MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
Č. j.: KV/SÚ/891/2022/6867/AF

Bratislava 1l.04.2022

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný
úrad") podra § 117 ods. (l) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon"), podra § 7a ods. (2)
písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky

Bratislave v znení neskorších predpisov a podra čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, preskúmal podra § 62 stavebného zákona žiadost' o stavebné povolenie a rozhodujúc
podra § 66 stavebného zákona v spojení s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
(d'alej len ,,vyhláška č. 453/2000 Z. z.") a v zmysle § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) vznení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok")
a po preskúmaní žiadosti spolu s prílohami v stavebnom konaní vydáva

STAVEBNÉ POVOLENIE
stavby s názvom:

,,Novostavba rodinného domu";

miesto stavby:

na pozemkoch CKN parc. č. 3294/5, 3295/6, 3292/5 k.ú. Karlova Ves,
Komonicová v Bratislave;

navrhovatel':

PaedDr. Izabela Živicová, Hany Meličkovej 25, 841 05 Bratislava,
(d'alej len ,,navrhovatel"');

druh stavby:

novostavba;

účel stavby:

bytová budova, rodinný dom - podl'a § 43 ods. 1 písm. b) stavebného
zákona, s jednou bytovou jednotkou.

projektant:

- Ing. arch. Stanislav Rentka, autorizovaný architekt, reg. č. 1353AA,
ktoiý vypracoval projektovú dokumentáciu v termíne 04/2021.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
Stavebný úrad mestskei časti Bratislava-Karlova Ves na stavbu vydal:
územné rozhodnutie o umiestnení stavby ,,Novostavba rodinného domu" vydané pod č.
KV/SU/88/2021/2458/AF dňa 16.02.2021, právoplatné dňa 24.03.2021

l

územné rozhodnutie o umiestnení stavby ,,Inžinierske siete v ulici Komonicová pre rodinný
dom 1, 2 a 3"; objektová skladba: SO l Prípojka vody a areálové rozvody vody
SO 2 Prípojka kanalizácie a areálové kanalizačné rozvody
SO 3 Prípojky NN a areálové rozvody
vydané pod č. KV/SU/l 830/2020/l 5368/AF dňa 21.09.2020, právoplatné dňa 05. 11.2020
stavebné povolenie, ktorým boli povolené stavebné objekty:
SO l Prípojka vody a areálové rozvody vody
SO 2 Prípojka kanalizácie a areálové kanalizačné rozvody

pod č. KV/SÚ/l 752/202 l/14763/AF zo dňa 21.09.2020, právoplatné 14. 10.2021
rozhodnutie o zmene umiestnenia stavebného objektu ,,so 3 Prípojky NN a areálové rozvody':

vydané pod č. KV/SÚ/2588/202 l/2 l 936/AF zo dňa 06.l2.2021, právoplatné 1l.Ol.2022
Stručný popis stavby:
Pro3ektová dokumentácia rieši samostatne stojaci rodinný dom sjedným podzemným
podlažím (1. PP) a dvoma nadzemnými podlažiami (1. a 2. NP), ktorý bude prekrytý rovnou zelenou
strechou. Rodinný dom bude s max. rozmermi 15,75 m x 8 m. V rodinnom dome bude jedna 4 izbová bytová jednotka. 1.PP vzniklo nerovným terénom, kde bude 2-garáž a technické zázemie
domu. l .NP je funkčne členené na vstupnú a pobytovú čast'. Vo vstupnej časti je hala - zádverie,
WC, schodisko, atechnická čast' (schodisko, práčovňa). Pobytovú casť tvorí kuchyňa, jedáleň,
obývacia miestnosť a herne pre deti. Oddychová čast' sa nachádza na 2.NP, ktoré je p8dorysne
zhodné s 1. NP. Tvorí ho spálňa so šatníkom, detskou izbou so šatn'íkom, druhou detskou izbou,
s kúperňou, WC a saunou.

- Zastavaná plocha rodinného domu bude 1 }4,70 m2, podlahová plocha rodinného domu bude
224,72 m", spevnené plochy (státie, vjazd a chodník) budú o celkovej výmere 76,54 m2.
Prípojky nainžinierske siete sjednotlivými meračmi sú umiestnené rozhodnutím

o umiestnení -stavby č. KV/SÚ/ l 830/2020/ 15 36 7/AF zo dňa 21.09.2020, právoplatné 05. 11 .2020.
Prípojky na inžinierske siete s jednotlivými meračmi:
SO l Prípojka vody a areálové rozvody vody
SO 2 Prípojka kanalizácie a areálové kanalizačné rozvody

sú povolené rozhodnutím č. KV/SÚ/1752/2021/14763/AF zo dňa 21.09.2020, právoplatné
14.10.2021.

