MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA KARLOVA VES

@

Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

č.j.: KV/SÚ/429/2022/12018/ZK

Bratislava 31.05.2022

ROZHODNUTIE

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 nadváznosti 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 niektorých 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, podra ustanovení § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (d'alej správny poriadok), potom, ako na podklade vykonaného
konania posúdil žiadost' navrhovatera, v súlade s ustanovením § 37, 39, § 39a ods. 1, 2 v spojení s ustanovením § 4

vyhlášky č. 453/2000 Z. z. MŽP SR, ktorou sa vykonávajú nie-ktoré ustanovenia stavebného-zákona a vydáva:
rozhodnutie o umiestnení stavby
názov stavby:
,,Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie': Devínska cesta, Bratislava
- líniová stavba podra § 139 ods.3 písm. b) stavebného zákona
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, 1438/1 1, 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, }467/4, 1465/1,
1460, k.ú. Karlova Ves
navrhovatel' :

LENSSON s.r.o. Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO 35 955 562
- v zastúpení INGSOL s.r.o., ul. Vlárska 50/A, 83101 Bratislava, IČO 44 757 107
druh stavby:

inžinierska stavba - verejná 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

stručný popis stavby :

Predmetom posúdenia 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 ceshi stykovou križovatkou. -Vzhradom na to, že jestvujúca prístupová komunikácia nespÍňa požadovanÁ
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
váčším ako 12 % bude vyhrievaná. Odvodnenie komunikácie a spevnených plóch je riešené cez odvodňovacie žraby
do dažd'ových nádíží 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 navrhovanej komunikácie vrátene
jej umiestnenia. Navrhované projektové riešenie zachováva kategóriu komunikácie MOU 6,5/30, v dl. 190,16 m,
v šírkovom usporiadaní 5,5 v dl. cca 34 m od začiatku staničenia, d'alej v šírkovom usporiadaní 4,5 m s jednostranným
chodníkom o šírke 1,5 m.

Oproti póvodnej PD je v časti navrhnutá zmena šírkového usporiadania komunikácie zo šírky 5,5 m na 4,5 m, zmena
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 nawhnuté 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. }467/4. DÍžka umiestňovanej rekonštruovanej časti
komunikácie je 190,16 m. Komunikácia je v náročnom teréne vykazujúcom znaky horského terénu, z toho dóvodu,
ako aj pre potrebu zabezpečenia prístupu k existujúcim nehnuternostiam nebolo možné dodržat' norínou stanovené

návrhové prvky, podra STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách, článku 6.12 PozdÍiy
sklon.

Je navrhnutá adaptácia technického riešenia verejného osvetlenia na upravený tvar cesty ravostranne pozdÍž
komunikácie s pripojením na káblový ro'rvod VO z rozvádzača RVO zemným káblovým vedením v chráničke. RVO
bude napojený z existujúcej istiacej a rozpojovacej skrine SR prípojkou NN v chráničke. Pre osvetlenie sa navrhujú
LED svietidlá s osadením na pozinkovaných stožiaroch.

Je navrhnutá adaptácia technického riešenia odvedenia dažd'ových vód z komunikácie, pričom technické riešenie
odvedenia dažd'ových vód sa nemení. Odvodnenie komunikácií a spevnených plóch bude cez odvodňovacie žraby do
dažd'ových nádrží a do vsakovacích jímok. Sú navrhnuté 4 nové priečne odvodňovacie žraby, 4 dažd'ové nádrže a 4
vsakovacie jímky. Odvodnenie povrchových v«"d cez žlab č. l (pri napojení na Devínsku cestu) je zaústené do
existujúcej kanalizačnej prípojky.
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 vjazde 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.

SO Ol Križovanie komunikácie v úseku 0,000 00 - 0,034 30

Križovanie s Devínskou cestou je stykové bez prídavných pruhov, polomery v križovatke sú 6,5 a 6m. Šírka
komunikácie v križovatke je 5,5m. V priestore navrhovanej križovatky je zastávka MHD, zastávka je na znamenie a je
v jazdnom pruhu. V rámci rozšírenia Devínskej cesty sa uvaije s umiestnením zastávky v smere do Devína za
križovatkou, bez vytvorenia niky, ale s vybudovaním chodníka za ktorým bude oporný múr. Na druhej strane cesty sa
výhradove uvažuje s nikou, zástavka MHD smerom do mesta nie je súčast'ou dokumentácie.
V rámci dokumentácie je navrhnutá iná poloha zastávky v smere do Devína. Poloha zastávky bude cca 15m za

križovatkou, tak aby stojaci autobus nebránil v rozhrade.-DÍžka zástavkového chodníka bude 28,08 m, šírka 2,24 m

a bude nadvuzovat' na navrhovaný chodník pri umiestňovanej účelovej komunikácie. Bude zriadený nový priechod
pre peších, ktorý bude v križovatke a bude nadvázovať na chodník pri navrhovanej účelovej komunikácií. Priechod
bude osvetlený a zabezpečený bezpečnostnými prvkami. Zastávka na druhej strane cesty zostane v póvodnej polohe
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SO 02 Rekonštrukcia komunikácie v úseku 0,034 30 - 0,190 16

Komunikácia v úseku za križovatkou pokračuje v šírkovom usporiadaní 4,5m + 1,5m pás pre chodcov (chodník).

Vzhradom na vel'ký pozdÍžny sklon -komunikácie, bude chodník lemovaný zábradlím. Chodník bude v jednej
výškovej úrovni s komunikáciou, bude vymedzený vodorovným dopravným značením. Výnimočne móže byt' použitý
ako výhybňa. Vozovka bude z cestného betónu B20 vystužená 2x kari siet'ou 80/80/6 s povrchovou úpravou v časti
chodníka zdrsnením metličkovaním a v časti vozovky vyhradenej pre dopravu bude povrch zdrsnený vkladanými
škárami.

Smerové vedenie trasy je prispósobené existujúcim nehnuternostiam a konfigurácii terénu. Trasa je zvlnená tak, aby

bola čo najviac oddialená o miest, kde vychádza prístup k susedným nehnuternostiam vo vel'kom-pozdÍiom sklone.
V úseku, ktorý sa bude realizovat' vo výhrade je posunutá čo najviac smerom na západ, nakol'ko terén prudko klesá z
východu na západ a je potreba budovať vysoké oporná múry. Najmenší smerový oblúk na trase má polomer 12 m, je
to v mieste, kde trasa mení smer ol80o. Najvučší smerový oblúk má polomer 300 m. Komunikácia je ukončená bez
riešenia otočiska avýhl'adovo bude riešené jej pokračovanie pre prístup kbudúcim rodinným domom (nie je
predmetom tohto umiestnenia).
Výškové riešenie trasy je podmienené výškou Devínskej cesty v mieste napojenia, moiost'ou príjazdu k ploche pri
armatúrnej šachte, výškou v mieste odbočenia k parcele }470 a výškou osadenia garáži na parcelách 1436/24 až
1436/26. Na zvyšnom úseku trasy je niveleta navrhnutá, tak aby vznikli čo najmenšie oporné múry pri úseku, ktorý

bude pokračovat' vo výhrade. Na dÍžke 10 m pred križovatkou 'bude niveleta stúpat' sklonom 12 o/o so zakružovacím
oblúkom polomeru 110 m. Maximálny sklon trasy je 20,51 %, minimálny 3,29 %, minimálny zakružovací oblúk je
100 m. Vozovka bude z cestného betónu a v miestach so sklonom vučším ako 12 % bude vyhrievaná, tj. v úsekoch
0,000 - 0,092 a 0,130. Ohrev komunikácie sa navrhuje prostredníctvom vykurovacích rohoží, kladených vo dvoch

pruhoch. Napájanie a regulácia ohrevu bude riešená z RVO (pre hornú čast') a z RV (pre spodnú čast').
Ovládanie bude na základe snímania vlhkosti ateploty. Odvodnenie komunikácií a spevnených plóch bude cez
odvodňovacie žraby do dažd'ových nádrží a do vsakovacích jímok. Zo žrabov bude zvedená dažd'ová voda cez odpad
s kalovým košom do RN s cielene regulovaným odtokom a následne prelivom do odtokovej studne.
SO 03 0porné múry

Súčasťou projektovej dokumentácie sú oporné múry : oporný múr č.1 - 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 vjazde na spevnenú plochu pri bytovom dome, oporný múr č.5 - pri prístupovom chodníku k
zástavke MHD na Devínskej ceste. Oporné múry budú zrealizované ako železobetónové monolitické, prípadne
betónové z debniacich tvárnic zaliatych do betónu, vystužené ocerou.
Oporný múr č.1 a 2 bude hr. 400 mm, na vrchnej hrane oporného múru bude osadené zábradlie výšky 1 m, horná
hrana oporného múru 145,5 m.n.m.

Oporný múr č.3 bude hr. 300 mm, horná hrana oporného múru 145,7 m.n.m. Pri schodisku bude oporný múr
nawhnutý ako výškovo členitý vo viacerých úrovniach kopírujúc prirahlý terén.
Oporný múr č.4 bude hr. 300 mm, horná hrana oporného múru 145,5 m.n.m.
Oporný múr č.5 bude hr. 300 mm, horná hrana oporného múru 142,8 m.n.m.
SO 04 Verejné osvetlenie
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.

Pre dostatočné, rovnomerné a energeticky e'fektívne osvetlenie budú použité LED svietidlá, osadené na pozinkovaných
stožiaroch. Svietidlá verejného osvetlenia sú napojené na káblový rozvod VO. Rozvody VO budú riešené káblami
typu CYKY uloženými v zemi. Káble budú uložené v chráničke FXKVS po celej trase. Rozvody VO budú napájané
z rozvádzača RVO, v ktorom bude riešené spínanie prostredníctvom súmrakového spínača. Spolu s rozvodmi VO
bude v zemi uložený pásik FeZn 30x4, ku ktorému sa pripoja všetky stožiare VO.
Prípojka NN z RVO bude uložená v chráničke v zemi a bude napojená do existujúcej istiacej a rozpo3omce5 skrine
SR (PRIS3).

