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

Č. j.: KV/SÚ/468/2020/1 5727AF Bratislava 29.09.2020

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný
úrad") podra § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon"), podra § 7a ods. (2)
písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavriom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov a podra čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, v zrnysle § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (d'alej len ,,správny poriadok"), rozhodujúc ria podklade vykonaného konania podra § 37,
§ 39, § 39a stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niekt6ré ustanovenia stavebného zákona
(d'alej len ,,vyhláška č. 453/2000 Z. z."), po preskúmaní žiadosti spolu s dokumentáciou vydáva

územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

názov ?miovej stavby: ,,BA Karlova Ves, Staré gninty, NNK";

SO Oi NN KABLOVÉ VEDENIEstavebný objekt:

miesto stavby: ulica Staré Gmnty v Bratislave, pozernky CKN parc. č. 2920/42, 2984/2,
2985/2, katastrálne územie Karlova Ves;

navrhovatel'ovi: Západoslovenská distribučn4 a.s., Čulen;ova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36 361 518; (d'alej len ,,navrhovatel")

v zastÚpenE PATÁK, s.r.o., V. Ý. Tótha 30, 905 1l Senica, IČQ: 36 267 031 ;

druh stavby: novostavba;

účel stavbý: iminierska stavba - líniová stavba - podra § 43a ods. (3) písm. i)
stavebného zákona - rozšírenie miestneho rozvodu elektriny NN;

projektant: Ing. Juraj Szabo, autorizovaný stavebný iiinier, reg. č. 5752*A2,
Komplexné architektonické ainžinierske služby, ktorý vypracoval
projektovú dokumentáciu v termíne 06/20 19.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určuiú tieto podmienky:

I. Urbanisticko-architektonické podmienky:

Stručný popis stavby:
Projektová dokumentácia rieši návrh nového káblového vedenia apozemkoch parc.

č. 2920/42, 2985/2, k.ú. Karlova Ves, ktoré bude vybudované dvoma káblami typu NAVY-J4 x
240, ktoré budú v5rvedené z qxistujúcej rozpojovacej skrine č. 1190-069. Odtial' povedú káble
k miestu kde sa naspojkujú na existujúci NN kábel, ktorý sa v mieste spojovania rozreže. Jeden
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kábel povedie k zdravotnému stredisku (Staré gmnty 51). Druhý kábel sa naspojkuje na NN kábel
v smere do rozpojovacej istiacej skrine pre vonkajšie vedenie (VRIS) č. 1190-093. V blízkosti
existujúceho NN podperného bodu je navrhnutá noyá rozpojovacia skriňa, do ktorej budú
prespojkoÝané vývod, ktoré budú napojené z VRIS s§íň osadených na uvedenóm podpernom bode.
Nový NN kábel bude uložený vo vol'nom teréne v káblovej ryhe 500 x 800 rnm v pieskovom lóůu,
kryté plastovými platňami a v-'straiou fóliou. Pri križovaní s inžinierskymi siet'ami a miestnymi
komunikáciami bude kábel uložený v káblovej ryhe 500 x 1200 mm v chráničkách FXKV 160 rnm
na zhutnenom podklade.
Káble budú uložené v káblovej ryhe pri dodržaní STN EN 33 2000 5-52 s min. krytím:

- terén 0,7 m pod úrovňou terénu,
- chodník 0,5 m pod úrovňou chodníka,
- cesty 1,2 m pod úrovňou cesty.

Na pozemku parc. č. 2984/2 k.ú. Karlova Ves bude demontovaná VRIS č. 1190-015 a č.
1190-016. Existujúce zemné a vzdušné NN vedenie bude prepojené do novej rozpojovacej istiacej
skrine 2 x NN spojka.

Stavba sa umiestňuje tak, ako je to zakreslené v situácii na podklade kópie katastrálnej mapy
M = 1:500, ktorá je súčast'ou tohto oznárnenia.