Prípojka na rozvody elektriny: SO 3 Prípojky NN a areálové rozvody, s jednotlivými meračmi je

povolená rozhodnutím č. KV/SÚ/1646/2022/5924/AF zo dňa 06.04.2022.
Stavba bude pripojená na nové inžinierske siete: elektriny NN, vody akanalizácie. Areálové
rozvody budú na pozemkoch navrhovatera parc. č. 3294/5 a 3295/6 k.ú. Karlova Ves, budú sa
pripájat' na nové prípojky umiestnené vyššie uvedeným rozhodnutím.
a Rozvod vody (domový) bude napojený od stavby rodimiého domu na vetvu č. 1, ktorá je
umiestnená vo vyššie uvedenom rozhodnutí. Domový rozvod sa bude napájat' na zaslepené
ukončenie rozvodu vody napozemku parc. č. 3295/6 k.ú. Karlova Ves. Odtial' povedie
do technickej miestnosti rodinného domu, kde bude osadený hlavný uzáver vody UV - 32.
a Stavba bude odkanalizovaná vonkajším rozvodom kanalizácie, ktorý bude zaústený do revíznej

kanalizačnej šachty RŠ2 na pozemku navrhovatel'a parc. č. 3294/5 k.ú. Karlova Ves. RŠ 2 bola

umiestnená- vo vymšie uvedenom rozhodnutí. Pripojenie vonkajšej kanalizácie do RŠ2 bude
DNl50 v dÍžke 4-,2 m.
s Stavba bude napojená cez vonkajší (domový) rozvod elektriny NN do PRIS v oplotení,
na pozemku navrhovatera parc. č. 3294/5 k.ú. Karlova Ves, ktorá bola umiestnená vo vyššie
uvedenom rozhodnutí oumiestnení stavby. Vonkajšia prípojka NN bude vedená vzemi,
3x NAVY-J4x 24.
Dažd'ová voda zo

strechy bude odvedená dažd'ovým kanalizačným potrubím DNl25

ifu DŠ
cezrevíznu daž:d'ovú šachtu
DŠ do revíznej kanalizačnej šachty RŠl, následne do verejnej

splaškovej kanalizácie, zdóvodu nemožnosti vsakovania dažd'ových v«"d na pozemku
navrhovatera.
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Vykurovanie bude riešené so zdrojmi tepla, s tepelnými čerpadlami vzduch/voda. Na streche
budú umiestnené vákuové trubicové slnečné kolektory. Vykurovanie bude podlahové, teplovodné.
Statická doprava je riešená dvomi miestami vgaráži na 1. PP ajedným miestom

na spevnenej ploche v južnej časti pozemku parc. č. 3294/5 k.ú. Karlova Ves, o výmere 20,8 m2.
Do garáže je navrhnutý nový vjazd z Komonicovej ulice. Spevnená plocha vjazdu bude 31,9 m2.
Vjužnej časti pozemku parc. č. 3294/5 k.ú. Karlova Ves bude popri spevnenej ploche
oporný múr z gabionu s rozmerrni4 965 x 1300 mm. Z d«"vodu prevýšenia terénu naviaže na tento
gabiónový oporný múr železobetónový monolitický oporný múr. Oporný múr bude z uličnej časti

pozemkov nawhovatera, pozdÍž Komonicovej ulice.- Oporný múr bude napozemkoch parc. č.
3294/5 a 3294/6 k.ú. Karlova Ves. Múr bude dÍžky 19 400 mm a bude premenlivej výšky-od 640

mm do 1820 mm od úrovne terénu - od úrovne Komonicovej ulice. Na múre je navrhnuté oplotenie
z pletiva, výšky 1800 mm. V hornej časti pozemku je ako uličné oplotenie navrhnutý murovaný
plot. Monolit bude ukončený pri vjazde do garáže. Uličný vjazd do garáže bude široký 10 015 mm.
V hornej časti pozemku je navrhnuté murované oplotenie z DT tvárnic, šírky 8 440 mm, výšky
1800 mm. Voplotení bude bránka prepeších ošírke 1000 mm. Uličné oplotenie bude
vo vzdialenosti 3 500 mm od hraníc pozemkov parc. č. 3350/3, 3350/2, 3384/3 k.ú. Karlova Ves,
tak aby bola dodržaná vorná šírka plánovaného rozšírenia komunikácie Komonicovej ulice,
minimálne 3,5 m.