Plošné a dÍžkové údaje:
DÍžka komunikácie:
Plocha komunikácie:
Plocha chodníka:
Plocha zástavkového ostrovčeka

190,16m
868,44 m2
265,00 m2
56,00 m2
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absolútne a relatívne výšky:
výška porovnávacej roviny:
výška úrovne komunikácie :

* 0,00 = 140,00

- začiatok komunikácie

- vjazd dvojdom p. č. 1436/3
- vjazd na komunikáciu k RD Devínska cesta 32

- vjazd garáže SČ 3718, 3717, 3720
- koniec komunikácie

1.

2.

m.n.m.

B.p.v.

140,80
}44,58
153,98
156,02-157,20
167,51

Stavba sa umiestni a v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval: spoločnost'
Ateliér Palka, s.r.o., Koprivnická 9/E, 841 0l Bratislava, v marci 2017, revízia projektovej dokumentácie
október 2020, zodpovedný projektant Ing. Alena Palková, v súlade so situačným plánom na podklade
katastrálnej mapy (výkres koordinačná situácia), ktorý je neoddeliternou súčast'ou tohto rozhodnutia.
Podkladom d'alšieho stupňa projektovej dokumentácie (projektu stavby pre vydanie stavebného povolenia)
bude dokumentácia stavby, ktorá slúžila ako podklad pre vydanie tohto rozhodnutia, dopracovaná pre stupeň
SP s podmienkami dotknutých orgánov.

3.

Ďalší- stupeň projektovej dokumentácie musí byt' vypracovaný oprávnenými osobami v zmysle ustanovenia

4.

§ 45 ods. 1, 2 a 4, resp. 5 a § 46 stavebného zákona a v súlade s osobitnými predpismi. Musí byt' vypracovaná
v súlade s ustanoveniami § 43, § 43a - § 43i a § 47 - § 53 stavebného zákona, podra § 9 vyhlášky č. 453/2000
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ako aj v súlade so súvisiacimi
technickými norrnami a predpismi, hlavne z hradiska bezpečnosti, požiarnej ochrany, hygienickej
nezávadnosti a ochrany životného prostredia a požiadavkami vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie.
Projekt pre stavebné povolenie bude vypracovaný podra STN EN.

5.

Stavebník ínóže uskutočňovať stavbu len na základe právoplatného stavebného povolenia (ustanovenie § 54

6.

V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie riešit' spósob organizácie dopravy počas výstavby.
V d'alšom shipni projektovej dokumentácie je potrebné spracovať statické posúdenie stavieb, ktoré preukáže

stavebného zákona).
7.

ich mechanickú odolnost' a stabilitu.
8.

Návrhom vhodnej organizácie výstavby zabezpečit', aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a aby bola zabezpečená
bezpečnost' os«"b, pešej i cestnej dopravy a to vhodným označením staveniska, zaistením proti vstupu cudzích
osób. Aby neprišlo k neprimeranému obmedzeniu spríshipnenia, užívania a zásobovania médiami ostatných
dotknutých nehnutel'ností v dotknutej lokalite. V projektovej dokumentácii vymedziť konkrétnu plochu pre

9.

Preukázať v rámci stavebného konania riešenie nakladania s komunálnym odpadom a nakladania s odpadom

skládku materiálu.

zo stavebnej činnosti v súlade s platnými právnymi predpismi.
10. Ak budú vykonávanou stavebnou činnost'ou zasiahnuté aj iné pozemky, ktoré sú pornohospodárskou pódou, k
stavebnému konaniu je potrebné predložit' stanovisko orgánu ochrany pornohospodárskej p«'dy v súlade so
zákonom č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní pornohospodárskej pódy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z.
o integrovenej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

1l. Na území kde sa plánuje výstavba 3e potrebné dodržiavat' ustanovenia zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V zmysle ustanovenia § 4, odst.l zákona je povinnost'
postupovať pri výstavbe tak, aby nedochádzalo k zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov a v tom zmysle v

a'alšom stupni projektovej dokumentácie vypracovat' aj plán organizácie výstavby. Výkopové práce pri
drevinách uskutočňovat' ručne s d«5razom na ochranu ich koreňového systému.

12. Vykonávat' investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami VZN č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na
území hl. mesta SR Bratislavy.
13. Osobitné podmienky :

a Navrhovater je povinný pred začatím stavebných prác zadovážiť si od príslušného špeciálneho stavebného
úradu, podra stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., povolenie pre komunikácie a spevnené plochy
a Navrhovater je povinný pred realizáciou výkopových prác zabezpečit' vytýčenie a označenie všetkých
podzemných sietí a vedení a ich ochranných pásiem.
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Kžiadosti ostavebné povolenie dopracovat' riešenie odvádzania dažd'ových v8d podl'a podmienok
stanovených v záváznom stanovisku hlavného mesta SR BA (riešenie technického vybavenia).
a K žiadosti o stavebné povolenie bude v časti POV spracovaný projekt organizácie dopravy (dopravnú
obsluhu pre potreby stavby navrhnút' s ohradom a rešpektovaním jestvujúcej zástavby RD.
a K žiadosti o stavebné povolenie budú doplnené stanoviská k projektovej dokumentácii vypŇýva3úce zo
stanovísk k UR najmá :
Stanovisko správcu komunikácie Devínska cesta, ktorým je Magistrát hl. m. SR BA
Povolenie novoupraveného vjazdu/ napojenie na Devínsku cestu od cestného správneho orgánu ktorým je
Hlavné mesto SR Bratislava

Súhlas orgánu štátnej vodnej správy podra § 27 ods.l. písm.b) vodného zákona (vypúšt'anie dažd'ových
v8d do podzemných vód)
Stanovisko prevádzkovatera nadzemného 2xl 10 kV vedenia ZSE, a.s. Bratislava (zo ZS hl.m.SR BA)
s K žiadosti o stavebné povolenie preukáže stavebník vlastnícke resp. iné právo k pozemkom podra ust. § 139
ods.l stavebného zákona

14. Stavebník je povinný dodržat' podmienky dotknutých orgánov, ktoré boli dané v stanoviskách k
projektovej dokumentácii v územnom konaní. V d'alšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné
rešpektovat' ich požiadavky a vyjadrenia:
*

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne ns4nn. 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava 1, závmzné stanovisko

k investičnej činnosti č. MAGS OUIC 42520/2022-83088, k.č. 66985/2021, zo dňa 21.02.2022:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako dotknutý orgán podra § 140a ods. 2 zákona č. 50/ 1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva závázné stanovisko
podra § 140a ods. 3, § 140b citovaného zákona a § 4 ods. 3 písm. d) a písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v ktorom posúdilo investičný zámer - umiestnenie stavby. Na stavbu:
,,Rekonštnikcia prístupovej cesty a zriadenie inžinierskych sietí", vydalo Hlavné mesto SR Bratislava, ,,Závázné
stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti", pod č. MAGS ORM 54277/14-310079 zo dňa

11.03 .2015. Podkladom k jeho vydaniu bola projektová dokumentácia vypracovaná Ing. Michalom Žiškom v 05/20 14.
V záváznom stanovisku bol konštatovaný súlad s územným plánom, s plánovanou rekonštrukciou prístupovej verejnej
komunikácie a návrhom inžinierskych sietí v lokalite Dlhé diely, v rozsahu objektovej skladby: SO Ol Prístupová
komunikácia a spevnené plochy; SO 02 Prípojka vody a areálový vodovod; SO 03 Prípojka kanalizácie a areálová
kanalizácia a SO 04 VN prípojka. K navrhovanej zmene pri stavebnom objekte: SO Ol Prístupová komunikácia a
spevnené plochy, v rozsahu projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Alenou Palkovou v 03/2017, vydalo Hlavné
mesto SR Bratislava ,,Závuzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti zmena závázného stanoviska" pod č. MAGS OUIC 48209/2017 - 348975 zo dňa 01.03.2018 (d'alej len ,,závuzné
stanovisko - zmena l" v prísl. gramatickom tvare). Týmto závázným stanovisko došlo k zmene znenia závázného
stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti zo dňa 11.03.2015, a to pri stavebnom objekte: SO Ol
Prístupová komunikácia a spevnené plochy; zároveň bol rozšírený zoznam stavebných objektov, a to v rozsahu:
SO Ol Križovanie komunikácie v úseku 0,000 00 - 0,034 30
SO 02 Rekonštrukcia komunikácie v úseku 0,034 30 - 0,103 80

SO 03 0porné múry
SO 04 Verejné osvetlenie
Predmetom aktuálne predloženého riešenia je rekonštnikcia komunikácie, jej križovania s Devínskou cestou a účelové
komunikácie. Predmetná komunikácia zabezpečuje dopravné napojenie nehnuterností v lokalite Dlhé Diely Slnečné údolie, nad Devínskou cestou. Cesta je v súčasnosti v nevyhovujúcom technickom stave. Výškové riešenie
bude mat' vplyv na niveletu, ktorá bola zahrnutá do riešenia celého trasovania účelovej komunikácie; zmena sa netýka
smerového vedenia trasy účelovej komunikácie. Predložené projektové riešenie, mení póvodne odsúhlasené riešenie s
vydaným závMzným stanoviskom - zmena l a to v rozsahu (popis uvedený v PD):

Posúdenie stavby vo vzt'ahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov
Ol, 02, 03, 05, 06 a 07 (d'alej len ,,ŮPN").
Pre územie, cez ktoré prechádza trasa navrhovanej líniovej stavby ÚPN stanovuje funkčné využitie územia:
- ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130 (severná čast'; prevažná čast' južnej časti líniovej stavby), t.3.
územia plošnej a líniovej zelene s funkciou ochrany kontaktného územia pred nepriaznivými účinkami susediacich
prevádzok a zariadení, dopravných zariadení, zeleň v ochranných pásmach vedení a zariadení technickej vybavenosti
a sprievodná zeleň vodných tokov. V územiach je potrebné rešpektovat' špecifické podmienky jednotlivých druhov
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ochranných pásiem; málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102 (prevažná čast' líniovej stavby), t.j.
územia slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a bytových domoch do 4 nadzemných podlaží a k nim prislúchajúce
nevyhnutné zariadenia - v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia, zeleň, ihriská,
vodné plochy ako súčast' parteru a plóch zelene, dopravné a technické vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu
ochranu a civilnú obranu. V stabilizovaných územiach charakteru rodinnej zástavby sa málopodlaié bytové domy
nepripúšt'ajú. Premiešané foríny rodinnej a málopodlažnej bytovej zástavby sa preferujú v rozvo3ových územiach,
málopodlažné bytové domy sa umiestňujú prednostne ako prechodové formy medzi viacpodlažnou bytovou zástavbou
a rodinnou zástavbou alebo ako kompozičná kostra málopodlažnej zástavby. Podiel funkcie bývania musí tvorňť
minimálne 70% z celkových podlažných plóch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy. Do počtu nadzemných
podlaží sa nezahřňa podkrovie alebo posledné ustupujúce podlažie, ak jeho zastavaná plocha je menšia ako 50%
zastavanej plochy predchádzajúceho podlažia.
- námestia a ostatné komunikačné plochy (čiastočne južaíá čast' líniovej stavby), tej. Verejne prístupné nezastavané
plochy vmeste ohraničené inými funkčnými plochami. Pod úrovňou terénu je možné umiestňovat' zariadenia
avedenia technickej infraštruktúry, podzemné parkovacie garáže, podjazdy, podchody pre chodcov, prevádzky
občianskej vybavenosti určenej pre širokú verejnosť. Súčasťou plóch námestí a koridorov sú spravidla: zeleň, mestský
mobiliár, prvky verejného osvetlenia, prvky dopravného značenia, výtvarné umelecké diela.
Intenzita využitia územia:

Parcely dotknuté navrhovanou líniovou stavbou, vo funkcii 1130, sú súčasťou územia, ktoré je definované ako
stabilizované územie.

