
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KÁRLOVA VES

Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Záznam č.: KV/SÚ/90/2022/27450/AK Bratislava 19.12.2022

ROZHODNUTIE

Mestská ěast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa podra § 117
ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov, v spojení s § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie, v zriení neskorších predpisov, a o zmene a dopl-
není stavebného zákona, v znení neskorších predpisov, § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, v znení neskorších predpisov, (d'alej iba ,,sta-
vebný úrad") posúdila žiadost' o vydanie stavebného povolenia pre zmenu stavby pred jej dokonče-
ním podra § 3 7 a § 62 ods. 4 stavebného zákona, v súlade s § 39a ods. 4 zákona v navrhovanej veci:

Stavba: 8 rodinných domov, Staré Grunty Bratislava,
zmena stavby: nové objekty:

0 6 podzemných parkovacích miest pod terasou rodinného dvojdomu Dl,D2,
o servisná spevnená plocha,

stavebník: ATOPS Development Karlovka s. r. o., so sídlom Gruzínska 18, 821 05 Bratislava,
IČO 50 724 339,
ul. Staré Grunty, pozemok parc. reg. C KN č. 744/8 (parkovací priestor) a 744/158
(spevnená plocha) v kat. úz. Karlova Ves.

Vlastníkom pozemku parc. reg. C' KN č. 744/8 je stavebník, vlastníkom pozemku parc. reg. C
KN č. 744/}58 je sp. Care You, s. r. o., Gruzínska 18, 821 05 Bratislava, IČ0 52 033 058.

miesto:

Stavebný úrad na základe posúdenia predloženej žiadosti s dokumentáciou v súlade s § 37
o4s. 4)a § 62 ods. 4) stavebného zákona zamieta predložený návrh, nakorko zistil, že návrh nie je
v súlade s Územným plánom Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rok 2007, v znení
neskorších zmien a doplnkov (d'alej iba ,,ÚPN").

ODÓVODNENIE

Dňa 02.07.2021 doručil žiadatel' tunajšiemu úradu žiadost' o povolenie zmeny stavby pred do-
končením, spočívajúcej v rozšírení ,,Stavby': umiestnenej a povolenej rozhodnutím príslušného sta-
vebného úradu o objekty, ktoré neboli umiestnené a povolené v rámci ,,Stavby".

,,Stavba" bola umiestnená rozhodnutím o umieStnení stavby, ktoré vydala Mestská čast' Brati-
slava - Karlova Ves pod číslom KV/SU/530/2015/17631/AP zo dňa 26.07.20l2, právoplatným dňa
07.Ol.2016. ,,Stavbu" povolil tunajší stavebný úrad rozhodnutím - stavebným povolením zo dria
09.04.20%9 pod číslom KV/SU/573/2019/6813/AP, právoplatným dňa 14.05.20l9.

Navrhovaná zmena ,,Stavby" pred jej dokončením spočíva vo vybudovaní podzemného parko-
vacieho prístrešku, zapusteného do terénneho zlomu pod terasu rodinných domov Dl a D2, a prirah-
lej servisnej spevnenej plochy neverejnej prístupovej komunikácie napojenej na umiestnenú a povo-
lenú areálovú komunikáciu.

Stavebný úrad posúdil predloženú žiadost' spolu s prílohami, určil okruh účastníkov konania
podra § 34 a § 59 stavebného zákona a listom zn. KV/SÚ/2792/2021/22627/AK zo dňa 16.12.2021
v súlade s § 39a ods. 4 stavebného zákona v nadvuznosti na § 36 ods.l a § 61 ods. l stavebného zá-
kona doínutým orgánom a známym účastníkom konania oznámil začatie spojeného územného



a stavebného konania. Písomnosť sa pre verký počet účastníkov konania podl'a § 26 správneho po-
riadku doručovala účastníkom konania verejnou vyhláškou.