II. Pre umiestnenie a proiektovú prípravu stavby sa urěuiú tieto podmienky vyplývajúce
zo stanovísk dotknutých orgánov, správcov inžinierskych sietí a samosprávy:
1. Projekt stavby bude spracovaný v zmysle ustanovení § 43d a § 43e a § 47 stavebného zákona

o základných a všeobecno-technických požiadavkách na výstavbu a v súlade s podmienkami,
vyplývajúcimi zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania.

2. Navrhovater je pqvinný rešpektovat' jestvujúce podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych
sietí a ich ochramié pásma, pri ktorých d6jde ku styku so stavbou a jej technickou
vybavenost'ou.

3. Toto rozhodnutie je závázné aj pre právnych nástupcov navrhovatel'a a ostatných účastníkov
územného konania.

4. Navrhovater je povinný zohradnit' a rešpektovat' podmienky vyplývajúce zo stanovísk
a vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií, ktoré vydali:
* Hlavné mesto SR Bratislava, závMzne' stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy

k investičnej ěinnosti ě. MAGS OUIC 49266/2019-387461 zo dňa 13.ll.2019:
Ná podklade odborného posúdenia oddeleniarni magistrátu v zrnysle § 14 ods. 1 zákona
SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov sa
uplatňujú na základe súhrnu teoretickýcli? vedomostí, praktických skúseností, znalosti
všeobecne závázných právnych predpisov a te?chnických noriem tieto podmienky:
z hl'adiska ochrany životného prostredia:

vykonávat' investičnú činnost' v súlade s ustanoveniami všeobecne záviného nariadenia
«š.5/20 18 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy;

z hradiska urbanisticko - architektonického hradiska:

pri reaíizácii nesmie dój st' k výmbom drevín ani k ich poškodeniu,
bezpodmienečne po ukončení prác v trávnatých plochách bezodkladne vykonať nový
výsev,
všetky plochy zasiahnuté navrhoyanou stavebnou činnost'ou bezodkladne po ukončení
prác uviest' do p8vodného stavu,
v predmetnej lokalite evidujeme viacero významných trás inžinierskych sietí, ktoré je
potrebné v území rešpektovat' a pred začatím zemných prác požadujeme trasy presne
zamerat', vytý;čit" a vykonat' príslušné opatrenia,
upozorňujeme že čast' vymedzeného územia sa nachádza ochrannom pásme cintorína.
V zmysle záváznej časti UPN 14.3 Pásma Hygienickej ochrany, bezpečnostné pásma
špecifických výrobných zariadenf a ochram'ié pásma cintorínov, čl. 14.3.2 sa vyžaduje
ochranné pásmo rešpektovat' Na túto časť záujmového územia sa vzt'ahuje zákon

? 131 /20 10 Z.z. o pohrebníctve,
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v zmysle ÚPN je plánované rozšírenie komunikácie Staré Grunty na kategóriu
MO9+chodníky, z hradiska záujmov riešenia verejného doprayného vybavenia a
napojenia na technickú infraštmktúm v území požadujeme vecnú a priestorovú
koordináciu s investičným zámerom: ,,CHODNÍK A-VERE'JNÉ OSVETLENIE NA UL
STARÉ GRUNTY - REKONŠTRUKCIA, MČ BRATISAVA - KARÍ?,OVA VES",
investor - Generálny investor Bratislavy, .ZápoÝožská 5, 852 92 Bratislava.

z hradiska budúcich maietko - právnych vzt'ahov:
v prípade, že investor uvaije niektorý objekt stavby odovzdat' po kolaudácii do majetku
a správy Hlavného mesta SR Bratislavy, žiadame tento riešit' v projekte pre stavebné
povolenie ako samostatný objekt vo všetkých náležitostiach projektovej dokumentácie
tohto stupňa.

