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MESTSKA CAST BRATISLAVA KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

č. j.: KV/SÚ/480/2022/26890/DH Bratislava 19.12.2022

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ KONANIA O ODSTRANENÍ STAVBY A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA A

MIESTNEHO ZISŤOVANIA

Tunajšiemu stavebnému úradu bola dňa 18.6.2021, s doplneríim dňa 23.9.2021, doručená žiadost' vlastníka ESET,
spol.- s r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 0l Bratislava, IČO: 31 333 532, na základe splnomocnenia
v zastúpení spoločnosťou SK.INFLOW s.r.o., so sídlom J. Feketeházyho 3, 927 0l Šara, IČO: 52 237 621, o
vydanie povolenia na odstránenie súboru stavieb s názvom:

,,Nemocnica sv. Michala - búracie práce"

v areáli Nemocnice sv. Michala na ulici Cesta na červený most v Bratislave, na pozemkoch registra ,,c" parc.č.
2596/1, 2596/2, 2596/3, 2596/4, 2597/1, 2597/2, 2597/3, 2598/1, 2598/2, 2598/3, 2598/4, 2599, 2601/1, 2602/1,
2602/2, 2602/3, 2602/4, 2602/5, 2602/5, 2602/6, 2602/7, 2602/8, 2602/9, 2603/1, 2603/2, 2605/1, 2606/1, 2606/2,
2606/3, 2607, 2608, 2609, 2610, 2612, 2615/1, 2615/4 a 2615/6 (evidované na LV č. 2827) a parc.č. 2597/4,
2600/1, 2611, 2613, 2614, 2615/2, 2615/3 a 2615/5 (evidované v LV č. 2830) v h.ú. Karlova Ves, (d'alej len
,,stavba"), v rozsahu projektu pre búracie povolenie, vypracovaného Ing. Jánom Baškom - SK.INFLOW s.r.o.,
!)0 sídlom J. Feketeházyho 3, 927 0l Šal'a, ÍČO: 52 237-621, zo dňa 15. 1.-2020, Revízia zo dňa 15. 1.2021, Revízia
ROI zo dňa 29.11.2021, Revízia RO2 zo dňa28.3.2022, aRevízia RO3 zo dňa 28.6.2022, d'alej ?
organizácie vÝstavby, vypracovaného Ing. arch. Andrejom Borošom, Revízia RO2 zo dňa 28.3.2022, a ?
organizácie dopravy, vypracovaného Ing. Ondrejom Májekom, Revízia RO2 zo dňa 28.6.2022.

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o odstránení stavby v zínysle § 88 ods. 3 stavebného zákona.

Členenie stavby na stavebné obiekty:
SO Ol Vrátnica
SO 02 Bufet

SO 03 VÚHE (Sanatórium)
SO 04 Poliklinika
SO 05 Interné oddelenie
o SO 05A Spo3omcia chodba
SOO6RTG

o SO 06A Plynová kotolňa
SO 07 Spoločenský pavilón, kuchyňa
SO 08 0RL, Rehabilitácia
o SO 08A Operačný trákt, sály
o SO 08B Chirurgické oddelenie a lóžková casť
SO 09 Neurologické oddelenie
SO 10 ťJbytovňa
SO 11 Sklad l

SO 12 Sklad 2
SO 13 Kotolňa

SO 14 Garáže

SO 15 AB VÚHE (Vrátnica)
SO 16 Sklad plynov
SO 17 Sklad medicinálnych plynov
SO 18 Služobný dom
SO 19 Zverinec
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SO 20 Trafostanica, dieselagregát
SO 21 Sklad chemikálií

SO 22 Kyslikáreň
SO 23 Prístrešok

Po preskúmaní žiadosti, vrátane dokumentácie pre odstránenie stavby a všetkých predložených podkladov
rozhodnutia, stavebný úrad zistil, že predložená žiadosť o odstránenie stavby spolu s prílohami neposkytuje
dostatočný podklad pre posúdenie odstránenia súboru stavieb, a preto v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku
vlastníka listom č. KV/SÚ/2712/2021/17679/DH zo dňa 8.11.2021 vyzval, aby v určenej lehote predloženú
žiadost' a dokumentáciu odstránenia stavby (d'alej len ,,PD") uviedol do súladu s § 88 ods. 3 stavebného zákona
a § 24 vyhlášky 453/2000 Z.z. (d'alej len ,,vyhláška"), a doplnil o požadované náležitosti. Správne konanie bolo
sÚČasne premŠené.

Na základe žiadosti vlastníka bola určená lehota opakovane predÍžená listom č.
KV/SÚ/480/2022/3665/DH zo dňa 10.2.2022 a listom č. KV/SÚ/480/2022/ l-181 5/DH zo-&a 31.5.2022. Wastník
svoju žiadosť o odstránenie stavby postupne doplnil podaniami v dňoch 20.122021, 21.l2.2021, 10.2.2022,
15.2.2022, 1.3.2022, 23.3.2022, 29.3.2022, 13.4.2022, 18.5.2022, 17.6.2022, 21.7.2022, 2.8.2022, 25.8.2022
a 13.12.2022.