Parcely vo funkcii 102, sú súčast'ou územia, ktoré je definované ako rozvojové územie, kód reg. C.
Na základe výsledkov posúdenia vo vzt'ahu k UPN uvádzame:
- z hl'adiska funkčného využitia: zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia sú
zaradené medzi prípustné sp«"soby využitia funkčných plóch: ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130 a
málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102. V území funkčnej plochy: námestia a ostatné

komunikačné plochy je v zmysle ÚPN možné pod úrovňou terénu umiestňovat' zariadenia a vedenia technickej
infraštruktúry. Z hradiska navrhovanej funkcie je návrh v súlade s Uzemným plánom hlavného mesta SR Bratislavy,
rok 2007, v znení zmien a doplnkov.
- z hradiska intenzity využitia záujmového územia, líniová stavba pre zabezpečenie dopravnej a technickej
vybavenosti rozsiahlej časti územia Dlhé Diely, rešpektuje princípy ro'rvo5ového aj stabilizovaného územia
dotknutých funkčných pk5ch.

Uvažovaný investičný zámer je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a
doplnkov.
Na podklade odborného posúdenia oddeleniami magistrátu v zmysle §l4 ods. 1 zákona SNR č. 377/}990 Zb. o
hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov sa uplatňujú na základe súhrnu teoretických vedomostí,
praktických skúseností, znalosti všeobecne záv?ých právnych predpisov a technických noriem tieto podmienky:
z hl'adiska dosahovania ciel'ov územného plánovania:
* stavebník je povinný, za účelom posúdenia súladu s územným plánom a vydania závuzného stanoviska hlavného
mesta, predložit' hlavnému mestu každý projekt zmeny stavby pred jej dokončením alebo dokončenej stavby, ktorým
sa mení 3ej priestorové usporiadanie alebo účel jej využitia;
z hl'adiska tvorby verejných priestorov a z hl'adiska ochrany životného prostredia:
* po ukončení stavebných prác, výstavbou poškodené chodníky, spevnené plochy, prípadne komunikácie a zelené
plochy uviest' do p8vodného stavu;
* vykonávat' investičnú činnost' v súlade s ustanoveniarni všeobecne závMzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy č. 5/2018 zo dňa 07.09. 2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín (d'alej len ,,VZN"),
ktoré sú súčast'ou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, najmá s ustanovením § 7
ods. 4 písm. c) spomenutého VZN, podra ktorého je osoba vykonávajúca akékorvek zásahy do verejnej zelene v
zmysle zabezpečenia ochrany drevín povinná v odóvodnených prípadoch po písomnom súhlase vlastníka pozemku
viest' výkopovú ryhu v koreňovej zóne stromu minimálne vo vzdialenosti štvornásobku obvodu kmeňa meraného vo
výške 1,3 m, najmenej však 2,5 m od páty kaneňa,
z hradiska architektonického a stavebno - technického riešenia:

* upozoiujeme, že hlavné mesto SR Bratislava eviduje v záujmovom území d'alší investičný zámer: ,,Štúdia riešenia
rekonštnikcie Devínskej cesty", žiadatera GIB, Záporožská 5, Bratislava, na ktorú bolo vydané vyjadrenie pod č.
MAGS OUIC 34225/ 16-3 81656 zo dňa 6.6.2016,

* v predmetnej lokalite evidujeme viacero významných trás inžinierskych sietí, vrátane ich ochranných pásiem, ktoré
je potrebné v území rešpektovať a pred začatím zemných prác požadujeme trasy presne zamerat', vytýčit' a vykonat'
príslušné opatrenia,
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z hl'adiska riešenia dopravného vybavenia:

h prístupová komunikácia bude v zmysle cestného zákona verejnou účelovou cestou a nebude zaradená do siete
miestnych siest,

* v zmysle S'IN 73 6102 majú byt' pozdÍžne sklony ramena vedrajšej komunikácie v priestore križovatky čo najmenšie
a nesmú prekročit' 4 %, výnimočne pri obslužných komunikáciách m8i byt' až 6 % (v projektovej dokumentácii sa

uvažuje na dÍ, 10 m pred križovatkou so sklonom 12 %). Na uvedené riešenie sa vyžaduje výnimka,
z hl'adiska riešenia technického vybavenia:
* riešenie komunikácie v stupni územného konania je potrebné kladne prerokovat' s prevádzkovaterom nadzemného
2 x 110 kV vedenia ZSE, as. Bratislava,

* z hradiska odvádzania dažd'ových vód súhlasíme s predloženým riešením s požiadavkami pre d'alší stupeň konania.
Do projektu pre stavebné povolenie požadujeme:
- doplniť priečny rez komunikácie v mieste záchytného žrabu, dažd'ovej nádrže a vsakovacieho zariadenia,

- výpočet množstva dažd'ových vód v projekte, pre návrh potrebného objemu akumulácie s intenzitou 142 l .s-' . ha-l a
koeficientom odtoku 0,7 je poddimenzovaný. Hydrotechnické výpočty je potrebné prepočítat' s aktuálnymi hodnotami
a doplnit' návrhy potrebného objemu 4 akumulačných nádrží a vsakovacích objektov,
- upozorňujeme, že SHMťJ v termíne 08/2021 aktualizoval návrhové intenzity dažd'a pre Bratislavu, ktoré sa zvýšili.
Pri výpočtoch potrebného objemu retenčných prvkov (ZN a VS), z návrhovej zrážky v území je potrebné použit'

aktualizovanú (SHMÚ 08/202 1 ), 50- ročnú návrhovú prívalovú zrážku p=0,02, trvajúcu 120 minút, s intenzitou i=80,6
1.s-1 .ha-l a súčiniter odtoku zo striech, spevnených pk5ch a komunikácií K=l, aby nebol podhodnotený potrebný
záchytný objem pre prívalovú zrážlcu (pre lokality Karlova Ves Devín, Lamač, Vajnoíy,...). Dóvodom sprísnených
požiadaviek sú klimatické zmeny, ktoré so sebou prinášajú striedanie dlhých období sucha s prívalovými dažd'ami,
ktoré sa vyznačujú svojou extrémnost'ou a početnost'ou a nebezpečenstvom vzniku lokálnych záplav. Požiadavka je
koordinovaná s Okresným úradom Bratislava, SVP, š.p., BVS,a.s, a SHMť?T,

- do dažd'ových žrab-ov v komunikácii nesmú byt' zaústené zrá,úové vody z jednotlivých pozemkov pozdÍž
komunikácie,

- nakladanie s dažd'ovými vodami musí byt' navrhnuté a následne zrealizované tak, aby nedochádzalo k ich odtekaniu
na susedné pozemky,
z hl'adiska budúcich majetkovo - právnych vzt'ahov:
* v prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdat' po kolaudácii do majetku a správy Hlavného mesta
SR Bratislavy, žiadame tento riešit' v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie ako samostatný objekt vo
všetkých náležitostiach projektovej dokumentácie tohto stupňa
UPOZORNENIE:

Týmto závázným stanoviskom sa nahrádza ,,Závázné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti
- zínena závázného stanoviska", č. MAGS OUIC 48209/201 7-348975 zo dňa Ol.03.20l8, ktorým sa menilo znenie
Závázného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti, č. MAGS ORM 54277/14-310079 zo

dňa 1l.3.20l5, pri stavebnom objekte SO Ol Prístupová komunikácia a spevnené plochy a dopíňali sa d'alšie stavebné
objekty.

Upozorňujeme, že v zmysle ÚPN, sú pozemky s navrhovanou líniovou stavbou súčast'ou rajóna nestabilných území.
Podra ÚPN sa navrhuje-rekonštrukcia Devínskej cesty na kat. FT C + C l s MHD.
Južnú casť dotknutého územia s navrhovanou líniovou stavbou, podra ÚPN križuje kanalizácia AVIII8, ktorá je
zaradená medzi verejnoprospešné stavby - dobudovanie a rekonštmkcia kanalizácie systému zberača A a v UPN je
označená ako K 1.

ÚPN pozdÍž Devínskej cesty navrhuje trasu pre cyklistickú dopravu - medzinárodnú moravsko - dunajskú cestu
(Most Lavranconi - Devín), ktorá je zaradená medzi. verejnoprospešné stavby a v ťJPN je označená ako D79.

Severná casť navrhovanej líniovej stavby je podra ÚPN v kontakte s 2 x 110 kV nadzemným el. vedením a jeho OP.