Hlavné mesto SR Bratislava, stanovisko vlastníka pozemkov a komunikácií pre účely
územného konania č. MAGS OSK 49159/2019-387463-2 zo dňa 19.07.20l9:

pred vydaním stavebného povolenia uzatvorí stavebník stavby s Bratislavou v zmysle
§ 139 ods. (l) písm. a) staÝebného zákona ,,Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena, ktorej predmetom bude qprávňovat' stavebníka uskutočnit' navrhnutú realizáciu
inžinierskych sieti na cudzom pozemku.

Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenié ochrany
prírody avybraných zložiek Bvotného prostredia, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-
2019/083220-2/T RV zo dňa 23.07.20l9:

Projektová dokumentácia neobsahuje inforrnácie o drevinách rastúcich na pozemkoch
navrhovanej líniovej stavby, ani o ich prípadnom výmbe z dóvodu uskutočnenia stavby.
Súhlas orgánu ochrany prírody v pósobnosti mestskej časti Karlova Ves sa bude
vyžadovat' podl'a Š 47 -ods. 3 zákona OPK na všetky stromy s obvodom kmeňa nad 40
cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité poíasty s výmerou nad 10 m
a vo verejnej zeleni na každú drevinu bez ohl'adu na jej vel'kostné parametre.
V súlade s § 103 ods. (5) zákona orgán verejnej správy, ktorý vědie konanie o veci,
ktorou ín«5žu byt' dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, móže o veci rozhodnút'

.najsk6r po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní
alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné
stanovisko alebo vyjadrenie, ak sa podl'a tohto zákona vyžadujú a je nimi viazaný.

Okresný úrad BratislaÝa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, óddelenie ochrany
prírody'avybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-
2019/085546/GIB zo dňa 17.07.2019:

Z hradiska odpadového hospodárstva tunajší úrad nemá námietky k predmetnej stavbe
za dodržania nasledovných podmienok:
Držiter odpadov je povinný:

- zhromažd'ovat' odpady vytriedené podl'a druhov odpadov azabezpečit' ich
pred znehodnotením, odcudzením alebo iným riežiaducim účinkom,
zabezpečit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,
a to jeho

prípravou na opátovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto
nevyužitý ponQnut' na prípravu na opátovné použitie inému,
recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je moié alebo účelné
zabezpečit' jeho prípravu na opátovné použitie; odpad takto nevyužitý
ponúknut' na recykláciu inému,
zhodnotením v rámcÍ svo3ej činnosti, ak nie je moié alebo účelné
zabezpečit' jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknut'
na zhodnotenie inému,
zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jeho recykláciu
alebo iné zhodnotenie,

odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladat' s odpadmi podra zákona
o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
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viest' a uchovávat' evidenciu o druhoch a ínnožstve odpadov a o nakladaní
s nimi,
ohlasovat' údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadovéhoie prÍi

MŽPhospodárstva (§ 2 vyhláška MZP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povimiosti
a o51asovacej povinnosti v znení neskorších predpisov), ak nakladá ročne
v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo viac ako jednou tonou
osta,tných odpadov; óhlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva
zaobdobie kalendárneho roka Okresnému úradu, ako príslušnému orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. febmára nasledujúceho
kalendárneho roka.

Póvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povol'uje odpad
zhromažd'ovat' v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevýhnutný
čas (napr. do naplnenia vel'koobjemového kontajnera), následne sa musí ihned'
od'viest' k oprávnenému odberatel'ovi.

Západoslovenská distribuěná, a.s., vyjadrenie zo dňa 12.07.20l9:
Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedenf definovaných
podra § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami ďanej
stavby ínóžu príst' do styku. 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.
Výskyt podzemných sietí energetiky na stavbou dotknutých území - stavba sa nachádza
v blízkosti VN vedenia č. 483 a NN káblových rozvodov.;
Zakresrovánie sietí je moié vykonat' pre zariadenia VN a NN prostredníctvom on-line
aplikácie https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-služby/Goeportal alebo písomnou žiadost'ou
zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN a NN, Bratislava, pre zariadenia VVN
a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3.
Stavebník je povinný zrealizovat' stavbu podl'a odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak,
aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení
spoločnosti Západoslovenská distribučná.

Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s. - stanovisko č. TD/NS/0299/2019/Pe
zo dňa 12.07.20l9:

SÚHLASÍ svydaním stavebného povolenia na vyššie
nasledujúcich podmienok:
VŠEOBECNÉ- PODMIENKY:

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je
stavebník povinný póžiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení
na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslat' na adresu: SPP - distribúcia,
a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 1l Bratislava, alebo elektronicky,
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www:spp-
distribucia.sk),

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100 m,
stavebník je povinný oznámit' začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovatera SPP-D (p. Peter Kristl tel.č. +421 2 2040 2251) najneskór
7 dní pred zahájením plánovaných prác,
stavebník je povinný zabezpeči'j prístupnost' plynárenských zariadení počas realizácie
činností z dóvodu potreby prevádzkovqia plynárenských zariadení, najmá výkonu kontroly
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv,
rekonštmkcie (obnovy) plynárenských zariadení,
stavebník je povinný umoit' zástupcovi SPP-D vstup na stávenisko a výkon kontróly
realizácie čin?ňostí v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

uvedenú stavbu, za dodržania
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stavebník je povinný realizovat' výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú
strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne mčne bez použitia strojových
mechanizmov,
ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovat' pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstraiej
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
prístup k akýmkol'vek technologickým zariadeniaín SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimi je prísne zakázaná, pokial' sa na tieto práce nevzt'ahuje vydané povolenie SPP-D,
odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' počas odkrytia zabezpečené
proti poškodeniu,
stavebnfk nesmie nad trasou plynovodu realizovat' také terénne úpravy, ktoré by zmenili

' jeho doterajšie krytie a hÍbku -.uloženia, v prípad<: zrneny úrovne terénu-požadujeme všetky
zariadenia a poklopý plynárenských zariadení osadit' do novej úrovne terénu,
každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byt' ihned'
ohlásené SPP-D na tel.č. :0850lll727,
upozorňujeme, že SPP-D móže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podat' podn<=t na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložit'
podl'a ustanovenf Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až'l50 000,- €, poškodením
plynárenského zariadenia ínóže dójst' aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia
podl'a § 284 :4 § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky
všeobecne prospešného zariadenia podl'a § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný
zákon,
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavat' ustanoveníia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záv?ých právnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadenf a taktiež ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmá STN 73 6005, 73 3050, TPP 906 0l, 700 021,
stavebník je povinný rešpektovat' a zohradniť: existenciu plynárenských zariadení a/alebo
ich ochranných a/alebó bezpečnostných pásiem,
stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovm"iých vedení s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržat' minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73
6005 a TPP 906 0l,
stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona
o energetike umiestňovat' nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záÝffizné stanovisko č. KPUBA-20Í917257-
2/57414/KER zo dňa 19.03.20l9:

V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác a
podl'a § 40 ods. (2) a (3) pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález
ponechá bez zmeny :á do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spósobilou
osobou.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditel'stvo policajného zboru
v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, .stanovisko pod č. KRPZ-BA-KDI3-2245=
001/2019 zo dňa 22.08.20l9:

-V prípade obmedzenia cestnej premávky alebo rozkopávky vozovky alebo chodníka
požadujeme spracovat' projekt organizácie dopravy počas výstavby a ten následne
predložit' v dostatočnom časovorn predstihu pred začatím prác na určenie použitia
dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení príslušnému cestnému správnemu
orgánu, resp. obci v zrnysle zákona SNR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách s
uvedením presného terrnfnu realizácie prác - dopravného obmedzenia, zodpovednou
osobou za dočasné dopravné značenie a dopravné zariadenia a telefonickým kontaktom
na zodpovednú osobu.
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- V prípade rozkopávky chodníka zabezpečit' lávky pre chodcov a po celej dÍžke rozkopávky
chodníka požadujeme osadit' fyzické zábrany (zábradlie).