Pre navrhovanú činnost' bolo v zisťovacom konaní v zmysle ustanovení zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení ríiektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len
,,zá'kon o EIA") vydané Okresným úradom Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2021/077393-026 zo dňa 7.9.2021, ze
navrhovaná čiru'iosť sa nebude posudzovat' podl'a zákona o EIA, ktoré bolo v odvolacom konaní potwdené
rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, Odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti oživotné
prostredie, pod č. OU-BA-00P3-2021/151881-003 zo úa 8.12.2021, a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
15.12.2021.

V zmysle ustanovení § 38 ods. 2 zákona o EIA stavebný úrad listom č. KV/SÚ/2712/2021/18813/DH zo
dňa 8.11.2021 zverejnil na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti Bratislava - Karlova Ves informáciu
o podaní žiadosti o vydanie povolenia na odstránenie stavby, a následne § zmysle § 38 os. 4 zákona o EIA
v spojení s § 140c ods. 2 stavebného zákona listom č. KV/SÚ/480/2022/8976/DH zo dňa 25.4.2022 požiadal
príslušný orgán - Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, o vydanie závázného stanoviska ku konaniu o odstránení predmetného súbom
stavieb. Stavebnému úradu bolo následne domčené kladné závázné stanovisko pod č. OU-BA-
OSZP3/2022/094947 zo dňa 18.5.2022, v závere ktorého príslušný orgán konštatoval, ze žiadost' o povolenie na
odstránenie stavby je vsúlade so zákonom oEÍA, asvydanýrn rozhodnutím pod č. OÚ-JBA-OSZP3-
2021/077393-026 zo dňa 7.9.2021.

Rozsah pozemných obiektov určených na odstránenie:

@

*

*

SO Ol Vrátnica - objekt (vrátnica) súp.č. 5711 (druh stavby: iná budova) na pozemku registra ,,c" KN
parc.č. 2600/ 1 (zast. plochy a nádvoria) v k.ú. Karlova Ves, s 'výmerou 78 rn", evídovaný na LV č. 2830:
jednopodlažný objekt murovaný z tehál hr. 250 rnm, s ocel'ovými stÍpmi podopierajúcimÍ strechu, zastrešený
pultovou ocel'ovou konštrukciou s plechovou krytinou. Objekt je založený na železobetónových základových
pásoch.
SO 02 Bufet - objekt (administr. budova) súp. č. 5718 (ůuh stavby: administratívna budova) na pozemku
registra ,,C" KN parc.č. 2601/1 (zast. plochy a nádvoria) v k.ú. Karlova Ves, s výmerou 338 m2, evidovaný
na LV č. 2827:
jednopodlažná samostatne stojaca podpivničená budova so šikmou strechou. Objekt je zapustený do terénu,
z bočnej strany je schodisko do suterénu. Nosná konštrukcia je murovaná z plných pálených tehál hrúbky
450 mm, a vnútorné priečky hr. 300 ímn z MVC 25. Strešnú konštrukciu tvorí drevený krov.
SO 03 VÚHE (Sanatórium) - objekt (administr. budova) súp. č. 5706 (druh stavby: administratívna budova)
na pozemku registra ,,C" KN parc.č. 2599 (zast. plochy a nádvoria) v íc.ú. Karlova Ves, s výmerou 44 l rn",
evidovaný na LV č. 2827;
objekt pozostáva z dvoch nadzemných a jedného polozapusteného podlažia, a je zastrešený plochou strechou,
založený na základových pásoch. Nosné konštrukcie sú murované z plných pálených tehál hr. 450 mm,
s parapetmi v obvodových múroch z pórobetónových tvárnic hr. 250 rmn. Vstupná čast' a schodisko je
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murované z hr. 300 mm. Priečky hr. 100 mm a 150 mm sú murované rovnako z plných pálených tehál.
Vodorovné stropné konštrukcie sú tvorené kombináciou monolitického systému a železobetónových panelov.
SO 04 Poliklinika - objekt (poliklinika) súp. ě. 5716 (druh stavby: budova zdravotníckeho a soc. zariadenia)
na pozemku registra ,,c" KN parc.č. 2615/2 (zast. plochy a nádvoria) v k.ú. Karlova Ves, s výmerou 2099
m2, evidovaný na LV č. 2830;
objekt sa skladá z dvojpodlažnej podnože, na ktorej sú umiestnené dve hmoty - jedna 5-podlažná a druhá 4-
podlažná budova, vzájomne prepoj ené schodišt'ovým a výť ahovým priestorom, s plochou strechou. Vo výške
druhého podlažia je napojenie na susedný objekt interného oddelenia spojovacou chodbou. Konštrukčný
nosný systém objektu j-e monolitický železobetónový stÍpový s monolitickými stropnými doskami hr. 200
mm.