Podmienky pre realizáciu stavby:
1. Stavba bude umiestnená podra rozhodnutia oumiestnení stavby vydané pod č.
KV/SU/88/2021/2458/AF dňa 16.02.2021, právoplatné dňa 24.03.2021.
2.
Stavba sa bude realizovat' podra predloženej projektovej dokumentácie, ktorú v apríli 2021
vypracoval Ing. arch. Stanislav Rentka, autorizovaný architekt, reg. č. 1353AA, overenej
v stavebnom konaní, a ktorá tvorí nedeliternú súčast' tohto rozhodnutia. Každá zmena oproti
schválenej projektovej dokumentácii musí byt' vopred odsúhlasená v stavebnom konaní.
3.
Pri realizácii stavby musia byt' dodržané ustanovenia vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spósobilosti na výkon niektorých
pracovných čimiostí.
4.
Stavbu možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
5.
Podra ustanovenia § 67 ods. (2) stavebného zákona toto rozhodnutie stráca platnost', ak sa
so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, ked' nadobudlo právoplatnost'.
6.

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predÍžení jeho platnosti sú podra § 70 stavebného zákona

závLné aj pre právnych nástupcov úč:astníkov konania.
Každú zmenu stavby nad rámec tohto rozhodnutia je možné uskutočnit' len
po predchádzajúcom povolení stavebného úradu. Bez povolenia stavebného úradu sa stavebník
nesmie odchýlit' od schválenej projektovej dokumentácie.
8.
Stavebník je povinný najnesk«"r do 15 dní po skončení výberového konania oznámiť
stavebnému úradu zhotovitera stavby. Stavebník doloží oprávnenie zhotovitera
na uskutočňovanie stavieb a stavbyvedúceho (§ 44 ods. (l) stavebného zákona).
9.
Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. (3) písm. h) stavebného zákona písomne oznámiť
stavebnému úradu začatie stavebných prác.
10. Po celú dobu výstavby musia byť zabezpečené podmienky pre výkon štátneho stavebného
dohradu a vykonávaný autorský dozor projektanta.
1l. Stavebník musí zabezpečiť, aby počas celej doby výstavby bolo na stavbe k dispozícii stavebné
povolenie, overená projektová dokumentácia a stavebný denník.
12. Stavebník musí mat' zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu. (§43i ods. (3) písm. f)
stavebného zákona). Po ukončení stavebných prác stavebník doloží na stavebný úrad doklady
o množstve a spósobe zneškodnenia odpadu zo stavby, pričom budú dodržané ust. zákona č.
79/20 15 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13. Stavebné práce budú podra § 66 ods. (3) písm. d) stavebného zákona ukončené do dvoch rokov
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že nie je možné z vážnych
7.
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dóvodov stavbu ukončit' v určenej lehote, stavebník požiada stavebný úrad o predÍženie lehoty
na dokončenie stavby, pred jej uplynutím s uvedením d«"vodu.
14. Stavebník je povinný zabezpečit' bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa
stavba dotkne.

15. Stavebník je povinný zabezpečit' realizáciu stavebných prác tak, aby nedošlo k obmedzovaniu,
resp. ohrozovaniu obyvaterov. Všetky plochy, ktoré budú stavebnými prácami porušené, uviesť
do póvodného stavu do doby ukončenia stavebných prác.
16. Stavebník je povinný zabezpečit' realizáciu stavebných prác a stavby v zmysle vyhlášky č.
532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách
navýstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie.
17. Stavenisko musí byt' označené ako stavenisko suvedením potrebných údajov ostavbe
aúčastníkoch stavby (§ 43i ods. (3) písm. b) stavebného zákona). Stavenisko je potrebné
označiť identifikačnou tabul'kou, ktorá musí byt' umiestnená pri vstupe na stavenisko s týmito
údajmi: a) názov stavby, b) názov stavebníka, c) názov zhotovitera a stavbyvedúceho, d)
terínín začatia a ukončenia stavby, e) kto a kedy stavbu povolil, f) meno stavebného dozoru.
18. Stavebník je povinný mať zariadenie staveniska astavebný materiál uložený výlučne
na pozemku, ku ktorému má vlastnícke alebo iné právo.
19. V prípade potreby zaujatia verejného priestranstva stavebnou činnost'ou je stavebník povinní
požiadat' o zaujatie verejného priestranstva príslušného vlastníka pozemku.
20. Stavebník je povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečistených komunikáciách
averejných priestranstvách avýstavbu zabezpečit' bez porušenia plynulosti cestnej apešej
premávky.

21. Stavebník je povinný zabezpečit' dodržiavanie čistoty aporiadku vokolí stavby, počas
realizácie stavby tak, aby nebola nanišená pohoda bývania v okolí stavby.
22. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osób na miesta, kde rm5že dójst'
k ohrozeniu života, a to prípadne aj úplným ohradením (§ 43i ods. (3) písm. a) stavebného
zákona).