K zásahu do komunikácií/chodníkov je potrebný súhlas príslušného správcu komunikácie/ chodníka.
Toto závCné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza závázné stanoviská hlavného mesta SR Bratislavy,
vydávané v rámci iných konaní.
*

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, vydanie stanoviska č.
KV/ŽP/2823/2021/13291/MS zo dňa 24.08.2021:

Z hradiska štátnej vodnej správy vám vydávame závázné stanovisko v zmysle Sl40b zákona č. 50/1976 Zb. o
stavebnom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle §28 ods. l a §63 ods. 3 pís. a) zákona č. 364/2004 Z,z. o
vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), Mestská
časť Bratislava- Karlova Ves súhlasí s umiestnením odvodňovacích žrabov slúžiacich na odvodnenie navrhovanej
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komunikácie, z ktorých bude dažd'ová voda zvedená cez odpad kalovým košom do retenčných nádrží s prelivom do
vsakovacích studní.

Súhlas ie udelený za týchto závuzných podmienok:

Dodržat' podmienky stanovené v stanovisku Okresného úradu Bratislava č. OU-BAOSZP3-2020il38220JAJ/IV-v. z
dňa 9. 1l .2020;

- ku kolaudačnému rozhodnutiu požadujeme predložiť určeného správcu dažd'ových vpustí z hradiska dlhodobej
pravidelnej údržby; požadujeme, aby vsakovacia zostava vytvorila dostatočný retenčný objem na zachytenie
dažd'ových v«"d z navrhovaných spevnených pl«"ch:
- vsakovacie objekty žiadame umiestnit' podra pokynov v hydrogeologckom posudku s napojením na priepustné
vrstvy; pred infiltráciou zrážkových vód do drenáže je potrebné ich zbavit' mechanických nečistót; v blízkosti drevin
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

dórazom na ochranu 'koreňového systérnu. Nesmie sa výkop viesť bližšie ako 2,5 m od puty kmeňa a pri hÍbení

výkopov sa nesmú prerušit' korene hrubšie ako 3 cm. Počas výstavby budú blízke kmene a minimálne tretina priemetu
koruny stromov na zem chránené debnením pred poškodením stavebnými mechanizmami a zhutnením p8dy;
Ako cestný správny orgán podra 3 ods. 2 zákona č. 135/ 1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov v súlade s S 4 ods. 1 až 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v spojení
spojení s 29 zákona č. 377/1990 0 hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších
Statútu hlavného mesta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, v súlade s S 140b zákona
predpisov a Štatútu
Ě. 50/1976 Zb. o stavebnom konaní v znení neskorších predpisov Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves nemá

námietky voči navrhovanej rekonštrukcii verejnej účelovej komunikácie a napojeniu predmetnej komunikácie na
nadradený dopravný systém podra projektovej dokumentácie 10/2020 Sprievodná správa/súhrnná technická správa
a SOO l dokumentácia pre územné rozhodnutie a výkresy č. D Ol = D 04, Ing. Alena Palková.
Súhlas ie udelený za týchto závuzných podmienok:
- požadujeme zabezpečenie napojenia už existujúcich vjazdov na navrhovanú účelovú komunikáciu;
- požadujeme dodržať podmienky stanovené v stanovisku Krajského dopravného inšpektorátu č. KRPZ-BA-KDl32939-00 l/2020 71.l2.2020;

- ku kolaudačnému rozhodnutiu požadujeme predložit' určeného správcu navrhovanej komunikácie z hradiska
dlhodobej pravidelnej údržby výhrevu komunikácie;
- pri výkopových prácach postupovat' v súlade so všeobecne závLným nariadením mestskej časti Bratislava-Karlova
Ves číslo 59/ 1999 0 vykonávaní rozkopávkových prác na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, doplneným
všeobecne závuzným nariadením mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 7/2004 aso všeobecne závuzným
nariadením mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 6/2015 v zmení VZN č. 9/2015 0 miestnych daniach o
vykonávaní rozkopávkových prác na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves;
- 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 zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov;
Pre stanovisko cestného správneho orgánu pre napojenie sa na komunikáciu Devínska cesta je potrebné obrátit' sa na
príslušný cestný správny orgán komunikácie II. triedy.
*

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
avybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, vyjadrenie - závázné
stanovisko, z hl'adiska orgánu štátnej vodnej správy OU-BA-OSZP3-2020/138220/JAJ/IV-v, zo dňa
09.11.2020:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ako orgán štátnej vodnej správy podra 61 písm. a) zákona NR SR č. 364/2004 Zz o vodách a o
zmene zákona SNR č. 3 72/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), zákona NR SR č.
525/2003 Z z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva k
predloženému projektu, podl'a §28 zákona o vodách nasledovné vyjadrenie:
Uskutočnenie a užívanie navrhovanej stavby je z hradiska ochrany vodných pomerov možné za predpokladu splnenia
tejto podmienky:
l . Stavebník je povinný požiadat' tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu v zmysle 27 ods. I písm. b)
vodného zákona na uskutočnenie rekonštrukcie verejnej účelovej komunikácie.

Toto vyjadrenie je závuzným stanoviskom podra 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre účely konaní nasledujúcich podra tohto zákona.
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Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania,
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, vydal vyjadrenie č. OU-BA-OKRI-2017/041385, zo dňa 30.03.2017:
V zmysle 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, 6 ods. 1, písm. g) a S 14 ods.2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/ 1994 Z,z. o
civilnej ochrane obyvaterstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok
zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov (d'alej len vyhlášky), Okresný úrad Bratislava vydáva z
hradiska civilnej ochrany závázné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii stavby pre vydanie územného
rozhodnutia. Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vzhradom na stavebnotechnické podmienky, rozsah,
umiestnenie a charakter stavby Okresný úrad Bratislava z hradiska civilnej ochrany s vydaním územného rozhodnutia
na predmetnú stavbu s ú h I a s í bez pripomienok.
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, vydal vyjadrenie ě. OU-BA-OSZP32017/041096/SIM/IV, zo dňa 20.04.20l7:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán ochrany ovzdušia k predloženej
projektovej dokumentácii nemá námietky. Nakol'ko súčasťou predmetného projektu nie je stavba zdroja
znečist'ovania ovzdušia, na vydanie stavebného povolenia nie je potrebný súhlas podl'a 17 ods. I písm. a) zákona č.
137/2010 Z z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
*

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, vydal vyjadrenie č. OU-BA-OSZP32017/040478/TEJ, zo dňa 23.03.20l7:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ako dotknutý orgán ochrany prírody okresu vydáva podra § 9 ods. l písm. b) zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon") vyjadrenie:
1. Pozemok sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podra § 12 zákona.
2. Stavba nepredstavuje činnost' podra zákona v danom území zakázanú.

3. Podra Regionálneh'o územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 1994) sa v predmetnom

území nenachádza žiadne biocentrum, biokoridor ani genofondová plocha .
4. Upozorriujeme, že v prípade stavebných prác v blízkosti drevín, ktoré ostávajú zachované, je tieto potrebné chrániť
v zmysle STN 83 7010 0chrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4. 1. pri
stavebných prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením.
*

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, vydal vyjadrenie z
hl'adiska odpadového hospodárstva č. OU-BA-OSZP3-2017/042253/CEM/IV, zo dňa 11.04.2017:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podra S 5 ods. I zákona NR SR č.
525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podra 108 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (d'alej len ,,zákon o odpadoch"), vydáva podra S 99 ods. I písm. b) zákona č. 79/20 15 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o odpadoch") nasledovné
vyjadrenie:
Z hradiska odpadového hospodárstva tunajší úrad nemá námietky k predmetnej stavbe za dodržania nasledovných
podmienok:
l . Póvodca stavebných odpadov je povinný dodížiavat' ustanovenia S 14 zákona o odpadoch napr. :
- správne zaradit' odpad podra platného katalógu odpadov,
- zhromažd'ovat' odpady vytriedené podra druhov odpadov a zabezpečit' ich pred znehodnotením, odcudzením alebo
iným nežiaducim úěinkom,
- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
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prípravou na opátovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknut' na prípravu na opátovné
pouŽitie inému,
recykláciou v rámci svo3ej 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
ponúla'iuť na zhodnotenie inému,
zneškodnením, ak nie je moié alebo účelné zabezpečit' jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,

- odovzdat' odpady len osobe oprávnenej nakladat' s odpadmi podra zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich
zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,

- viest' a uchovávat' evidenciu o dnihoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,

- ohlasovat' údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (S 2 vyhláška MŽP SR č.
366/20 15 Z. z.), ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo viac ako jednou tonou
ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu
úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho
kalendárneho roka.

2. Póvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoruje odpad zhromažd'ovat' v mieste jeho vzniku (t. j. v
mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia vel'koobjemového kontajnera), následne sa musí odviest' k
oprávnenému odberaterovi,
3. Pred začatím stavebných prác póvodca odpadov predloží tunajšiemu úradu sp«5sob nakladania s odpadom kat.
č. 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05.
Podra S 99 ods. I písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch sa orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve
vyjadruje i k dokumentácií v kolaudačnom konaní, ku ktorej tunajší úrad vydá závázné stanovisko. Ako podklad pre
vydanie závuzného stanoviska, resp. k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii, žiadame predložit' doklady o sp8sobe
nakladania s odpadmi zo stavby (t. j. faktúry, vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy
odpadov podl'a vyjadrenia hinajšieho úradu v stavebnom povolení).
Podra S 77 ods. 2 zákona o odpadoch póvodcom odpadov, vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach,
vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložlce alebo v inom mieste pósobenia právnickej osoby
alebo fyzÁckej osoby - podnikatera, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikater, pre ktorú sa tieto práce v
konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je póvodcom odpadov ten, kto
uvedené práce vykonáva.
R5vodca odpadov zodpovedá za nakladanie s odpadmi podra tohto zákona a plní povinnosti podl'a 14 zákona o
odpadoch.
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva má v konaniach uvedených v odseku I písm. b) zákona o
odpadoch postavenie dotknutého orgánu; vyjadrenia, ktoré sú výsledkom uvedených konaní, sa v prípadoch konania
podra osobitného predpisu považujú za závázné stanovisko.
*

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava závMzné
stanovisko ě. HZP/07657/2017 zo dňa 07.04.2017:

