8, 85104 Bratislava
12. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
13. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 81715 Bratislava
14. Ing. Gabriela Bollová, Devínska cesta 32, 841 04 Bratislava
15. Mgr.art. Martin Bollo, Hálová 14, 851 0l Bratislava
16. Mgr. Zuzana Bollová, Riznerova 2, 811 0l Bratislava
17. Svetlana Krárovičová, Špitálska 16, 81108 Bratislava
18. Ateliér Palka, s.r.o., Koprivnická 9/E, 84101 Bratislava - projektant
19. vlastníci pozemkov a stavieb, ako aj susedných pozemkov a stavieb v trase umiestňovanej stavby,

ktorých vlastnícke alebo iné práva ínóžu byt' rozhodnutím priamo

Doručí sa dotknutým orgánom:
1. Hlavné mesto SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, p.o. Box 192, 814 99 Bratislava l- cestný

správny orgán
2. Hlavné mesto SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, p.o. Box 192, 814 99 Bratislava l- odd.

územného rozvoja mesta
3. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, odd. správy komunikácii, Primaciálne nám. č. 1, 814 99

Bratislava - správa VO
4. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškoval7, 81104 Bratislava
5. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie Tomášikova 46, 832 05

Bratislava

6. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
7. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
8. Ministerstvo vnútra SR, sekcia inforínatiky, telekomunik. a bezpeč. MV SR, odbor

telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
9. KRPZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava l
10. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 81107 Bratislava 1
11 . Regionálny úrad vere3ného zdravotníctva, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
12. Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava l
13. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
14. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
15. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
16. SPP - distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
17. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
18. Yunex, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
19. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
20. UPC BROADBAND SLÓVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 0l Bratislava
21 . Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava,
22. Slovenský zvuz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 0l Bratislava,
23. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Odd.dopravy a ŽP, Nám. sv. Františka 8, 842 62

Bratislava
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Na vedomie (nemá účinky doručenia) :
1. Hlavné mesto SR Bratislava, sekcia správy nehnuterností, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
2. INGSOL s.r.o., ul. Vlárska 50/A, 831 0l Bratislava (v zastúpení navrhovatera)
3. LENSSON s.r.o., Panenská 18, 81103 Bratislava
4. Ing. Juraj Zlacký, Višňová 7/A, 83101 Bratislava
5. Mgr. Zuzana Zlacká, Višňová 7/A, 83101 Bratislava
6. Mgr. Zuzana Klačmanová, Devínska cesta 34A, 841 10Bratislava
7. Jozef Štrama, Lomnická 26, 054 0l Levoča
8. Lensson s.r.o., Panenská 18, 81103 Bratislava
9. Lucia Pastorová, Opletalova 86, 841 07 Bratislava
10. Zuzana Králiková, Devínska cesta 30, 841 04 Bratislava
1l. Vladimír Šrámek, Blagoevova 8, 851 04 Bratislava
12. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
13. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 81715 Bratislava
14. Ing. Gabriela Bollová, Devínska cesta 32, 841 04 Bratislava
15. Mgr.art. Martin Bollo, Hálová 14, 851 0l Bratislava
16. Mgr. Zuzana Bollová, Riznerova 2, 81101 Bratislava
17. Svetlana Krárovičová, Špitálska 16, 81108 Bratislava
18. Ateliér Palka, s.r.o., Koprivnická 9/E, 841 0l Bratislava - projektant

Na vedomie MČ :
1. starostka MČ BA Karlova Ves
2. MČ Bratislava - Karlova Ves, Odd. územného rozvo3a
3. spis 2x
4. a/a

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli mestskej
časti/mesta posledný deň vyvesenia je dňom doručenia oznámenia. Súčasne sa zverejní na
internetovej stránke úradu.

Dátumvyveseni.a: ;17 5 2,,?
Pečiatka a podpis:

ffi? ?t' aratis!aaia
oómm *xw

?msv%@ 1?'?'?'

?sí i * 'ý«;3Ř?ří
a a?ii

N*'n. sv. Fr?k* 8
842 62 Braffslaiya 4

sVes

Dátum doručenia:

Pečiatka a podpis:
Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

Vybavuje: Ing. Zuzana Klaučová, 02/70711317, zuzana.klaucova@karlovaves.sk
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VEREJNÁ CIČELOVÁ KOMUN?KÁCIA
(,ASŤ KOMUNIKÁCIE URČENÁ PRE PEšíCH
PRÍSTUP NA NEHNUTEt?NOSŤ NA PARCELE č.1470
PRÍSTUP K ARMATÚRNEJ ŠACHTE
NESPEVNENÁ ZAROVNANÁ PLPCHA PRI ARMATÚRNEJ ŠACHTE
VYHRIEVANÁ VOZOVKA
PRíSTUP NA NEHNUTE[NOSŤ NA PARCELE č.1467/4
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EXISTUJC?CE VODOROVNe DOPRAVNÉ ZNAčENlE
xúvpxovúx? vooohovx,ú oopsúvxe ZNAčENlE
TECHNICKÁ šTCIDIA GIB
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