23. Stavebník je povinný použit' na stavbe vhodné stavebné výrobky podra zákona č. l 33/2013 Z.z.
24. Stavebník je povimiý dodržiavat' požiadavky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvo3i verejného zdravia a príslušných predpisov a ust. Nariadenia vlády SR č. 549/2007
Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií.
25. Dokončenú stavbu možno užívat' len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
Návrh na kolaudačné konanie podá stavebník v zmysle § 79 stavebného zákona.
26. Stavebník preukáže vkolaudačnom konaní právoplatné rozhodnutie na všetky prípojky
inžinierskych sietí:
SO 1 Prípojka vody a areálové rozvody vody
SO 2 Prípojka kanalizácie a areálové kanalizačné rozvody
SO 3 Prípojky NN a areálové rozvody

27. Podmienky uvedené v územnom rozhodnutí o umiestnení stavby č. KV/SU/88/2021/2458/AF
dňa 16.02.2021, právoplatné dňa 24.03.2021 zostávajú nad'alej v platnosti.
28. Stavebník je povinný rešpektovat' podmienky z vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy,
samosprávy a organizácií (cit.):
@ Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, vyjadrenie č. KV/DVP/2519/2021/8865/JV
zo dňa 14.06.2021:

- Stavebník dodrží podmienky závÝného stanoviska Krajského dopravného inšpektorátu
Krajského riaditerstva Policajného zboru v Bratislave KRPZ-BA-KDl31096-001/2021
vydaného 14.6.2021
- pri výkopových prácach postupovať v súlade so všeobecne závázným nariadením
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 59/1999 o vykonávaní rozkopávkových prác
na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, doplneným všeobecne závázným
nariadením mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 7/2004 a so všeobecne závíným
nariadením mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 6/2015 v znení VZN č. 9/2015
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omiestnych daniach o vykonávaní rozkopávkových prác na území mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves;

*

1. stavebník je povinný počas stavby udržiavat' čistotu na stavbou znečistených
komunikáciách a verejných priestranstvách, zabezpečit' výstavbu bez porušenia
bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky;
2. v prípade obmedzenia cestnej premávky stavebnými prácami požadujeme spracovať
projekt organizácie dopravy, ktor5r bude následne predložený príslušnému cestnému
správnemu orgánu a obci na prerokovanie a určenie dopravného značenia v zmysle
zákona č. l35/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
s uvedením presného termínu realizácie prác dopravného obmedzenia zodpovednou
osobou za dočasné dopravné značenie a dopravné zariadenia a telefonickým
kontaktom na zodpovednú osobu;
3. upraviť po ukončení rozkopávky terén a predmetné komunikácie wátane chodníkov
do p8vodného stavu - rozsah sputných povrchových úprav bude určený
v rozkopávkovom povolení;
v prípade zvláštneho užívania verejného priestranstva počas stavebných prác (zabratie
priestranstva s kontajnermi, inými stavebnými materiálmi, technikou a i.) je potrebné
požiadat' o zaujatie verejného priestranstva v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov;
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditel9stvo policajného zboru
v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, stanovisko pod č. KRPZ-BA-Ita)I3-1096001/2021 zo dňa 14.06.2021:

Pri vjazde / výjazde z predmetnej parcely bude zabezpečený dostatočný rozhrad tak, aby
bola zabezpečená bezpečnost' a plynulost' cestnej premávky.
V prípade zásahu stavby do prirahlých cestných komunikácií požadujeme najskór 30 dní
pred začatím realizácie stavby predložit' projekt organizácie dopravy na prerokovanie a
odsúhlasenie KDI pre potreby určenia dočasného dopravného značenia v zmysle zákona
č. 1 35/ 1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
Trvalé dopravné značenie žiadame predložiť na definitívne odsúhlasenie KDI pre potreby
určenia dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) najskór 30 dní pred kolaudačným konaním stavby,
*

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, stanovisko č. KV/ZP/1893/2021/9457/MS
zo dňa 28.05.2021:

vlastník vodovodne3 a kanalizačnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých
vlastníckych a spoluvlastníckych vzt'ahov súvisiacich s vodovodnou a kanalizačnou
prípojkou,
pre vyššiu retenciu územia odporúčame vybudovať aspoň čiastočne tzv. zelenú strechu
za účasti orgánu ochrany prírody a krajiny mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,
počas výstavby požadujeme zabezpečiť, v prípade znečistenia vozidiel stavby, čistenie a
údržbu verejnej komunikácie Komonicová,
v letných mesiacoch využívat' dažd'ovú vodu na polievanie zelene na pozemkoch
stavebníkov v blízkosti drevín na hranici stavebného pásma budú stavebné práce
vykonávané v zmysle STN 83 70 10 (Ochrana prírody, ošetrenie, udržiavanie a ochrana
stromovej vegetácie) Bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevina chráni celá (koruna,
kmeň, koreňová sústava). Výkopy sa budú vykonávať ručne a maximálne sa budú
chrániť najbližšie rastúce dreviny s d«"razom na ochranu koreňového systému. Nesmie

sa výkop viest' bližšie ako 2,5 m-od puty kmeňa a pri hÍbení výkopov sa nesmú prerusú"