RUVZ BA ako orgán príslušný podra § 3 odsek l písm. c) v spojení s prílohou č. l bod l a § 6 ods. 3 písm. g) zákona
NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(d'alej len zák. č. 355/2007 Z.z.) vo veci posúdenia návrhu žiadatera fy Ingsol s.r.o., Vlárska 50/A, 831 0l Bratislava,
na územné a stavebné konanie stavby, podra § 13 ods. 3 písm. b) cit. zákona vydáva toto závázné stanovisko:
Súhlasí sa s návrhom žiadatera na územné a stavebné konanie stavby konanie stavby ,,Rekonštrukcia verejnej
účelovej komunikácie - Devínska cesta", lokalita pod Dlhými Dielami, k.ú, Karlová Ves, Bratislava.
@

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1,
stanovisko na účely územného konania ě. HZUBA3-2020/002477-002, zo dňa 16.11.2020:

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako príslušný orgán vykonávajúci štátny
požiarny dozor podra ustanovenia § 28, v nadvuznosti na § 22 ods. 2 a v súlade s ustanovením 25 ods. I pís. b) zákona
č. 314/2001 Z z. o ochrane pred požiarrni v znení neskorších predpisov a § 40 a 40a vyhlášky Ministerstva vnútra

Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov posúdil projektovú
dokumentáciu z hradiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné konanie ,,Rekonštnikcia verejnej účelovej
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komunikácie" na Devínskej ceste v katastrálnom území Bratislava- Karlova Ves a s riešením protipožiarnej
bezpečnosti stavby s ú h I a s í bez pripomienok.
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podra zákona
č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
@

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 1, závMzné stanovisko č. KPťJBA2017/11022-2/30775/BAX, zo dňa 20.04.2017:

Krajský paíniatkový úrad Bratislava (KPÚ BA), ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy na úseku
ochrany pamiatkového fondu podra § 11 ods. 2 písmeno c) a § 9 ods. 5 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (pamiatkový zákon), vydáva závuzné stanovisko:

Km3ský pamiatkový úrad Bratislava (d'alej KPÚ) na základe žiadosti Ingosol s.r.o. , Vlárska 50/A, 83101 Bratislava,
o vyjadrenie k projektu pre územné rozhodnutie stavby ,,Rekonštnikcia verejnej účelovej komunikácie", miesto stavby

DevŤnska cesta-, k.-ú. Karlova Ves (d'alej len stavba), zodpovedný projektant Ing. Michal Žiška, dátum vypracovania
marec 2017, podra S 30 ods. 4 pamiatkového zákona s ú h l a s í s umiestnením a realizáciou stavby, ktorá sa
nedotýka národnej kultúrnej pamiatky evidovanej v Ustrednom zozname pamiatkového fondu SR a nenachádza sa na
pamiatkovom území s podmienkou:
- v prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podra ustanovenia 40 ods. 2

a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPU a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou
odborne sp8sobilou osobou.
*

Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, vyjadrenie k projektovej
dokumentácii č. 45380/2020/TK, zo dňa 16.11.2020:

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE
Predmetom dokumentácie je rekonštrukcia komunikácie a križovania s Devínskou cestou a účelovej komunikácie.
Verejná účelová komunikácia bude rekonštruovaná a jej šírka po rekonštíukcii bude 4,5 m s jednostranným
chodníkom šírky 1,5 m na pmve5 strane v smere staničenia. Odvodnenie povrchových dažd'ových vód
z rekonštruovanej komunikácie je nawhnuté do priebežných žrabov, z ktorých bude dažd'ová voda zvedená cez odpad
s kalovým košom do retenčnej nádrže s cielene regulovaným odtokom a následne prelivom do vsakovacej studne.
K stavbe komunikácie nemáme námietky, ak budú splnené nasledovné podmienky BVS:
1. Akúkorvek stavebnú alebo inú činnost' v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma
ochrany, bude možné vykonávat' len v spolupráci a podra pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie
vody (d'alej len ,,DDVu ) (p. Michalík, 0902 969 145) a Divízia odvádzania odpadových vód (d'alej len ,,DOOVU) (p.

MÍkvy, 0903 415 027).
2. Pri akejkorvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dójst' ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami
bude potrebné rešpektovat' naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podra S 19
zákona č. 442/2002 Z. z o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
3. V trase vodovodu a kanalizácie, wátane pásma ochrany, je zakázané vykonávat' zemné práce, umiestňovat' stavby a
objekty trvalého charakteru, umiestňovat' konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávat' činnosti, ktoré
obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohrozit' ich technický stav,
vysádzat' trvalé porasty, umiestňovat' skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
4. Z dóvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhradom na navrhovanú stavbu žiadame 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, resp. žiadosť o
vytýčenie, odporúčame objednať cez podaterňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej
webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).
5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších
vzt'ahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.
6. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné v
návrhu dodrzať STN 73 6005 0 priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
Presnú polohu vodohospodárskych zariadení, priečne rezy komunikácie s vyznačením verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie požadujeme zapracovat' do projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu.

Ďalší stupeň kompletnej projektovej dokumentácie pre stavebné konanie, vypracovanej podra hore uvedených
podmienok, spolu s návrhom odvádzania dažd'ových vód, aktuálnym dokladom o vlastníctve nehnuterností,
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katastrálnou mapou, doklad o vytýčení verejného vodovodu a kanalizácie a iných príloh, ktoré vyplynú z
navrhovaného riešenia, poidujeme predložit' na vyjadrenie.
K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložit' informatívny
zákres GIS BVS, ktorý Vám zasielame v prílohe.
*

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, stanovisko zo dňa 23.11.20120

Spoločnost' Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 5818 (d'alej len
,,spoločnost' Západoslovenská distribučná"), ako prevádzkovater distribučnej sústavy podra zákona č. 251/2012 Z.z, o
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,Zákon o energetike") a
dotknutý orgán v zmysle S 140a ods. l písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,Stavebný zákon") na základe žiadosti žiadatera INGSOL
s.r.o. vydáva nasledovné závázné stanovisko k projektovej dokumentácii podra S 140b Stavebného zákona pre účely
územného konania:

Spoločnost' Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu: ,,Rekonštrukcia
verejnej účelovej komunikácie", parc. č. }445/}, k.ú. Karlova Ves, Bratislava podra predloženej projektovej
dokumentácie za týchto podmienok:
Stavebník je povinný dodržiavať ochranné pásma elektroenergetických zariadení spoločnosti
Západoslovenská distribučná podra S 43 Zákona o energetike;
Na stavbou dotknutom území parc. č. 1445/ 1, k.ú. Karlova Ves, sa nachádzajú distribučné rozvody NN a tiež
distribučný VN rozvod linky č. 2009, ktoré žiadame rešpektovat' a ochrániť proti poškodeniu počas stavby.

Ďalší shipeň PD žiadmne vypracovat' s ochranou NN a VN distribučných rozvodov vo vlastníctve Západoslovenská
distribučná, a.s.,

Žiadame žiadatera alebo akéhokorvek iného užívatera predmetných pozemkov o zdržanie sa aktivít smemjúcich k
porušeniu legislatívnych obmedzení v budúcnosti vrátane legalizácie zámeru po jeho zrealizovaní
Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnost' Západoslovenská distribučná o zákres
existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom on-line aplikácie https://www.zsdis.sk/ťJvod/Onlinesluzby/Geoportal alebo písomnou žiadost'ou zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN a NN, adresa

miestne príslušného tímu, (pre zákres VN a NN elektroenergetických zariadení)-a Tím správy sietí VVN, Čulenova 3,

816 47 Bratislava (pre vyatýčenie zariadení V'VN);
Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podra odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo poškodeniu
alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná;
Pred zahájením výkopových prác požadujeme v dostatočnom predstihu vytýčit' podzemné káblové vedenia v majetku
ZSD.

Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
Pri jednaniach v hore uvedenej veci na ZSD požadujeme predložiť toto stanovisko.
Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonat' poučenie ( oboznámenie )všetkých osób vykonávajúcich činnost',
alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
Výkopové práce v ochrannom pásme zemných káblových vedení požadujeme vykonávat' so zvýšenou opatrnost'ou ručným sp«"sobom.
*

SPP - Distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26, vyjadrenie č. TD/NS/0147/2017/An, zo dňa
10.04.2017:

SPP distribúcia súhlasí s umiestnením uvedenej stavby ,,Rekonštnikcia verejnej účelovej komunikácie': za dodržania
podmienok uvedených v stanovisku.
Všeobecné podmienky:
- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie
uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-0,
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podra
iných právnych predpisov, podra podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného
konania, alebo pre konanie podra iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D;
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podra iných predpisov. požadujeme,
aby stavebník :
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- rešpektoval a zohradnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných
pásiem;

- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedeni s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne
odstupové vzdialenosti v zmysle STaN 73 6005 a TPP 906 0l ;
- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzt'ahu k exishijúcim
plynárenským zariadenia; zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a
križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami;
- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských
zariadení a navrhovanou stavbou;

- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 6612030588, zo dňa 28.10.2020:
Slovak Telekom, a.s., podra § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, pre účely
územného a stavebného konania, dáva nasledovné stanovisko:

Dójde do styku so siet'ami elektronických komunikácii (d'alej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA s.r.o

Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnút' do podmienok určených stavebným úradom
pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré
sú neoddeliternou súčast'ou tohto stanoviska. Zárove'n je stavebník povinný rešpektovat' nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároven je potrebné
dodržat' ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnost' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného
polygónu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému
polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnost' podra bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadost'
je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto
sieti (najneskór pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvat' spoločnost' Slovak Telekom, a.s. na
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
povereného správou sieti.
4. 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 povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že 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 uzavretia dohody nie je možné
zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadatera, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriad'ovania skládok materiálu a zriad'ovania stavebných dvorov

počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná siet',
ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadatel'a
zabezpečit' nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podra § 68 zákona č.
351/20llZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnost'ou z akýchkorvek dóvodov pokračovať po tom, ako
vydané vyjadrenie stratí platnost', je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou
výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhradom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa móžu nachádzať
zariadenia iných prevádzkovaterov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto
upozorňujeme žiadatera na povinnost' vyžiadat' si obdobné vyjadrenie od prevádzkovaterov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná
Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti.
11. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohradu vyššie uvedené body dodržať pri svo3e3 činnosti aj
Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadater móže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podra
stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadater nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta d'alej
rozširovat', prenajímat' alebo využívat' bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
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13. Žiadatera zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napoj it' nehnuternost' na verejnú elektronickú
komunikačnú siet' úložným vedení, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplnit' aj telekomunikačnú
prípojku.
14. Poskytovater negarantuje geodetickú presnost' poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje
žiadatera povinnosti požiadat' o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu:
Všeobecné podmienky ochrany SEK
Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadatera
@

