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MESTSKÁ CAST BRATISLAVA - KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
podl'a rozdel'ovníka

Vaše číslo

Naše číslo

KV/SÚ/429/2022/16086/ZK

Vybavuje/ linka/ E-mail
Ing.Klaučová/70711317

Bratislava
27.07.2022

Vec: Oprava zrejmej chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia.
Mestská čast' Bratislava Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad") podl'a
§ 117 zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(d'alej len ,,stavebný zákon") v nadvuznosti na § 7a písm. i) zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o hlavnom meste"), v nadvínosti na § l písm.c)
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 (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v
nadv?osti na § 2 písm. e) zákona č. 41 6/200l Z.z. o prechode niektorých p8sobností z orgánov štátnej správy na obce a
na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, posúdila žiadost' a podra ustanovenia § 47 ods.6 zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien
opravuje

zrejmú chybu, ktorá vznikla pri písomnom vyhotovení rozhodnutia o umiestnení stavby č. KV/SÚ/429/2022/ 1201 8/ZK zo
dňa 31.05.2022, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 06.07.2022.
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 O,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, }445/6, 1469/1, 1469/3, 1469/2, 1469/5, 1469/13, 1469/14, 1446, 1468/13, 1467/4, 1465/1,
1460, k.ú. Karlova Ves
navrhovatel' :

LENSSON s.r.o. Panenská 18, 81103 Bratislava, IČO 35 955 562
- v zastúpení INGSOL s.r.o., ul. Vlárska 50/A, 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
Opravuie - vypúšt'a sa :
text na 17. strane predmetného rozhodnutia uvedený ako podmienka dotla'iutého orgán, ktorým je Obvodný
banský úrad v Bratislave, sa úplne vypustí z textu rozhodnutia, nasledovne:

l

póvodný, text:
* Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava stanovisko č. 434-l 124/2022 zo dňa 18.05.2022:
Tunajší úrad k dodatočnému povoleniu zmeny 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 geoterínálnych 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 chrániť podra banských predpisov.
Tunajšií úrad upozorňuje na povinnost' organizácie, ktorá bude vykonávat' vrtné práce (v prípade realizácie hlbinného vrtu
do hÍbLiky vučšej ako 30 m) ohlásit' začatie týchto prác podra § 5a cit. zákona tunajšiemu úradu pre účely výkonu hlavného
dozoru podra § 39 cit. zákona.
Tunajší úrad súčasne upozorňuje žiadatera v tom, že prípadné priemyselné využívanie geoterrnálnej energie podlieha
povoleniu podra § 1l cit. zákona.
opravený text:
za podmienkou Slovenského pozemkového fondu Bratislava bude nasledovat' text týkajúci sa upozornenia (v rozhodnutí
na strane č. 18)

Nakol'ko ide o zrejmú chybu v písaní, ktorá vznikla pri písomnom vyhotovení rozhodnutia o umiestnení stavby,
tunajší stavebný úrad týmto listom vyššie uvedené rozhodnutie opravuje.

Táto oprava tvorí nedeliternú súčast' rozhodnutia o umiestnení stavby č. KV/SÚ/429/2022/12018/ZK zo dňa
31 .05.2022, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 06.07.2022 a preto Vás žiadame, aby ste tento list pripojili k citovanému
rozhodnutiu.
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Doruěí sa účastníkom konania:

- verejnou vyhláškou :
1. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava

3. INGSOL s.r.o., ul. Vlárska 50/A, 83101 Bratislava (v zastúpení navrhovatera)
4. Ing. ]um3 Zlacký, Višňová 7/A, 83101 Bratislava
5. Mgr. Zuzana Zlacká, Višňová 7/A, 831 0l Bratislava
6. Mgr. Zuzana Klačmanová, Devínska cesta 34A, 841 10Bratislava

7. Jozef Štrama, Lomnická 26, 054 0l Levoča
8. LENSSON s.r.o., Panenská 18, 81103 Bratislava

9. Lucia Pastorová, Opletalova 86, 841 07 Bratislava
10. Zuzana Králiková, Devínska cesta 30, 841 04 Bratislava

11. Vladimír Šrámek, Blagoevova 8, 85104 Bratislava
12. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
13. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 81715 Bratislava
14. Ing. Gabriela Bollová, Devínska cesta 32, 841 04 Bratislava
15. Mgr.art. Martin Bollo, Hálová 14, 851 0l Bratislava
16. Mgr. Zuzana Bollová, Riznerova 2, 811 0l Bratislava
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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 prám móžu byt' rozhodnutím priamo dotknuté
Na vedomie (nemá účinky doručenia) :
1. Hlavné mesto SR Bratislava, sekcia správy nehnuterností, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
2. INGSOL s.r.o., ul. Vlárska 50/A, 831 0l Bratislava (v zastúpení navrhovatera)
3. LENSSON s.r.o., Panenská 18, 811 03 Bratislava

Na vedomie MČ :
1. starostka MČ BA Karlova Ves

2. MČ Bratislava - Karlova Ves, Odd. územného rozvo3a
3. spis 2x
4. a/a

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

Dátum vyvesenia: Of, 0f f4 ý ;l ';l
Pečiatka a podpis:

Dátum doručenia: j:) Pť. 3e4Ý
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Vybavuje: Ing. Zuzana Klaučová, 02/707 11317, zuzana.klaucova@karlovaves.sk
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Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