SO 05 Interné oddelenie - objekt (nemocnica) súp. č. 5722 (druh stavby: budova zdravotníckeho a soc.
zariadenia) na pozemku registra ,,c" KN parc.c. 2605/1 (zast. plochy anádvoria) vk.ú. Karlova Ves,
s výmerou 3128 m2, evidovaný na LV č. 2827;
nosnú konštrukciu štvorpodlaiého objektu tvorí železobetónový skelet kombinovaný so stenovým
systémom. Štítové a stužujúce steny sú murované z tehál pálených, a obvodový plášť tvorí-murovaná stena
predsadená pred železobetónový skelet. Valbová strecha je tvorená dreveným krovom s krokvarni kotvenými
do pomúrnice, a plechovou strešnou krytinou.
o SO 05A Spojovacia chodba - objekt na pozemku parc.č. 261 5/2 v k.ú. Karlova Ves, je súčasťou obj ektu

súp.č. 5716, a tvorí prepojovaciu ocel'ovú konštrukciu (premostenie) v úrovni 1.NP medzi objektami
súp.č. 5722 a súp.č. 5 716, pre pešiu komunikáciu medzi objektami.

SO 06 RTG - objekt je súčasťou objektu súp. č. 5 722 (druh stavby: budova zdravotníckeho a soc. zariadenia)
na pozemku registra ,,C" KN parc.č. 2605/ l (zast. plochy a nádvoria) v k.ú. Karlova Ves, evidovaný na LV
(?
budova RTG oddelenia je podpivničená, dvojpodlažná budova s valbovou strechou s podkrovím. Obvodové
nosné steny sú murované ztehlového muriva hr. 700 a500 mm. Vstrede budovy prebieha rad
železobetónových stÍpov 600/600 mrn, omurovaných tehelným murivom na celkovú šírku ;650 mm. Stropy
sú železobetónové, rebierkové s rebrami 220 x 340 mm a doskami hrúbky 80 mm.
o SO 06A Plynová kotolňa - objekt na pozemku parc.č. 2605/1 v k.ú. Karlova Ves, je súčast'ou objektu

súp. č. 5722, je jednopodlažná budova prepoj ená s budovou RTG oddelenia, zapustená do terénu. Strecha
je šikmá s plechovou krytinou. Základové konštrukcie pod technologické zariadenia a kotle sú vystužené
siet'ovinou. Konštrukcia je murovaná.

SO 07 Spoločenský pavilón, kuchyňa - objekt je súčast'ou objektu súp. č. 5722 (druh stavby: budova
zdravotníckeho a soc. zariadenia) na pozemku registra ,,c" KN parc.č. 2605/ 1 (zast. plochy a nádvoria) v k.ú.
Karlova Ves, evidovaný na LV č. 2827;
trojpodlaiý objekt, čiastočne podpivničený, pričom suterén, prízemie a podlažie budovy sú prepojené
svedl'ajšími objektami. Objekt je založený na základových pásoch zprostého betónu, murovaný
z pórobetónových tvárnic, obvodové murivo je z tehál hr. 500 mm, nosné vnútorné deliace priečky sú hrúbky
250 - 450 mm , nenosné deliace priečky sú hrúbky 150 mm. Vodorovná nosná konštrukcia je železobetónová
stropná doska hr. 250 mm.
SO 08 0RL, Rehabilitácia - objekt je súčasťou objektu súp. č. 5722 (dmh stavby: budova zdravotníckeho
a soc. zariadenia) na pozemku registra ,,c" KN parc.č. 2605/ l (zast. plochy a nádvoria) v k.ú. Karlova Ves,
evidovaný na LV č. 2827;
trojpodlažná čiastočne podpivničená budova, so šikmou strechou. Zadná casť objektu má iba dve podlažia.
Nosné steny objektu sú založené na základových pásoch amedzil'ahlé nosné stÍpy sú založené na
základových putkách. Objekt je murovaný z pórobetónových tvárnic, obvodové nosné murivo hr. 600 rnm,
a vnútorné deliace priečky hr. 250 - 450 mm. Nosné vodorovné konštrukcie tvoria železobetónové stropné
dosky hr. 200 mrn. Objekt je zastrešený valbovou strechou, tvorenou dreveným krovom.
o SO 08A Operačný trakt, sály - objekt (operačné sály) súp. č. 5719 (druh stavby: budova zdravotníckeho

a soc. zariadenia) na pozemku registra ,,c" KN parc.č. 2602/3 (zast. plochy a nádvoria) v x.ú. Karlova
Ves, s výmerou 968 m2, evidovaný na LV č. 2827;
trojpodlaiý objekt so suterénom, čiastočne zapusteným pod terénom, s plochou strechou. Objekt je
založený na základových putkách pod nosnými -stÍpmi-a pod nosnými stenami sú vytvorené zák'íadové
pásy. V<fi'ahová šachta 3e tvorená Ýlezobetónovou doskou. Konštrukčný systém objektu je monolitický
bezprievlakový železobetónový, nosný systém tvoria železobetónové stÍpy rozrneru -400x400 mm.
Obvodový plášť murovaný z tehál poroblok hr. 300 mm amurivo komunikačného jadra je ztehál
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poroblok hr. 375 mm. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropné doky z prefabrikovaných panelov hr.
250 mm a vrstvy podlahy hr. 150 mm. Objekt je prístavbou lóžkovej časti chirurgického oddelenia.
SO 08B Chirurgické oddelenie a lóžková čast' - objekt (chimrgické pavil.) súp. č. 1791 (dnih stavby:
budova zdravotníckeho a soc. zariadenia) na pozemku registra ,,c" KN parc.č. 2602/9 (zast. plochy
a nádvoria) v k.ú. Karlova Ves, s výmerou 695 m2, evidovaný na LV č. 2827;
štvorpodlažný objekt, pričom všetky podlažia sú nadzemné. Objekt je založený na základových putkách
pod nosnými stÍpmi a-pod nosným'i stenarni sú vytvorené záUadové pásy. Konštíukčný nosný-systém
objektu je monolitický bezprievlakový železobetónový. Obvodový plášť aj komunikačné 3adro je
murované z tehál poroblok hr. 400 mm. Nosné vodorovné konštrukcie tvoria železobetónové stropné
dosky hr. 220 mm.-Čast' strechy je tvorená dreveným krovom a komunikačné jadro má pultovú strechu,
tvorenú železobetónovou stropnou doskou.