Všeobecné podmienky ochrany SEK
1 . V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadost', je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so
zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
* Ochranu alebo preloženie sietí v zínysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
a Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
a Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa m«"že nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s r«"znou funkčnosťou.
2. Pri akýchkorvek prácach, ktorými móžu byt' ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadater povinný vykonat'
všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
* Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
a Preukázaterné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávat' zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou
tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
* Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku * 30 cm skutočného
uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
* Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najvučšou

opatrnost'ou a bezpodmienečne nepoumvali nevhodné náradie '(napr. hÍbiace stroje)

* Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukorvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti
1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
* Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakíytím (zasypaním)
* Bezodkladné oznámenie kaMého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
* Overenie výškového uloženia zariadenia mčnými sondami (z dóvodu, že Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA,
s.r.o. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvý'siť, alebo znížit' krytie tel. káblov je toto mo'zné
vykonat' len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná siet' ST) je potrebné si podať žiadost' o
určenie bodu napojenia,

4. Žiadame dodržat' platné predpisy podra STaN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
*

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, vyjadrenie ě.
ASM-30-670/2017 zo dňa 21.03.2017:

V zmysle zákonného ustanovenia § 7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov a § 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších prepisov a ako odborná zložka oprávnená v predmetnej veci vydat' stanovisko za Ministerstvo obrany SR
Vám oznamujeme výsledok posudzovacieho konania z hradiska záujmov obrany štátu.
S realizáciou akcie podra predloženej dokumentácie ? pri splnení nižšie uvedených podmienok.
Investor /projektant/ je povinný inforínovat' o týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad,
Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.
Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedójde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie
objektov, rozsah a pod.).
Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky d'alšie stupne projektu i pre všetky d'alšie konania. Na jeho základe
je možné vy«jhť územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť
ho v odpise všetkým d'alším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo d'alšiemu
prerokovaniu.
Podmienky : V prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby poshipovat' v zmysle
§7 a §24, ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a Vyhlášky FDM č. 35/1984, § 10, ods. 6, písmeno b., Spracovat' plán
organizácie dopravy počas pripravovanej realizácie s obmedzeniami v úsekoch záberu stavby. Začiatok a koniec
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plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení oznámit' priamo na Národné centrum vojenskej dopravy OS

SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, fax: 0960322569, e-mail : dicvd@mil.sk Žiadame zaslat' d'alší stupeň PD.
Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditel'stvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný

inšpektorát, Špitálska 14, 81-2 28 Bratislava, stanovÍsko č. K?RPZ-BA-Iía)I3-2939-JOOI/2020, zo dňa

01.12.2020:

Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Bratislave v zmysle 2 ods.l písm. j) a 76 ods.l zákona NR SR č.
171/1993 Z. z, o Policajnom zbore posúdil na základe Vašej žiadosti obsah predloženej projektovej dokumentácie
stavby ,,Verejná účelová komunikácia - lokalita Slnečné údolie" stavba v k.ú. Bratislava- Karlova Ves.
Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Bratislave (KDI) s predloženou projektovou dokumentáciou pre účely
územného konania a odlišného technického riešenia z čl. 6,12 STaN 73 6102 súhlasí, pričom si uplatňuje nasledovné
podmienky:
1. Parametre navrhovanej verejnej prístupovej účelovej komunikácie a spevnených plóch (šírkové usporiadanie,

pozdÍžny sklon, polomery) žiadaffie navrhnút' a zrealizovat' tak, aby bol umožnený bezpečný a plynulý prejazd
vozidiel pričom šírkové parametre komunikácie žiadame navrhnút' pre obojsmernú premávku vozidiel skupiny 1,
podskupina 02, .s min. šírkou prejazdného profilu 6,0 m.
2. Z dóvodu nepriaznivých sklonových pomerov navrhovanej účelovej komunikácie požadujeme aby bola navrhnutá s

odporovým vyhrievanfm vybaveným teplotným senzorom v dÍžke, kde pozdÍžny sklon prevyšuje hodnotu 12%.
3. Dopravné napojenie navrhovanej verejnej prístupovej účelovej komunikácie na nadradený komunikačný systém
(Devínsku cestu) požadujeme navrhnút' v zmysle ostatných článkov STaN 73 6102 okrem čl. 6.12 a SIN 73 6110 s
dostatočným rozšírením komunikácie tak, aby bol umožnený bezpečný a plynulý v3azd a výjazd vozidiel a
zabezpečený dostatočný rozhrad a polomery napojenia.
4. KDI požaduje v riešenom území navrhnút' bezpečné trasovanie komunikácií pre peších s ohradom na trasovanie
liniek MHD v dotyku s riešeným územím návrhom umiestnenia koridoni pre peších (v rámci skladby účelovej
komunikácie) šírky min. 1,5 m opatreného dvojmadlovým zábradlím.
5. V d'alšom stupni požadujeme uvedené pripomienky zapracovať do projektovej dokumentácie a požadujeme
predložit' podrobný projekt organizácie dopravy, komunikácií, spevnených plóch, napojenia na nadradený
komunikačný systém a predložit' naše stanovisko k DÚR.
- KDI v súlade so zákonom NR SR č. 171 / 1993 Z.z. o PZ v znení neskorších predpisov, si vyhradzuje závázné právo
na zmeny svojho stanoviska a stanovit' dodatočné podmienky alebo uložené zmenit' v prípade pokiar to budú
vyza«:lovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu.
*

Slovenský zvMz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 0l Bratislava stanoviskom č. 088/2017 zo dňa
23.03.2017

K predloženej PD Rekonštrukcia vere3ne3 účelovej komunikácie na Devínskej ceste v Bratislave vydávame nasledovné
stanovisko:

Účel stavby:
@ inžinierska stavba užívaná osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu

Na uvedenú stavbu sa v zmysle 56 vyhl. MŽP SR 532/2002 Zz. vzt'ahujú všeobecné technické požiadavky na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie.

Navrhovaná stavba spÍňa všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou
pohybu v zmysle vyhl. ]VÍP SR č,532/2002 Z.z. a prílohy k vyhláške č,532/2002 Z.z., ktorou sa určujú všeobecné
technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu.
Doporučuieme vydanie územného rozhodnutia.
*

'Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava stanoviskom
č. 40/UR/2017/Ko zo dňa 21.04.2017

Na základe žiadosti spoločnosti INGSOL s.r.o. o stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie na
stavbu ,,Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie" k.ú. Karlova Ves žiadame pri príprave projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie dodržat' požiadavky vyhlášok č. 532/2002 Z.z. a č. 9/2009 Z.z. z hl'adiska osób
so zrakovým postihnutím.
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Navrhované riešenie chodníka je bariérové (terénne schody), Žiadame náj st' riešenie, ktoré bude bezbariérove - aj

ked' chodník bude mat' vučší pozdÍžny sklon, povrch riešiť s protišmykovou úpravou (alebo vyhrievaný) a po celejdÍžke osadit' min. na jednej strane držadlo v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z.'
Súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia a hore uvedené požiadavky žiadame zapracovat' do projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie a predložit' ju následne na posúdenie UNSS.
*
*

Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava stanoviskom ě. PDíBA]048/17 zo dňa 21.03.2017
YUNEX, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava stanoviskom č. PD/BA/128/21/MD zo dňa

12.07.2021- stanoviská s rovnakými podmienkami
Za oddelenie Verejného osvetlenia nemáme k predloženej PD pripomienky v prípade splnenia nižšie uvedených
požiadaviek:
- v d'alšom shipni stavebného konania žiadame predložit' na vyjadrenie projektovú dokumentáciu k stavebnému
povoleniu,
- pred predložením dokumentácie k stavebnému povoleniu žiadame verejné osvetlenie konzultovať v rozpracovanosti,
- pred zahájením prác požadujeme zakreslit' siete a vytýciť ich v teréne,
- všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme uložit' do chráničiek
- pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvat' stavebný dozor Siemens, s.r o.: p. Kubišta tel. 0903 555 028,
- v prípade križovania Vašich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, požadujeme dodržat' ochranné
pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.,
- v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvať stavebný dozor
Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnút' spósob realizácie,
- k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácií požadujeme predvolat' stavebný dozor Siemens
s. r. o.,

- prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas stavebných prác Vám budeme v plnej
výške fakturovať,
- práce požadujeme vykonat' bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia prevádzky VO
- v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihned' nahlásit' poruchu na tel. číslo: 021 63 810151
- toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovatera VO a nena&ádza vyjadrenie vlastníka VO Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.
*

Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava stanoviskom č. 6575/8823/2000/2017
zo dňa 26.04.2017

S umiestnením stavby ,,Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie" zóny Slnečné údolie (Ingsol s.r.o.) podra
predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie súhlasíme s podmienkami
1. Oplotenie staveniska počas výstavby a dočasné stavebné zariadenia nesmú zasahovat' do prejazdného profilu
komunikácie Devínska cesta. Pritom chodci nesmú byt' presmerovaní do priestoru vozovky.
2. Priestor vozovky na komunikácii Devínska cesta nesmie byť používaný pre účely skládky stavebného materiálu a
ani pre odstavovanie vozidiel staveniskovej dopravy, stavebných strojov, mechanizmov, apod.
3. Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti vrátane obnovovania povrchov komunikácií nesmú ohrozovat'
bezpečnost' cestnej premávky a bezpečnost' prevádzky autobusovej MHD na Devínskej ceste, nesmú obmedzovat'
plynulost' premávky autobusov nad rámec riadne schváleného a zástupcom DPB, a. s. potvrdeného projektu dočasnej
organizácie dopravy a dopravného značenia (operatívna komisia odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR
Bratislavy).