*

korene hmbšie ako 3 cm. Počas výstavby budú blízke kmene a minimálne tretina
priemetu koruny stromov na zem chránené debnením pred poškodením stavebnými
mechanizmarni a zhutnením p5dy.
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody avybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP32018/115251/JTJJ/IV zo dňa 11.12.2018:
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Z hradiska odpadového hospodárstva tunajší úrad nemá námietky k predmetnej stavbe
za dodržania nasledovných podmienok:
1. Dížiter odpadov je povinný:

zhromažd'ovať odpady vytriedené podra druhov odpadov azabezpečit' ich
pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim účinkom,
zabezpečit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to
jeho

prípravou na opntovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý
ponúknuť na prípravu na opátovné použitie inému,
recykláciou v rámci svo3e3 činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jeho
prípravu na oputovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknut' na recykláciu
inému,

zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit'
jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknut' na zhodnotenie inému,
zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné
zhodnotenie,

odovzdat' odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podra zákona o odpadoch,
ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
viest' a uchovávat' evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi

na Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z.,
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,

ohlasovat' vznik odpadu a nakladanie s ním podra 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.

2.

z., na tlačive uvedenom v prílohe 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá rocne v súhrne s
viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných
odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s nim podáva za obdobie
kalendárneho roka tunajšiemu úradu ako príslušnému orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva, do 28, februára nasledujúceho kalendárneho roka a
uchovávať ohlásené údaje.
Póvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoruje odpad zhromažd'ovat'
v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia
vel'koobjemového kontajnera), následne sa musí ihned' odviest' k oprávnenému
odberaterovi.

3. Držiter odpadov pred začatím stavebných prác, póvodca odpadov predloží orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva spósob nakladania s odpadom druhu ě. 17 05
06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 a odpadom 04 zemina a kamenivo iné
ako uvedené v 17 05 03.
*

Západoslovenská distribuěná, a.s., vyjadrenie zo dňa 09.12.2018:
- Stavbu nekrižujú podzemné siete energetiky vo vlastníctve ZSD.
Pred zahájením výkopových prác je potrebné v dostatočnom predstihu vytýcit'
podzemné káblové vedenia v majetku ZSD.
V prípade, že pri výstavbe dójde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a
budú sa ňom pohybovat' osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so
stavebnými prácami na stavbe. žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o
energetike č. 251/2012 Za. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné
vykonat' poučenie (oboznáínenie) o pravidlách bezpečnosti práce blízkosti VVN
vedenia.

Požadovaný odber elektrickej energie s celkovým inštalovaným el. výkonom 30,0 kW
bude zabezpečený zo vzdušného distribučného rozvodu a navrhovanej káblovej NN
prípojky. Navrhovaná káblová NN prípojka bude pripojená do distribučného rozvodu na
základe Zmluvy o pripojení č. 121614319, ktorú evidujeme na meno investora ,,?veta
Živicová".

Meranie spotreby bude v elektromerovom rozvádzači, umiestnenom v oplotení
pozemku na verejne prístupnom mieste.
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Pre pripojenie stavby odsúhlasujeme hlavný istič pred elektromerom bez zmeny,
o maximálnej prúdovej hodnote 3 x 25A vypínacej charakteristiky B.
distribúcia, a.s., vyjadrenie č.
Slovenský plynárenský priemysel
TD/NS/0547/2018/An zo dňa 28.12.20l8:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

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 44íb, 825 11
Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online forrnuláru zverejneného
na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
v
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
stavebnfk zabezpečí vypracovanie pro3ektovej dokumentácie pre účely stavebného
konania, alebo pre konanie podra iných právnych predpisov, podra podmienok
uvedených v tomto vyjadrení;
stavebník je povinný stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložit'
projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podra iných
právnych predpisov, na posúdenie SPP-D;
v pro3ektove3 dokumentácii pre účely stavebného alebo pre konanie podra iných
predpisov, požadujeme, aby stavebník:
s rešpektoval a zohradnil existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných
a/alebo bezpečnostných pásiem;
pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskýrni
zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a
TPP 906 0l;