SO 09 Neurologické oddelenie - objekt (ubytovňa+neurolog.) súp. ě. 5730 (dnih stavby: budova
zdravotníckeho a soc. zariadenia) na pozemku registra ,C" KN parc.č. 261 5/4 (zast. plochy a nádvoria) v k.ú.
Karlova Ves, s výmerou 426 m2, evidovaný na LV č. 2827;
dvojpodlažný objekt, čiastočne podpivničený, s plochou strechou a samostatnou kotolňou. Základové putky
sú zhotovené z prostého betónu a železobetónu. Obvodové konštmkcie sú murované z pórobetónových
blokov hr. 300 mm a 250 mm, Vstupná čast' na prízemní je murovaná z tehál CDM vrátane priečky schodiska.
Nosná konštrukcia výt'ahu je ztehál PIOO akomínové teleso ztehál P200. Nosnú časť objektu tvorí
montovaný skelet, revidovaný typ Priemstav, stÍpy s rozmermi 400 x 400 rnm sú železobetónové, a stropné
dosky typu PZD a preklady sú prefabrikované. Stropné dosky sú tvorené z I a U profilov, kotvených do
obvodového muriva, s plechom a železobetónovou membránou. Strešná konštrukcia je plochá, zo stropných
panelov PZD.
SO 10 Ubytovňa - objekt (ubytovňa a VSB) súp. č. 5715 (druh stavby: budova zdravotníckeho a soc.
zariadenia) na pozemku registra ,,C" KN parc.č. 2613 (zast. plochy a nádvoria) v k.ú. Karlova Ves, s výmerou
290 m", evidovaný na LV č. 2830;
štvorpodlažný podpivničený objekt, murovaný z pórobetónových blokov P 200, obvodové konštrukcie hr.
600 mm a vnútorné nosné priečky hr. 450 mm. Vstupná časť na prízemí je murovaná z tehál CDM, vrátane
priečky schodiska. Stropné dosky sú železobetónové hr. 200 mm s vrstvami podlahy 150 mm. Stanovú
strešnú konštrukciu tvorí drevený krov.
SO 1l Sklad l- objekt (sklad) súp. č. 5714 (druh stavby: iná budova) na pozemku registra ,,c" KN parc.č.
2612 (zast. plochy a nádvoria) v k.ú. Karlova Ves, s výmerou 700 m2, evidovaný na LV č. 2827;
trojpodlaiý nepodpivničený objekt, založený na b5=tónových pásoch pod obvodovými stenami,
aželezobetónových -putkách- pod- železobetóno-vými stÍpmi. Zvislé nosné -konštrukcie objektu tvoria
železobetónové -stípy-prierezu-550 x 450 mm. Obvodové-múry objektu sú murované z tehál 'hr. 450 mm.
Vodorovné konštrukcie objektu sú tvorené rebierkovými stropmi-kotvenými do pozdÍžnych prievlakov.
Stropná konštrukcia posledného nadzemného podlažia slúži ako zastrešenie objektu, tvorená železnými 1160
uloženými na železobetónové vence obvodového múm a vence stredného nosného systému, a na nosníky sú
uložené CALOFIRG-ové dosky hr. 60 mm, na ktorých je uložená živičná krytina.
SO 12 Sklad 2 - objekt (sklad) súp. č. 5713 (druh stavby: iná budova) na pozemku registra ,,c" KN parc.č.
2611 (zast. plochy a nádvoria) v k.ú. Karlova Ves, s výmerou 691 m2, evidovaný na LV č. 2830;
trojpodlaiý nepodpivničený objekt, založený na betónových pásoch pod obvodovými stenami,
aželezobetónových -putkách- pod- železobetónovými stÍpmi. Zvislé nosné -konštnikcie objektu tvoria
železobetónové -stÍpy-prierezu-550 x 450 mm. Obvodové-múry objektu sú murované z tehál 'Íhr. 450 mm.
Vodorovné konštnikcie objektu sú tvorené rebierkovými stropmi-kotvenými do pozdÍžnych prievlakov.
Stropná konštrukcia posledného nadzemného podlažia slúži ako zastrešenie objektu, tvorená železnými I160
uloženými na železobetónové vence obvodového múru a vence stredného nosného systému, a na nosníky sú
uložené CALOFIRG-ové dosky hr. 60 mm, na ktorých je uložená živičná krytina.
SO 13 Kotolňa - objekt (tepelný napájač) súp. č. 5720 (druh stavby: budova technickej vybavenosti sídla)
na pozemku registra ,,c" KN parc.č. 2602/4 (zast. plochy a nádvoria) v k.ú. Karlova Ves, s výmerou 351 m2,
evidovaný na LV č. 2827;
prízemný nepodpivničený objekt, čiastočne s medzistropom, založený na železobetónových monolitických
základových pátkách. Obvodový plášť je na východnej ajužnej strane založený na železobetónových
prefabrikovaných základových pásoch, a severná a západná čast' obvodového plášt'a avnútorné nosné
priečky sú založené na pásoch z prostého betónu. Nosnú konštrukciu tvorí typizovaná prefabrikovaná
melezobetónová hala ZIPP s rozponom 12 m so železobetónovými stÍpmi 400x400 mm a 500x400 mm.
Obvodové múry tvoria pórobetónové panely hr. 300 mm s nutným domurovaným z pórobetónových tvárnic.