4. Požadujeme ku každej zastávke priviest' pešiu trasu prostredníctvom spevnených plóch v celej dÍie nástupišt'a a

to aj meazi navrhovaným priechodom pre chodcov- a chodníkom pozdÍž Devínskej cesty.- Tieto chodníky a
nástupištné plochy musia byt' súčast'ou predmetnej stavby.
5. Nutnou podmienkou pre zriadenie dočasnej zástavky smere do Devína je odstránenie garáže na parcele 1431/2 a
zmena polohy oporného múru a to z dóvodu bezpečného pešieho prístupu k zastávke.
6. Požadujeme vytvorenie dočasných zastávok ešte pred samotným zámerom rekonštrukcie účelovej komunikácie.
7. Závázný terínín každej zmeny zastávky (zrušenie/zriadenie v dočasnej, resp. novej polohe) musí stavebník oznámit'
DPB, a. s. najneskór 10 pracovných dní vopred [tel. 5950 1538].
8. Stavebník je povinný znášat' náklady za demontáž a odborné obnovenie zastávkových označníkov stavbou
dotknutej zastávky Jurigrad. Vyzískané prvky in'fraštruktúry jestvujúcej zastávky (označník) musí stavba o«:lovz«W
DPB, a. s.
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9. Stavebník je povinný zabudovat' do chodníka základovú konštrukciu zastávkového stÍpika novej zastávky Jurigrad
na vlastné náklady. Konkrétne podmienky musí dohodnút' s prevádzkou údržby zastávok [tf. 5950 2213] a súčasne s
referátom koordinácie dopravy DPB, a. s. [tf. 5950 1538].
10. Plnenie vyššie uvedených podmienok žiadame zdokumentovat' v projekte stavby pre stavebné povolenie a
kompletnú projektovú dokumentáciu bezpodmienečne predložit' DPB, a. s. na vyjadrenie. V prípade preukázania
potreby si vyhradzujeme právo stanovit' i d'alšie podmienky.
11. V rozhodnutí o umiestnení stavby žiadame vyjadrenie a podmienky Dopravného podniku Bratislava, a. s. citovat'
v plnom znení.
*

Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava stanovisko č. 2155/2016/233 zo cMa
23.12.2016:

Generálny investor Bratislavy v zastúpení Hl. mesta SR Bratislavy zabezpečuje prípravu rekonštrukcie Devfnskej

cesty. K mnešnému dňu je sp'racovaný -dokument ,,Štúdia riešenia rekonštrukcie-Devínskej cesty" s prihliadnutím na

paralelné budovanie medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 13, ktorú sme Vám na Vašu žiadost' poskytli ako podklad
pre prípravu Vášho investičného zámeru. Ked'že vo Vami predloženej štúdii je v plnej miere zohradnené výhradové

riešenie zastávok MHD podra dokumentu ,,Štúdia riešenia-rekonštrukcie Devínskej cesty", nemáme námietky voěi
Vami predloženej štúdii ,,Slnečné údolie - Bytové rezidencie" Devínska cesta Bratislava.
*

Slovenský pozemkový fond Bratislava stanovisko č. SPFZ/2017/35750 zo dňa 27.04.20l7:

Podra doloženej sihiácie stavby vypracovanej spoločnost'ou Ateliér Palka s.r.o., Rezidencia Mylny 9C, 841 04
Bratislava, z decembra 2016 (d'alej len ,,PD") budú predmetnou stavbou dotknuté pozemky vo vlastníctve neznámych
vlastníkov, s ktorými SPF v zmysle § 16 ods. l písm. b) zákona č. l 80/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov nakladá
(d'alej len ,,pozemky NV") a to:
- pozemok KN E č. 4208/3 0 výmere 24 m , druh pozemku záhrady, zapísaný na liste vlastníctva č. 5204, v celosti,
- pozemok KN E č. 4208/4 0 výmere 33 m2, druh pozemku záhrady, zapísaný na liste vlastníctva č. 5205, v celosti,
- pozemok KN E č. 4213/3 0 výmere 14 m2, druh pozemku záhrady, zapísaný na liste vlastníctva č. 5205, v celosti.
SPF Vátn oznamuje, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu na pozemkoch NV, podra PD
za podmienky:
- na dotknuté pozemky NV bude najneskór do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré
bude zapísané v príslušnom katastri nehnuterností a to odplatne v prospech SPF. Súčast'ou zmluvy o zriadení
vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podra skutočného vedenia a uloženia
stavby,
- k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadných užívaterov pozemkov NV,
- v prípade spósobenia škód ich stavebník odstráni na svoje náklady,
- pri realizácii stavby nebudú negatívne dotknuté práva a záujmy SPF a užívaterov okolitých pozemkov,
- všetky náklady, ktoré žiadater v súvislosti so stavbou vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými položkami,
- stanovisko SPF nie je zínluvou o budúcej zínluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadaterom, na základe ktorej by
bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky NV.
*

Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava stanovisko č. 434-1 124/2022 zo dňa
18.05.2022:

Tunajší úrad k dodatočnému povoleniu zrneny rozostavanej stavby, podra § 41 ods. 2 písm. 1) zákona SNR č.
51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, dáva toto
stanovisko :

Tunajší úrad v predmetnej veci oznamuje, že k vydaniu dodatočného povolenia na stavbu ,,Rodinný dom, Líščie
údolie" ( s realizáciou 4 geotermálnych vrtov) na pozemkoch s pare. č. 535/24, 672/19, 672/21, 672/28, 2968/47 a
2968/71 (Reg. C-KN) k.ú. Karlova Ves (v zastavanom území Mestskej časti Karlova Ves) nemá námietky.
Podra evidencie tunajšieho úradu sa na záujmovom území nenachádzajú ložiská vyhradených nerastov a nie sú ani
iné záujmy, ktoré by bolo potrebné chránit' podra banských predpisov.
Tunajší úrad upozorňuje na povinnost' organizácie, ktorá bude vykonávať vrtné práce (v prípade realizácie hlbinného

vrtu do hÍbky váčšej ako 30 -m) ohlásit' začatie týchto prác podra § 5a cit. zákona tunajšiemu úradu pre účely výkonu
hlavného dozoni podra § 39 cit. zákona.
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Tunajší úrad súčasne upozorňuje žiadatera v tom, že prípadné priemyselné využívanie geoternnálnej energie podlieha
povoleniu podra § 11 cit. zákona.
ťJPOZORNENIE:

1. Toto rozhodnutie o umiestnení stavby platí podra ustanovenia § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa,
ked' nadobudlo právoplatnost'.
2. Toto rozhodnutie o umiestnení stavby v súlade s ustanovením § 40 ods. 1 stavebného zákona nestráca platnost',
pokiar bola v tejto lehote podaná žiadost' o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a
zariadenia podra ustanovenia § 71 ods. l stavebného zákona, alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel.

3. Čas platnosti územného rozhodnutia móže stavebný úrad v súlade s ustanovením § 40 ods. 3 stavebného zákona
predÍžiť na žiadost' navrhovatera, ak ju podal pred uplynutím lehoty. Čas platnosti územného rozhodnutia nemožno
predÍžiť,', ak bol na to isté územie schválený územný plán zóny, ktorý rieši predmet územného rozhodnutia.
4. V súlade s ustanovením § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je závázné aj pre právnych nástupcov
jeho navrhovatera a ostatných účastníkov územného konania.
5. V súlade s ustanovením § 41 ods. l stavebného zákona, móže stavebný úrad z podnetu navrhovatera nahradit'
úzeínné rozhodnutie, ktoré je právoplatné, novým územným rozhodnutím, ak to umožňuje územnoplánovacia
dokumentácia alebo iné podklady pre územné rozhodnutie alebo podmienky v území.
K pokračovaniu územného konania si námietky a pripomienky v stanovenej lehote neuplatnil žiadny účastník konania.
O d (» v o d n e n i e

Stavebný úrad po oboznámení sa s podkladmi póvodného návrhu zo dňa 03.05.2017 na vydanie rozhodnutia o
umiestnení horeuvedenej stavby: ,,Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie", Devínska cesta, Bratislava
opakovane dňa 22.05.20l7, 23.11.20l7, 16.04.20l8 a 03.07.20l8 vyzval navrhovatera spoločnost' INGSOL s.r.o. aby
svoj návrh v stanovenej lehote a požadovaným spósobom doplnil o podklady potrebné pre sporahlivé posúdenie
návrhu, 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 umieshiení stavby v stanovenej
lehote a požadovaným sp8sobom nedoplnil, stavebný úrad územné konanie po márnom uplynutí lehoty, rozhodnutím
č. KV/SU/13/201 8/15932/ZK zo dňa Ol.lO.2018, 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 úradu rozhodnutím
Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OVBP2-201 8/ l 07059/KAZ zo dňa 19. 12.2018, 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.2019.
V novom prejednaní veci stavebný úrad navrhovaterovi oznámil, že územné konanie začaté doručením návrhu
dňa 03.05.20l7 pokračuje. Z obsahu rozhodnutia druhostupňového stavebného úradu nevyplýva názor, ktorý by
spochybnil rozsah a dóvod požadovaných podkladov na doplnenie pre sporahlivé posúdenie návrhu na vydanie
územného rozhodnutia. Stavebný úrad písomnost'ou KV/SU/97/2019/2091/ZK zo dňa 30.Ol.20l9 vyzval
navrhovatera na doplnenie podkladov a zároveň rozhodnutím úzermié konanie prerušil.
Revíziou projektovej dokumentácie v 10/2020 bolo predložené upravené technické riešenie komunikácie
vrátene jej umiestnenia. Boli doplnené pozemky, vrátane preukázania iného práva (prípadne súhlasu), ktorých sa návrh
na územné rozhodnutie týka, čiastočne boli doplnené nové stanoviská dotknutých orgánov k upravenej projektovej

dokumentácii. Od spoločnosti LENSSON s.r.o-. Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČÓ 35 955-562, bolo doručené

oznámenie o zmene 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 náwhu, 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

neposkyíuje dostatočný podklad pre umiestnenÍe stavby a preto stavebný úrad pÍsomnost'ou č. 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 dňa
09.07.2021, 25.Ol.2022, 23.02.2022 a 07.03.2022.