@

zabezpečí vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzt'ahu
k existujúcim plynárenským zariadeniam;
zabezpečí vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov
a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami:
zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov akrižovaní
existujúcich plynárenských zariadení a nawhovanou stavbou;
OSOBITNÉ,-PODMIENKY:
Rešpektovat' všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy.
Informatívny zákres plynárenských zariadení je v prílohe tohto stanoviska.
Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., vyjadrenie č. 9141/2019/KT zo dňa
20.03.2019:

Na základe novovzniknutých skutočnosti rušíme vyjadrenie č. 1742/2019/KT zo dňa
28.Ol.20l9 k Vašej žiadosti doručenej dňa 07.03.20l9 zaujímame z hradiska BVS
technickému riešeniu zásobovania pitnou vodou a k odvádzaniu a čisteniu odpadových vód
v zmysle § 17 ods. (2) písm. i) a § 18 ods. (2) písm. i) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch, vcre3ných kanalizáciach v znení neskorších predpisov nasledovné stanovisko:
Zásobovanie vodou

Zásobovanie predmetných nehnuternosti vodou je navrhnuté novou vodovodnou
prípojkou DN 40 (dimenzia z projektu zodpovedný projektant Ing. Róbert Erdélyi

PhD.') s predpokladanou dÍžkou-9,5 m z verejného -vodovodu DN 100 LT vedeného
v danej lokalite.
Vodomerná šachta je navrhnutá na pozemku parc. č. 3292/5.
Na vodovodnej prípojke v navrhovanej vodomernej šachte bude umiestnená vodomerná
zostava

V budúcnosti budú vo vodomernej šachte umiestnené ešte dve vodomerné zostavy na Tkus

Potreba vody je vypočítaná Qp. 1740 1/deň.
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Odvádzanie odpadových v5d

Odvádzanie splaškových vód z predmetných nehnuternosti je navrhnuté cez areálový
rozvod novou kanalizačnou prípojkou DN 160 , ktorá bude napojená do verejnej
kanalizácie DN 300 vedeného v danej lokalite.

Na kanalizačnej prípojke je na pozemku navrhnutá revízna šachta RŠ 1.
Odvádzanie v«"d z povrchového odtoku /zrážkové vody/ zo strechy rodinného domu je
navrhnuté dažd'ovým kanalizačným potrubím DN 150 cez plastové daž.d'ové

kanalizačné revízne šachty do revíznej splaškovej šachte RŠ l- a do splaškovej

kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie.
Riešenie odvádzania vód z povrchového odtoku do splaškovej kanalizácie bolo odsúhlasené
Divíziou odvádzania odpadových v5d.
VYJADRENIE BVS

Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme
rešpektovat' naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčasti

podra 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,
K umiestneniu stavby: ,,Novostavby rodinného domu a uloženie. sieti Komonicová"
nebudeme mať námietky, ak cez predmetnú a so stavbou súvisiace nehnuternosti sú
trasované rozvody vodovodov a kanalizácii BVS, vrátane ich súčasti a bude dodržané ich
ochranné pásmo ochrany.
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 znení
d'alších zákonov, za súčasného dodržania STaN? EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov
av súlade s platnými ,,Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuternosti
naverejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technickými podmienkami zriad'ovania a
odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti a.s. sú dostupné v kontaktných centrách a zverejnené na internetovom sídle
.www.bvsas.sk.

Vlastník vodovodne3 a kanalizačnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých
vlastníckych a spoluvlastníckych vzt'ahov súvisiacich s vodovodnou a kanalizačnou
prípojkou.
Vzájomné práva a povinnosti vzhradom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzt'ahy je potrebné
doriešiť vzájomnými zmluvnými vzt'ahmi.
Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania. pripojenia a križovania musia byt'
v koordinácii a v súlade s platnými STN.
Z d8vodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhradom na navrhovanú
stavbu odporúčame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a
súvisiacich zariadení v teréne podra zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu je možné objednat'
na odbore priamych služieb zákazníkom BVS.
Verejná kanalizácia do ktorej budú napojené predmetné nehnuternosti nie je v prevádzke
BVS a k d'alšiemu stupňu projektovej dokumentácie treba doložit' súhlas vlastníka
kanalizácie s pripojením.

Ďalší stupeň kompletnej projektovej dokumentácie pre stavebné konanie, vypracovanej
podra horeuvedených podmienok spolu s aktuálnym dokladom o vlastníctve nehnuternosti,
katastrálnou mapou a iných príloh, ktoré vyplynú z navrhovaného riešenia, požadujeme
predložit' na vyjadrenie.

Platnost' stavebného povolenia:
Podra § 67 ods. (2) stavebného zákona stráca stavebné povolenie platnosť, ak sa so stavbou
nezačalo do dvoch rokov odo dňa, ked' nadobudlo právoplatnost'.
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Námietky úěastníkov konania:
Vkonaní neboli vzákonom stanovenej lehote vznesené námietky účastníkov. Stanoviská
dotknutých orgánov neboli záporné ani protichodné.