o
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Vnútorné steny sú vymurované z tehál CV14. Nosnú časť objektu tvorí prefabrikovaná železobetónová hala,
v ktorej je čiastočne znížený medzistrop zo stropných panelov hr. 225 mm. Strešnú konštrukciu tvoria strešné
panely hr. 300 mrn so strešným žl'abom a j e uložená na plnostenných železobetónových vuzníkoch haly.
SO 14 Garáže - je tvorený dvomi objektami - objekt (garáže) súp. č. 5708 (druh stavby: samostatne stojaca
garáž) na pozemku registra ,,c" KN parc.c. 2602/5 (zast. plochy a nádvoria) v k.ú. Karlova Ves, s výmerou
193 m2, evidovaný na LV č. 2827, a objekt (garáže) súp. č. 5728 (druh stavby: sarnostatne stojaca garáž) na
pozemku registra ,,C" KN parc.č. 2602/6 (zast. plochy a nádvoria) v k.ú. Karlova Ves, s výmerou 276 m",
evidovaný na LV č. 2827;
objekt garáží je jednopodlažná, murovaná, samostatne stojaca budova, založená na betónových pásoch,
vymurovaná z tehelných pilierov z tehly hr. 300 mm. Strešná konštrukcia je zhotovená z dreveného krovu.
SO 15 AB V'ÚHE (Vrátnica) - objekt (administr. budova) súp. č. 5707 (druh stavby: administratívna budova)
na pozemku registra ,,C" KN parc.č. 2607 (zast. plochy a nádvoria) v k.ú. Karlova Ves, s výmerou 166 m2,
evidovaný na LV č. 2827;
dvojpodlažný nepodpivničený objekt, murovaný z tehál, obvodové konštrukcie hrúbky 450 mm, a vnútorné
priečky hr. 300 rmn. Strecha objektu je šikmá, tvorená dreveným krovom ni druhým nadzemným podlažím,
s plechovou krytinou.
SO 16 Sklad plynov - objekt (sklad) súp. ě. 5723 (ůuh stavby: iná budova) na pozemku registra ,,c" KN
parc.č. 2606/2 (zast. plochy a nádvoria) v k.ú. Karlova Ves, s výmerou 121 m2, evidovaný na LV č. 2827;
jednopodlažný, samostatne stojaci objekt, murovaný z pórobetónových tvárnic, do v=300 mm z voštinových
tehál. Strešná konštrukcia je l'ahká drevená trámová, so záklopom a podbíjaním s rabitzovým pletivom
a omietkou.

SO 17 Sklad medicinálnych plynov - objekt (sklad) súp. č. 5710 (druh stavby: iná budova) na pozemku
registra ,,C" KN parc.č. 2596/3 (zast. plochy a nádvoria) v k.ú. Karlova Ves, s výmerou 162 m2, evidovaný
na LV č. 2827;
jednopodlažný, samostatne stojaci nepodpivničený objekt. Obvodové konštrukcie sú murované z tehál hr.
400 mm, a vnútorné nosné priečky hr. 400 mm. Strešná konštrukcia je plochá s plechovou krytinou. Vonkajšie
schodisko a rampa sú betónové.
SO 18 Služobný dom - objekt (domček) súp. č. 5703 (druh stavby: iná budova) na pozemku registra ,,c" KN
parc.č. 2597/2 (zast. plochy a nádvoria) v k.ú. Karlova Ves, s výmerou 101 m", evidovaný na LV č. 2827;
jednopodlažný, samostatne stojaci nepodpivničený objekt. Obvodové konštrukcie sú murované z tehál hr.
450 mm, a vnútorné nosné priečky hr. 400 mm. Strešná konštmkcia je šikmá s krytinou z azbestových šablón
na debnenie.