Stavebný úrad prijal do podaterne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves dňa 03.05.20l7
návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení vyššie uvedenej stavby: ,,Rekonštrukcia verejnej účelovej
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komunikácie", Devínska cesta, Bratislava, líniová stavba podl'a §139 ods.3 písm. b) stavebného zákona v rozsahu
stavebných objektov : 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, v lokalite 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, }467/4, 1465/1, 1460, k.ú. Karlova Ves, podra projektovej dokumentácia pre
vydanie územného rozhodnutia, ktorú vypracovala: spoločnost' Ateliér Palka, s.r.o., Koprivnická 9/E, 841 0l

Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Alena Palková, Ing. Michal Žižka, v termíne v marci 2-017, revízia projektovej
dokumentácie október 2020 a v súlade so situačným plánom na podklade katastrálnej mapy (výkres koordinačná
situácia), ktorý je neoddeliternou súčast'ou tohto rozhodnutia.
Dňom podania a následného doplnenia podkladov žiadosti, stavebný úrad v súlade s ustanovením §35 a §36 ods. 1, 2 a
3 stavebného zákona, pokračoval v územnom konaní o umiestnení stavby, čo v súlade s ustanovením § 36 ods.l
oznámil listom č. KV/SU/429/2022/475 l/ZK zo dňa 07.03 .2022 známym účastníkom konania a dotknutým orgánom
jednotlivo, súčasne v zmysle ustanovenia § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho
zist'ovania z d«"vodu, že podklady podania sú dostatočné na posúdenie návrhu, pomery staveniska sú mu dostatočne

známe a doplnená žiadost' poskytla dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Ďalej v súlade s
ustanoveniami § 36 ods. 2 stavebného zákona určil, že námietky móžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatnit'
najneskór do 10 pracovných dní odo dňa doničenia oznámenia, zároveň upozornil, že k neskoršie podaným námietkam
a pripomienkam nebude prihliadat', určil, že v rovnakej lehote, v súlade s ustanoveniami § 36 ods. 3 stavebného

zákona oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy, pričom ak v určenej alebo predÍženej
lehote neoznámia svoje stanoviská k povorovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hradiska nimi sledovaných
záujmov súhlasí.
Stavebný úrad taktiež upozornil účastníkov konania, že v súlade s ustanovením § 34 a § 42 ods. 5 stavebného zákona,
v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v
určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Stavebný úrad taktiež neprihliadne na náínietky a pripomienky, ktoré by boli
v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad vyhodnotil okruh účastníkov konania
podra platného právneho stavu v súlade s § 34 stavebného zákona v rozsahu, v akom sa umiestňovaná stavba ínóže
priamo dotýkať ich vlastníckych alebo iných práv k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a
stavbám.

K pokračovaniu územného konania si neuplatnili námietky a pripomienky žiadni účastníci konania.
Navrhovatel' spolu so žiadost'ou o územné rozhodnutie predložil na stavebný úrad: projektovú dokumentáciu
vypracovanú na územné konanie, zodpovedným projektantom spoločnost' 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, potvrdenie o uhradení- správneho poplatku, vyjadrenia, stanoviská, závázné stanoviská
dotknuté orgány štátnej správy, verejnej správy a samosprávy: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. 0.
Box 192, 814 99 Bratislava 1, závázné stanovisko k investičnej činnosti č. MAGS OUIC 42520/2022-83088, k.č.
66985/2021, zo dňa 21.02.2022, Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava,

vyjadrenie č. KV/ŽP/2823/2021/13291/MS zo dňa 24.08.2021, Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia,
oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, vyjadrenie č. OU-BA-OKRI2017/041385, zo dňa 30.03.20l7, Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, vyjadrenie - závuzné
stanovisko, z hradiska orgánu štátnej vodnej správy OU-BA-OSZP3-2020/138220/JAJ/N-v, zo dňa 09.ll.2020,
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2017/041096/SIM/IN, zo
dňa 20.04.20l7, Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, vydal vyjadrenie č. OU-BA-OSZP32017/040478/TEJ, zo dňa 23.03.20l7, Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, vydal vyjadrenie z
hradiska odpadového hospodárstva č. OU-BA-OSZP3-2017/042253/CEM/IV, zo dria 1l.04.2017, Regionálny úrad

verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava závuzné stanovisko č. HŽP/07657/2017 zo d'ňa
07.04.20l7, Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1,
stanovisko na účely územného konania č. HZUBA3-2020/002477-002, zo dňa 16.ll.2020, Krajský pamiatkový úrad
Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 1, závmné stanovisko č. KPUBA-2017/11022-2/30775/BAX, zo dňa

20.04.20l7, Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, vyjadrenie k projektovej
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dokumentácii č. 45380/2020/TK, zo dňa 16.1l.2020, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, stanovisko zo dňa 23.11.20120, SPP - Distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26, vyjadrenie č.
TD/NS/0147/2017/An, zo dňa IO.04.20l7, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č.
6612030588, zo dňa 28.lO.2020, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,
vyjadrenie č. ASM-30-670/20 17 zo dňa 21.03.20l7, Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditerstvo policajného zboru v

Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava, stanovisko č. KRPZ-BA-KDI3-2939-

001/2020, zo dňa 01.12-.2020-, Slovenský zvi-telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 0l Bratislava stanoviskom č.
088/2017 zo dňa 23.03.20l7, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava stanoviskom
č. 40/UR/2017/Ko zo dňa 21.04.20l7, Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava stanoviskom č.
PD/BA/048/17 zo dňa 21.03.20l7, YUNEX, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava stanoviskom č. PD/BN

128/21/MD zo dňa 12.07.2021, Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava stanoviskom č.
6575/8823/2000/2017 zo dňa 26.04.20l7, Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava stanovisko
č. 2155/2016/233 zo dňa 23.l2.20l6, Slovenský pozemkový fond Bratislava stanovisko č. SPFZ/2017/35750 zo dňa
27.04.20l7, Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava stanovisko č. 434-l 124/2022 zo dňa
18.05 .2022, a taktiež ostatné vyjadrenia a stanoviská správcov inžinierskych sietí, na ktorých podklade sa preukázalo,
že ich práva nebudú umiestnením stavby dotknuté.
Vyššie uvedené dotknuté orgány sa k umiestneniu predmetnej stavby vyjadrili kladne, prípadne kladne za
dodržanie nimi určených podmienok, ktoré sú zapracované do závuzných podmienok tohto územného rozhodnutia.
Stavebný úrad preskúmal predložený návrh z hradísk uvedených v ustanoveniach § 35 ods. l a § 3 7 ods. 2 stavebného

zákona, -v spojení s ustanovením § 3 Vyhl. 453/2000 MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona, posúdil súlad stavby s verejnými záujmami. Projektová dokumentácia-stavby spÍňa všeobecné technické
požiadavky na výstavbu, zastavovacie podmienky určené Územným plánom Hlavného mesta SR Bratislavy z roku

2007, v znení neskorších zmien a doplnkov č. Ol, 02, 03, 05, 06 a -07 (d'alej len ,,ŮPN"), v rozsahu platnom pre
predmetné územie. Zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia sú zaradené medzi prípustné,
resp. prípustné v obmedzenom rozsahu, spósoby využitia funkčných plóch. Uvažovaný zámer je v súlade s Územným
plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov.
Stavebný úrad v priebehu konania zistil, že umiestnením stavby vúzemnom konaní, nebudú ohrozené
záujmy chránené stavebným zákonom a jeho vykonávacími vyhláškami, predpismi vydanými na jej umiestnenie a
osobitnými predpismi, nezistil d«"vody, ktoré by bránili umiestneniu a povoleniu stavby tak, ako to bolo stanovené vo
výroku predmetného rozhodnutia. Tunajší stavebný úrad konštatuje, že stavebník splnil podmienky pre vydanie
územného rozhodnutia, v súlade s ustanoveniami § 37, 39, § 39a ods. 1, 2, stavebného zákona a ustanovení § 4
vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.
Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu majú účastníci konania právo podať odvolanie na tunajšom úrade, ktorý
rozhodnutie vydal, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, v súlade s § 53 a § 54 správneho poriadku. Ak tunajší stavebný
úrad sám nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky,
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právoplatnost', je možné preskúmat' súdom podra príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku.

'a-"
Dana Č a h-o j

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, 831 0l Bratislava (v zastúpení navrhovatera)
4. Ing. Juraj Zlacký, Višňová 7/A, 831 0l Bratislava
5. Mgr. Zuzana Zlacká, Višňová 7/A, 83101 Bratislava
6. Mgr. Zuzana Klačmanová, Devínska cesta 34A, 841 l OBratislava

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, 85104 Bratislava
12. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
13. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
14. Ing. Gabriela Bollová, Devínska cesta 32, 841 04 Bratislava
15. Mgr.aít. Martin Bollo, Hálová 14, 851 0l Bratislava
16. Mgr. Zuzana Bollová, Riznerova 2, 81101 Bratislava

17. Svetlana Krárovičová, Špitálska 16, 811 08 Bratislava
18. Ateliér Palka, s.r.o., Koprivnická 9/E, 841 0l Bratislava - projektant
19. vlastníci pozemkov a stavieb, ako aj susedných pozemkov a stavieb v trase umiestňovanej stavby,
ktorých vlastnícke alebo iné práva m8žu 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 ro'rvo3a 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 informatiky, 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 l
1l. Regionálny úrad verejného 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. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Odd.dopravy a ŽP, Nám. sv. Františka 8, 842 62
Bratislava

16. SPP - distribúcia, Mlyanské 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. Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava

21. Únia nevidiacicÍ'i a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava,
22. Slovenský zvL telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 0l Bratislava,
Na vedomie (nemá účinky doruěenia) :
1. Hlavné mesto SR Bratislava, sekcia správy nehnuterností, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
2. IINGSOL s.r.o., ul. Vlárska 50/A, 83101 Bratislava (v zastúpení navrhovatera)
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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. Svetlana Král'ovičová, Špitálska 16, 811 08 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, 817 15 Bratislava
14. Ing. Gabriela Bollová, Devínska cesta 32, 841 04 Bratislava
15. Mgr.art. Martin Bollo, Hálová 14, 85101 Bratislava
16. Mgr. Zuzana Bollová, Riznerova 2, 81101 Bratislava
17. 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 rozvoja
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 driom doručenia oznámenia. Súčasne sa zverejní na internetovej stránke úradu.

Dátumvyvesenia:g,'(,', 2ú2,?(,,-

Dátum doručenia:

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:
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842 6ž Brdslaw 4

Vybavuje: Ing. Zuzana Klaučová, 02/ 707 11317, zuzana.klaucova@karlovaves.sk
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