Odóvodnenie

Dňa 18.1l.2021 obdržal stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves žiadost'
ovydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom: ,,Novostavba rodinného domu";
na pozemkoch CKN parc. č. 3294/5, 3295/6, 3292/5 k.ú. Karlova Ves, Komonicová v Bratislave;

ktorú podal stavebnfk: PaedDr. Izabela Živicová, Hany Meličkovej 25, 841 05 Bratislava.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Stavebník spolu so žiadost'ou predložil stavebnému úradu: splnomocnenie na zastupovanie
v konaní; zrušenie plnomocenstva; predpísanú projektovú dokumentáciu vypracovanú oprávnenou
osobou; prehlásenie o výkone odborného dozoru stavby - Ing. Peter Majtán;
kladné stanoviská a vyiadrenia dotknutých orgánov, s podmienkami citovanými v tomto rozhodnutí:
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves - oddelenie dopravy a životného prostredia ako cestný
správny orgán;
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditerstvo policajného zboru v Bratislave,
Krajský dopravný inšpektorát;
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves - oddelenie dopravy a životného prostredia ako štátna
vodná správa;
Okresný úrad Bratislava - Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie odpadového
hospodárstva;
Bratislavská vodárenská spoločnost' a.s.;
SPP - distribúcia a.s.;

- Západoslovenská distribučná a.s.;
kladné stanoviská alebo vyiadrenia dotknutých orgánov, bez podmienok:
- Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy;
zakreslenie priebehu inžinierskych sietí na podklade kópie katastrálnei mapy v dotknutom území
iednotlivými správcami inžinierskych sietf:
Overenie existencie inžinierskych sietí:
Slovak Telecom, a.s.;
UPC BROADBAND SLOVENSKO, s.r.o.;

Bratislavská vodárenská spoločnost' a.s.
Stavebník je držitel' preukazu s t'ažkým zdravotným postihnutím, a preto podra zákona NR
SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je oslobodený
od správneho poplatku za vydanie stavebného povolenia.
Stavebný úrad mestskei časti Bratislava-Karlova Ves na stavbu vydal:
úzeínné rozhodnutie o umiestnení stavby ,,Novostavba rodinného domu" vydané pod č.
KV/SU/88/2021/2458/AF dňa 16.02.2021, právoplatné dňa 24.03.2021
územné rozhodnutie o umiestnení stavby ,,Inžinierske siete v ulici Komonicová pre rodinný
dom 1, 2 a 3"; objektová skladba: SO 1 Prípojka vody a areálové rozvody vody
SO 2 Prípojka kanalizácie a areálové kanalizačné rozvody
SO 3 Prípojky NN a areálové rozvody
vydané pod č. KV/SU/l 830/2020/1 5368/AF dňa 21.09.2020, právoplatné dňa 05.ll.2020
stavebné povolenie, ktorým boli povolené stavebné objekty:
SO 1 Prípojka vody a areálové rozvody vody
SO 2 Prípojka kanalizácie a areálové kanalizačné rozvody
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pod č. KV/SÚ/1 752/2021/14763/AF zo dňa 21.09.2020, právoplatné 14.lO.2021
rozhodnutie o zmene umiestnenia stavebného objektu ,,so 3 Prípojky NN a areálové rozvody",

vydané pod č. KV/SÚ/2588/202 l/21 936/AF zo dřia 06.l2.2021, právoplatné 1l.Ol.2022

Stavebný úrad oznámil listom č. KV/SÚ/891/2022/1872/AF zodňa 02.02.2022 začatie
stavebného konania vo vyššie uvedenej veci známym účastníkom konania a dotknutým orgánom,
ktorým zároveň upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zist'ovaním a účastníkom
konania stanovil lehotu na uplatnenie nárnietok najneskór do 7 pracovných dní odo dňa domčenia
oznárnenia.

Dokumentácia stavby bola k dispozícii na stavebnom úrade. Uvedeným postupom správny
orgán umožnil v súlade s § 33 ods. (2) správneho poriadku účastníkom konania vyjadrit' sa
k podkladom stavebného povolenia.
Vstavebnom konaní stavebný úrad preskúmal žiadost' apriložené doklady vzmysle
ustanovení § 61, § 62, § 64 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, pričom zistil, že
povolením realizácie predmetnej stavby nebudú ohrozené celospoločenské záujmy, ani ohrozené
práva a právom chránené záujmy dotknutých účastníkov konania. Tiež skúmal, či dokumentácia

spÍňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov predovšetkým ochrany životného prostredia,
ochrany zdravia a života rudí a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkáín na výstavbu,
tak ako je uvedené v ust. § 62 písm. b) stavebného zákona.
Vkonaní neboli vzákonom stanovenej lehote vznesené nárnietky účastníkov. Stanoviská
dotknutých orgánov neboli záporné ani protichodné.
Stanoviská apožiadavky účastníkov stavebného konania adotknutých orgánov uplatnené
v tomto konaní boli preskúmané skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia a sú
uvedené v jeho výrokovej časti. Neuvedené stanoviská, ktoré boli bez pripomienok sú súčast'ou
spisového materiálu. V stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal všetky vyjadrenia a stanoviská
dotknutých orgánov, s prípadnými podmienkami, ktoré sú zapracované do záv?ých podmienok
vo výroku tohto rozhodnutia.
Stavebný úrad v konaní primerane postupoval podra ustanovení § 3 ods. (1), (2), (4), (5) a (6)

správneho poriadku, pričom podra § 3 ods. (l) dbal na súlad so zákonrni ainými právnymi
predpismi, podra § 3 ods. (2) mali účastníci konania možnost' sa v konaní vyjadrit', podl'a § 3 ods.
(4) správny orgán dbal na to, aby sa zaoberal vecou bez zbytočných priet'ahov apoužil
najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci a súčasne dbal na to, aby
konanie prebiehalo hospodárne bez zbytočného zat'ažovania účastníkov konania, podra § 3 ods. (5)
rozhodoval podra sporahlivo zisteného stavu veci a vydal rozhodnutie v súlade s § 46 a § 47
správneho poriadku.
Na základe hore uvedených skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako znie výroková čast'
tohto rozhodnutia.
Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podat' odvolanie na tunajšom
stavebnom úrade, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Ak tunajší

stavebný úrad sáín nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný úrad Bratislava, odbor
výstavby a bytovej politiky.
Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnost', je
možné preskúmat' súdom podra príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku.
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Príloha:

1. ?x overená projektová dokumentácia stavby, ktorú si stavebník popredchádzajúcom
telefonickom dohovore osobne prevezme na stavebnom úrade včase stránkových hodín
(pondelok a streda od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod.).
Doručí sa:

I. Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
PaedDr. Izabela Živicová, Hany Meličkovej 25, 841 05 Bratislava
Ing. Iveta Živicová, Hany Meličkovej 33, 841 05 Bratislava
Ing. Jaroslav Živica, Hany Meličkovej 33, 841 05 Bratislava
L'ubomír Brna, Bratislavská 1ll, 921 0l Piešťany
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.l, 814 99 Bratislava l

HASTINGS SERVICES SLOVAKIA s.r.o., Prokopa Vel'kého 52, 81104 Bratislava l
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
Ing. arch. Stanislav Rentka, Podnikaterská 2, 900 42 Dunajská Lužná - projektant
Peter Majtan, SNP 23, 900 0l Modra - stavebný dozor
právnické alebo fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemku EKN parcelné č.
4057, katastrálne územie Karlova Ves ak stavbám naňom, ktoré m6žu byť stavebným
konaním priamo dotknuté
Na vedomie:

II. Dotknutým orgánom, správcom inžinierskych sietí, organizáciám:
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám.l, 814 99 Bratislava
2. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
Odbor starostlivosti o životné.éprostredie,
Oddelenie odpadového hospodárstva
prost
Čuleni 6o, 816 47 Bratislava
3. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova
4. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
5. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava
6. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Radlinského 6,
81107 Bratislava l

7. Mestská casť Bratislava Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Oddelenie dopravy a životného prostredia

III. Účastníkom konania (nemá právne účinky doručenia):

8. PaedDr. Izabela Živicová, Hany Meličkovej- 25, 841 05 Bratislava
9. Ing. Iveta Živicová, Hany Meličkovej 33, 841 05 Bratislava
10. Ing. Jaroslav Živica, Hany Meličkovej 33, 841 05 Bratislava
1l. L'ubomír Brna, Bratislavská 1ll, 92101 Piešt'any
12. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.l, 814 99 Bratislava l
13. HASTmGS SERVICES SLOVAKIA s.r.o., Prokopa Vel'kého 52, 81104 Bratislava l
14. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 81715 Bratislava
IV. Na vedomie mestskej časti:
15. Mestská časť Bratislava Karlova Ves - starostka

16. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - oddelenie územného rozvo5a
17. spis - 2x
18.a/a-2x

1l

Verejná vyhláška
Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej
tabuli mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
15. deň vyvesenia je dňom doručenia tohto rozhodnutia.
Dátum vyvesenia
na úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis:

Dátum doručenia:
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Dátum zvesenia

z úradnej tabule:
Pečiatka a podpis
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