SO 19 Zverinec - objekt (zverinec) súp. č. 5705 (dnih stavby: iná budova) na pozemku registra ,,C" KN
parc.č. 2597/4 (zast. plochy a nádvoria) v k.ú. Karlova Ves, s výmerou 126 m2, evidovaný na LV č. 2830;
jednopodlažný, samostatne stojaci nepodpivničený objekt. Konštrukcia stavby je murovaná z tehál hr. 300
mm. Strecha je plochá so železobetónovou stropnou konštrukciou.
SO 20 Trafostanica, dieselagregát - objekt (trafostanica) súp. č. 5712 (druh stavby: budova technickej
vybavenosti sídla) na pozemku registra ,,c" KN parc.č. 261 5/5 (zast. plochy a nádvoria) v k.ú. Karlova Ves,
s výmerou 271 m2, evidovaný na LV č. 2830;
jednopodlažný, samostatne stojaci nepodpivničený objekt. Obvodové konštrukcie sú murované z tehál hr.
250 mín, avnútorné nosné priečky hrúbky 200 mm. Strecha je plochá so železobetónovou stropnou
konštrukciou hr. 200 mm.

SO 21 Sklad chemikálií - objekt (sklad) súp. č. 5709 (druh stavby: iná budova) na pozemku registra ,,c" KN
parc.c. 2614 (zast. plochy a nádvoria) v k.ú. Karlova Ves, s výmerou 87 m2, evidovaný na LV č. 2830;
jednopodlažný, samostatne stojaci nepodpivničený objekt. Obvodové konštrukcie sú murované z tehál hr.
450 mm, a vnútorné nosné priečky hrúbky 300 mm. Strecha je plochá. Nosnú konštrukciu strechy tvorí
rebrový strop, uložený na nosné steny.
SO 22 Kyslikáreň - objekt (sklad) súp. č. 5721 (druh stavby: iná budova) na pozemku registra ,,c" KN
parc.č. 2602/7 (zast. plochy a nádvoria) v k.ú. Kar}ova Ves, s výmerou 44 m2, evidovaný na LV č. 2827;
jednopodlažný, samostatne stojaci nepodpivničený objekt. Obvodové konštrukcie sú murované z tehál hr.
500 rmn. Strecha je plochá. Nosnú konštrukciu strechy tvorí železobetónová stropná doska.
SO 23 Prístrešok - objekt (sklad) súp. č. 5717 (druh stavby: iná budova) na pozemku registra ,,c" KN
parc.č. 2598/4 (zast. plochy a nádvoria) v k.ú. Karlova Ves, s výmerou 42 m2, evidovaný na LV č. 2827;
jednopodlažný, samostatne stojaci nepodpivničený objekt. Obvodové konštrukcie sú murované z tehál hr.
400 mm, avnútorné nosné priečky hr. 300 mm. Strecha je plochá. Nosnú konštrukciu strechy tvorí
železobetónová stropná doska, uložená na ocel'ových nosných trámoch, podopretých na obvodových stenách.
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Celkové plošné a kapacitné údaie o stavbe, urěenei na odstránenie, vo vzt'ahu k ukazovatel'om využitia
územia v zmysle UPN:

celková výmera územia:
celková zastavaná plocha
celková podlaiá plocha
celková plocha zelene
podlažnost' objektov

Časový postup búracích prác:

91 046 m"
1l 321 m2
28 766 m2
61 095 m2
l-6NP

index zastavaných plóch (IZP) 0,12
index podlažných plóch (IPP) 0,32
koeficient zelene (KZ) 0,67
IPP

1. búracie práce začnú odstraňovaním pozemných objektov, vrátane ich základových konštrukcií, následne
odstránením spevnených plóch, spoločne s ich podkladmi, a následne odstránenie všetkých inžinierskych
sietí v celom areáli nemocnice;

2. pred začatím búracích prác je potrebné skontrolovat' existujúce oplotenie, a v prípade potreby bude doplnené,
a v prípade poškodenia opravené;

3. po odovzdaní staveniska zhotovitel'ovi bude zabezpeč:ené vybudovanie hlavného výjazdu na ulicu Lamačská
cesta, odstránením časti oplotenia, vybudovanie dočasnej brány a osadenie závory, a obytného kontajnera -
vrátnice, pre zabezpečenie kontrolovaného výjazdu zo staveniska;

4. pred začatím búracích prác je potrebné preveriť ujednotlivých správcov inžinierskych sietí funkčnosť
jednotlivých sietí, stav týchto sietí, stav napojenia a prípadné podmienky odpojenia. V mieste vybudovania
nového výjazdu zo staveniska bude zabezpečená ochrana existujúcich inžinierskych sietí osadením cestných
panelov;

5. v rámci prípravných prác na asanáciu areálu už bolo zabezpečené odstránenie nebezpečného odpadu, a
vynosenie komunálneho odpadu z budov;

6. Časový postup búracích prác jednotlivých pozemných objektov:
odpojenie objektu od rozvodov technickej infraštruktúry;
demontáž technologického zariadenia, zariad'ovacích predmetov a iného technického vybavenia objektu;
demontáž výplní stavebných otvorgv;
odstránenie strešných vrstiev a nášrapných vrstiev podláh;
rozobratie vnútorných výplňových konštrukcií - muriva;
demontáž nosných konštrukcií;
vybúranie podkladového betónu a základov v celom rozsahu a potrebnej hÍbky;
zabezpečenie stien výkopov ich svahovaním;
v prípade, že stavebná jarna je hlbšia ako je očakávaná hladina podzemnej vody, stavebná jama sa
odporúča dosypať výkopovým materiálom arecyklátom minimálne do aktuálnej úrovne hladiny
podzemnej vody (najmu pri odstránení objektov SO 04 a SO 06A, kde budú odstraňované základy 5 m
pod úrovňou okolitého terénu);
stavebné j amy sa zabezpečia pred pádom osób ohradením.