Po podrobnom oboznámení sa s návrhom obsiahnutým v predloženej PD a posúdení návrhu
odborným oddelením územného rozvoja mestskej časti konštatujeme, že cez pozemok pod navrho-
vanýrni objektami prebieha v Územnom pláne HM SR Bratislavy hranica funkčných plóch s kódom
fiínkčného určenia 102 - málopodlažná zástavba obytného územia a kódom 1203 - :záhjady, záhrad-
kárske a chatové osady a lokality. Severná čast' novo navrhnutých objektov je situovaná v území, v
ktorom zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia predstaÝujú, v
zmysle platného ÚPN, prípustný spósob využitia územia. Táto čast' objektov je teda umiestriqvaná
v súlade s'platným ÚPN. Južná časť novo navrhnutých objektov je však v návrhu situovaná v území,
v ktorom umiestňovanie zariadení a vedení technickej a dopravnej iybavenosti pre obsluhu územia
je prípustné len pre obsluhu funkčnej plochy ,,záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality pri-
čom novo navrhnuté objekty sú stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou ,,záhrady, záhradkárske
a chatové osady á lokali'§".

Na základe ?ivedených 5kutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je ?ivedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podat' odvolanie na tunajšom stavebnom
úrade, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Ak tunajší stavebný úrad
sám nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej
politiky. Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne právo-
platno.st', možno preskúmať súdom.

'%

Toto rozhodnutie musí byt' podra § 26 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na dobu 15 dní. Po zverejnení tohto oznámenia na úradi'iej
tabuli po dobu 15 dní vyznačí sa deň vyvesenia a zvesenia tejto vyhlášky a predloží sa do spisu na
stavebný úrad. 15. de'ň je dňom doručenia písomnosti. Miestom obvyklým je aj úradná tabura na
internetovej stránke ?w.karlovaves.sk.

Zverejnenie písomnosti na úradnej tabuli na dlhšiu dobu ako 15 dní nespósobuje oddialenie
dňa doručenia. Ten nastáva v putnásty deň od vyvesenia, bez ohradu na prípadné prekročenie stano-
venej lehoty zverejnenia.

Zverejnené:..23.J;:.gQ2-.;......... Doručené:.....D:A.'.Q4..u.é3....... Zvesené:
MlE8TNY pQAD MEST8KEJ čA8Tl MIESTNY úRAD MESTSKEJ čASTl

8RATl8LAVA-KARIQVAVES BRATISLAVA-KARLOVAVES
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Pečiatka a poďpis orgánu, ktorý potvrdzuje zverejnenie písomnosti.
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Doručí sa:

1. Verejnou vyhláškou účastníkom konania:
- AVVEN, s.r.o., Bpatislavská 57, 841 06 Bratislava, splnomocnenec navrhovatera
- Care You, s. r. o., Gruzínska 18, 821 05 Bratislava,
- ATOPS Development Karlovk,a s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
- Vlastníkom susedných pozemkov a stavieb obytného súboru Panorama byty, bytov a nebyto-

vých priestorov uvedených na LV č. 4924 (bytový dom Staré grunty 324A, 324B, 324C
a 324D)

- osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k msedným pozemkom a susedným stavbám,
ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám m8žu byť stavebným povole-
ním priamo dotknuté.

- Ing. Anna Veisová, Kupeckého 15, 821 08 Bratislava
- Ing. Stanislav Fekete, Sabinovská 9, 821 03 Bratislava, projektant

Doručí sa doporučene, so žiadosť.ou o zverejnenie na úradnej tabuli

2. Magistráthl.rnestaSRBratislava,Primaciálnenám.l,81499Bratislava

Dotknutým orgánom na 'vedomie:

3. Hlavné mes'to SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Na vedomie:

4. AVVEN, s.r.o., Bratislavská 57, 841 06 Bratislava, splnomocnenec navrhovatera
5. MČ Bratislava Karlova Ves - starostka
6. MČ Bratislava Karlova Ves - oddelenie územného rozvoja
7. Spis + 2x a/a {
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