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Vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia - oznámenie

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie
III. a IV. triedy a účelové komunikácie (d'alej ,,stavebný úrad"), obdížala dňa 05.08.20l7 žiadost'
o vydanie stavebného povolenia:
na stavbu: ,,8 rodinných domov?
objekt: IO Ol Spevnené plochy komunikácií, parkovísk a zatrávnené plochy,
pre stavebníka: spoločnost' ATOPS Development Karlovka s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09

Bratislava 2, IČO: 50 724 339,
spoločnost' AVVEN, s.r.o., Bratislavská 57, 841 06 Bratislava 48,

na pozeínku registra CKN parcely č. 744/8 katastrálne územie Karlova Ves,
Bratislava (d'alej len ,,k.ú. Karlova Ves"),
inžinierska stavba - komunikácia, chodn&y pre peších, nekryté parkoviská
(podra § 43a ods. (3) písm. a) stavebného zákona),

na stavbu bolo mestskou čast'ou Bratislava-Karlova Ves vydané:
rozhodnutie o umiestnení stavby Č.j.: KV/SU/530/2015/17631/AP zo dňa 30.1l.2015, ktoré
nadobudlo právoplatnost' dňa 07.Ol.20l6,
závázné stanovisko č. KV/SU/3005/2017/23836/AP zo dňa 24.Ol.20l8, ako súhlas s vydaním
stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom,

ktorého zastupuje:
miesto stavby:

úěel stavby:

Tunajš'í úrad listom č. KV/SU/82/2018/12971/ZM zo dňa Ol.08.20l8 oznámil účastníkom
konania adotknutým orgánom začatie stavebného konania verejnou vyhláškou, upustil od
miestneho zist'ovania a ústneho pojednávania, určil lehotu 7 pracovných dní na uplatnenie námietok
a pripomienok. V konaní boli vznesené námietky a pripomienky účastruka konania - Ing. Anny
Veisovej, Kupeckého 15, 821 08 Bratislava 5. Na základe vznesených pripomienok stavebník dňa
22.09.20l8 predložil na stavebný úrad prepracovanú projektovú dokumentáciu.

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne
komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie (d'alej ,,stavebný úrad"), podl'a § 120 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (d'alej
,,stavebný zákon"), podra § 3a ods. 4) zákona č. l 35/ 1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v znení
neskorších predpisov (d'alej ,,cestný zákon"), podra S, 2 pfsm. a) a § 4 ods. 4) zákona NR SR
č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých p6sobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky, v znení neskorších predpisov, podl'a čl. 74 písm. b) Štatútu hl. m. SR Bratislavy,
v súlade s S, 3 ods. 2, § 33 ods. 2, S, 23 a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znenf
neskorších predpisov, (d'alej ,,správny poriadok"), oznamuje doplnenie podania asúčasne za
účelom oboznámenia a vyjadrenia účastníkov konania sa k podkladom rozhodnutia umožňuje im
nahliadat' do spisu.

Učastn?íci konania móžu uplatnit' svoje námietky najnesk6r do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia, na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Vrovnakej lehote
doložia svoje pripomienky aj dotknuté orgány, inak sa má za to, že ich stanovisko je kladné. Ak
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niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhš'í čas, predÍži stavebný úrad na
jeho žiadost' lehotu pred jej uplynutím. Na neskoršie uplatnené stanoviská nemusí stavebný úrad
prihliadnut'. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v územnom
pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada (§ 61 ods. l stavebného
zákona).

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnut' na miestnom úrade mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka č.8, Bratislava, č. dverí 162, v pondelok a v stredu od
8,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00 hod., prípadne v inom dohodnutom termíne.

.% jeho zástupca plnú moc sAk sa niektorý z účastnflcov konania nechá zastupoy
overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nec4'Thtfflp'o'vi
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Dana Čahojo!á
starostka

Oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou:
I. Účastníkom konania:
1. stavebník: spoločnost' ATOPS Development Karlovka s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09

Bratislava 2, ktorého zastupuje spoločnost' AVVEN, s.r.o., Bratislavská 57, 841 06 Bratislava
48

R-M 2005,s.r.o., Gruzínska 18, 821 05 Bratislava 2
MUDr. Jaroslav Sumbal, Bzovícka 2, 85107 Bratislava 5
Ing. Anna Veisová, Kupeckého 15, 821 08 Bratislava 5
Ingrid Malovcová, Liptovská 44, 821 09 Bratislava 2
Hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené primátorom, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1
Ing. Richard Urban, R-project INVEST s.r.o., Pečnianska 27, 85101 Bratislava 5 - projektant
Právnickým alebo fyzickým osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozeínkom a
stavbám na nich, vrátane susediacich pozemkov a susediacich stavieb, ak ich vlastnícke alebo
iné práva k týmto pozemkom a stavbám móžu byt' konaním priamo dotknuté

II. Dotknutým orgánom, organizáciám, správcom inžinierskych sietí:
1. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Odd. dopravy a životného prostredia,

Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
Krajské riaditel'stvo PZ v B A - Krajský dopravný inšpektorát, Dopravno-iížinierske oddelenie,
Špitálska ul. č. 14, 812 28 Bratislava 1
Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 81107 Bratislava l
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava 3

5. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava l
Na vedomie:
1. MČBratislava-KarlovaVes-starostka
2. MÚ MČ BA - Karlova Ves - stavebný úrad - a/a - 2x
3. spis-2x

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2.

3.

4.

Verejná vyhláška
Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyves'í sa na dobu 15 dní na úradnej

tabuli mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
15 deň vyvesenia je dňom doručenia tohto oznámenia.

Dátumdoručenia: 2,;;4C,Lc7.Ý Dátumzvesenia:
,MSTJ ,,,,VÉ s ?K)O / J"
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z úradnej tabule:
Pečiatka a podpis

MIES?'NY osoo íxhsr?úsariESI NY úRAD MESTdAS
aí:ionscúyú-xosí?ví-s

NAM. SV. ppaímeka a
842 62 BRATISLAVA 4
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