Pri objekte SO 04 sa nawhuje ako prvé asanovat' spojovací krčok prepájajúci objekt SO 04 s objektom SO 05,
nakol'ko je podopieraný konštrukciami 1 .NP a jeho asanovaním sa zlepší prístup mechanizácie k obom objektom.

Stavebné objekty SO Ol Vrátnica a SO 020 Trafostanica budú asanované v závere etáp búracích prác
a dovtedy budú využívané stavbou podl'a potreby pre zabezpečenie búracích prác.

Asanácia objektov sa bude vykonávat' strojne - búracími kladivami alebo drviacimi kliešt'ami.
Materiálové zhodnotenie vybúraného materiálu sa predpokladá v recyklačnom zariadení umiestnenom priamo na
stavbe, kde sa bude drviť betón. Znižovanie prašnosti sa zabezpečí kropením. Pri výjazde dopravných
prostriedkov zo staveniska sa zabezpečí čistenie kolies automobilov a v prípade potreby aj čistenie komunikácie.

Pri odstraňovaní objektov SO 02, SO 14 a SO 18 bude zabezpečená odborná demontáž nebezpečného odpadu -
eternitovej krytiny, stabilizácia, odvoz a následná likvidácia.
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Pri realizácii zemných prác je potrebné zabezpečit', podl'a stavu podzemných vód, priebežné znižovanie hladiny
podzemnej vody pod úroveň dna stavebnej jamy. Odčerpaná vody a bude odvádzaná do vsakovacích jám
zriadených v priestore staveniska.

7. Rozsah odstraňovaných spevnených plóch:
asfaltové spevnené plochy cca 5-10 cm, podkladný betón cca 5 cm, a zhutnená štrkodrvina cca 20 cm;
betónové spevnené plochy cca 15-20 cm, zhutnená štrkodrvina cca 20 cm;
zámková dlažba, betónové dlaždice, zatrávňovacie dlaždice;
plocha tenisového kurtu - antuka, zarastená zeleňou a kríkmi.

8. Súčasťou odstránených konštrukcií budú aj všetky areálové lavičky, reklamné panely, areálové svietidlá,
odstránené budú aj tabule informačného systému a areálové dopravné značenie, drobné stavby nachádzajúce
sa v areáli nemocnice v podobe unimobuniek, plechových skladov a dreveného senníka.

9. Stavenisko bude dopravne prístupné hlavným vjazdom cez malú okružnú križovatku, ktorá je na Ceste na
Červený most. Tento vjazd/výjazd sa bude využívat' ako prístupová cesta pre staveniskovú dopravu. Pre
urahčenie výjazdu nákladných automobilov z areálu stavby je navrhnutý nový dočasný výjazd priamo na
Lamačskú ce'stu. Výjazd bude umiestnený 200 m za križovatkou Lamačskej cesty s cestou na Červený most
smerom na Lamač. Výjazd zo staveniska bude zrealizovaný z cestných panelov a bude o šírke 8 m. Pripojenie
bude vytvárať dočasnú stykovú kíižovatku, na ktorej bude možné len pravé odbočenie z areálu stavby na
Lamačskú cestu. Výnimočne bude pre staveniskovú dopravu využívaný aj jestvujúci vjazd a výjazd z ulice
Mokrohájska.

Objekty budú odstránené z dóvodu plánovaného využitia uvol'neného pozemku na novú výstavbu.

Mestská časť 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 nadvčnosti na § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o hlavnom meste") a čl.
67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadvLnosti 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 nadvCnosti na § 2 písm. e)
zákona č. 41 6/200 l Z.z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné
celky v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením e) 88 ods. 3 stavebného zákona a v nadvuznosti na §
61 ods. 1 stavebného zákona a § 18 ods. 3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok") dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom
konania oznamuje zaěatie konania o odstránení súboru stavieb.

Podra § 61 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania aj od ústneho pojednávania,
pretože sú mu dobre znárne pomery staveniska ažiadost' poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby.

Stavebný úrad určuje, že účastníci konania móžu uplatnit' svoje námietky do 10 pracovných dní odo
dňa doručenia tohto oznámenia a súčasne upozorňuje, že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

V rovnakej lehote ako účastníci konania oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Ak niektorý
z orgánov -štátnej správy potrebuje na riadne posúdenÍe dlhší čas, predÍži stavebný-úrad na jeho žiadost' lehotu
pred jej uplynutím. Ak-dotknutý orgán, -v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje písomné
stanovisko, má sa za to, ze s odstránením stavby z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí (§ 36 ods.3 a
§ 61 ods.6 stavebného zákona).
- Účastníci konania móžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom úrade v budove
Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, na prízemí v kanacelárii č. 161, v úradné dni: Pondelok
a streda, 8 - 12; 13 - 17 hod., okrem dní od 27.12.2022 do 30.12.2022, kedy bude úrad pre verejnost'
zatvorený. Určená lehota bude o tieto dni primerane predÍžená.

Upozornenie: Účastníci konania, ich zákom'ií zástupcovia a opatrovníci sa móžu dať zasmpovať advokátom
alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Právnická osoba koná prostredníctvom svojich orgánov alebo
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prostredníctvom svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom
alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice (§ 17 správneho poriadku).

Účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dókazy a ich doplnenie a klásť svedkom
a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke (§ 33 ods. l správneho poriadku). Stavebný úrad
týmto dáva účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli
vy3adriť k jeho podkladu i k spósobu jeho zistenia, prípadne nawhnút' jeho doplnenie, v lehote - najneskór na
ústnom pojednávaní alebo ohliadke, ak ich stavebný úrad nariadil. V opačnom prípade najneskór v lehote určenej
stavebným úradom (§ 33 ods. 2 v nadvuznosti na 8) 27 správneho poriadku).

Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svoj ich tvrdení dókazy, ktoré sú mu známe (§ 34 ods.3
správneho poriadku).

Toto oznámenie sa doničuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Miestneho úradu
MČ Bratislava-Karlova Ves. Za-deň doruěenia sa-považuje 15. deň vyvesenia. Zároveň sa toto oznámenie
zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk a na úradnej tabuli Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Po uplynutí uvedenej lehoty žiadame zaslat' potvrdenú verejnú vyhlášku
sput'.

Doručí sa účastnflcom konania - verejnou vyhláškou:
ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 0l Bratislava
SK.INFLOW s.r.o., J. Feketeházyho 3, 927 0l Šal'a
PŽS A, s.r.o., Čulenova 5, 811 09 Bratislava
Mgr. Zuzana Reindlová, Hviezdna 17/B, 821 06 Bratislava
Tomáš Fůrstenzeller, Slávičie údolie 16, 811 02 Bratislava
Kapitul s.r.o., Kapitulská 18, 815 80 Bratislava
Mgr. Matúš Kniez, Studenohorská 41, 841 03 Bratislava
Milan Popelár, Mokrohájska 2, 841 04 Bratislava
Ing. Jozef Kolen, Studenohorská 41, 841 03 Bratislava
Ing. Miloš Lukačovič, Ševčenkova 7, 851 0l Bratislava
INVEST 9 - Westend Gate a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
SR - Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 81109 Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nárn. 1, 814 99 Bratislava, oddelenie správy nehnutel'ností
vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu súp.č. 1788 na ulici Mokrohájskej ulici č. 2 v
Bratislave, nehnutel'nost' zapísaná na LV č. 3403, na pozemku registra ,,c" parc.č. 2595/3 v k.ú. Karlova Ves'egistra ,,l

Šal'a - 1Ing. Ján Baška - SK.INFLOW s.r.o., J. Feketeházyho 3, 927 0l Sal'a - projektant

Doručí sa dotknutej verejnosti (ustanovenie § 24 zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej zákon o EIA):

Združenie domových sarnospráv, o.z., Rovniankova 1667/ 14, p.o. Box 218, 851 02 Bratislava
Mgr. Jakub Lipták, Šancová-3572/37, 831 04 Bratislava
}yor Švihran, Hasiéská 3788/8, 821 04 Bratislava
Priatelia Zeme - SPZ, Haluzice 761, 913 07 Haluzice

Doruěí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
1. Miestny úrad MČ Bratislava - Karlova Ves, Nárn. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava - so žiadosťou

o vyvesenie verejnej vyhlášky na úmdnej tabuli
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2. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - so žiadost'ou o zverejnenie
verejnej vyhlášky na úradnej tabuli

Doručí sa dotknutým orgánom:
3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

- sekcia dopravy
5. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 83104 Bratislava

- oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (OH)
6. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 83104 Bratislava

- oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (OPK)
7. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 831 04 Bratislava

l oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek nivotného prostredia (ŠVS)
8. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 831 04 Bratislava

- oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (EIA)
9. Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 831 04 Bratislava

- oddelenie pozemných komunikácií
10. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 831 04 Bratislava

- oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania
1l. Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 831 04 Bratislava
12. Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditel'stvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálskaml4, 812 28 Bratislava
13. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
14. Ministerstvo vnútra SR, Cenhum podpory Bratislava, Špitálska 14, 812 28 Bratislava

- oddelenie nehnutďností
15. Železnice SR, Oblastné riaditel'stvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
16. Železnice SR, GR Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
17. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
18. Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

- oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky
20. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 81104 Bratislava
21. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie kultúry, Primaciálne márn. 1, 814 99 Bratislava
22. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
23. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
24. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
25. Yunex, s.r.o., Larnačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
26. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
27. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
28. VNET, a.s., Nárnestie hraničiarov 39, 851 03 Bratislava

Na vedomie (nemá úcinky doručenia):
29. MČ Bratislava Karlova Ves - starostka
30. Spis
31.a/a

Dátum doručenia: .....O.l:!:.Q,'7,: ,?A?:!) Dátum zvesenja:Dátum vyvesenia: .!..Q.'.'!.'::.F-:9..":.1
pečiatka a podpis: pečiatka a podpis:
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