- Žiadame o použitie pretláčacej metódy v prípade, ak by bolo potrebné viest' prenosovú siet'
cez významné komunikačné vetvy a upustit' od možnej rozkopávky.

* Bratislavská vodárenská spoloěnost', a.s. - vyjadrenie pod ě. 52957/2019/JJ zo dňa
19.12.2019:

- Akúkol'vek stavebnú alebo inú činnost' v trase verejného vodovodu a verejnej ?ie, vrátane ich
pásma ochrany, je moié vykonávat' len vspolupr'ci spolupráci a podl'a pokynov príslušného
praco? BVS, Divízia distribúcie vody (d'alej len ,,DDV") (p. Michalí% 0902 969 145) a Divízia
odvádzania odpadových vód (d'alej len ,,DOOV") (p. M'kvy, 0903 415 027).

- Pri akejkorvek stavet»nej alebo inej činnosti, pri ?dorej by mohlo d6j st' ku kolíi s vodohospodárskyíni
zariadeniaíni po?ujeme rešpektovat' naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich
zariadení a súčastí podl'a § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
?iách.

- V mm= vodovodu a ?ie, vrátane pásma ochrany, jé ?é vykonávat' zemné práce,
umiestňovat' stavby a objekíy ttvalého charakteru, urniestriovať konštrukcie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonávat' čiru'iosti, ktoré obme?jú prístup k verejnému vodovodu alebo Ýerejnej
kanalizácii alebo ktoré by moMi ohrozit' ich technický stav, vysádzat' trÝalé porasty, urniestňovat'
skládky, vykonávať terénne úpíávy á podobne.

-; 'Jýkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadeni a pri kriivaní s nirni po?ujeme
vykonávat' mčne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovat'
mzvody vodovodov a ?ií, mmatúry, poklopy, šachty, si?é zariadenia, prenosy,
jestvujúce objekty a pod. Odkryté rniesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom
skontrolovat' príslušný pracovr* DDV a DOOV.

- Zahájenie výkopových prác žadarne v dostaíočnom časovom predstihu nahlásit' príslušnému
pracovnflcovi DDV a DOOV.

- Pri tesnom súbehu a kriivam' inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskyrni zariadeniarni je
potrebné dodržat' STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybávenia vrátane jej zmien
a dodatkov.

- Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iriých stavieb v pásme
ochrany je stavební% v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svo5e náklady
bezodkladne prisp«"sobit' novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu
a vexjnej kanalizácie majúce vzt'ah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce
móže stavebnflc vykonávat' iba so súhlasom Ýlasttůa verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,
prípadne prevádzkovatera.

- Z dÓvodu určenia pwsnej polohy yodohospodárskych zariadení vzhl'aďom na navrhovanú stavbu je
pottíebné vytýčenie smem a výšky verejného vodovodu, verejnej k?ie a súvisiacich zatiadem'
v teréne podl=a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení
neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. ffiadost' o vytýčenie, odporúčame objednat' cez podatel'ňu
BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájďete na našej webovej sttúnke www.bvsas.sk alebo
v kontaklných centí'ch).

- K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo ?ie je potrebné dolo,ťt'
situáciu širších vzt'ahov a kópiu katastt'lnej mapy so zákresom verejných vodohospodárškych
zariadení v danej lokalite.

Dopravný podnik Bratislava - vyjadrenie ě. 11038/11100/2000/2019 zo dňa 04.07.20l9:
- Stavebné práce avšetky ostatné sprievodné činnosti počas výstavby nesm0 ohrozovat'

bezpečnost' cestnej premávky vautobusovej MHD na ulici Staré Gmnty, nesmú
obmedzovat' plynulost' premávky autobusov.

- Priestor vozovky na komunikácii Líščie údoIie nesmie byt' používaný pre účely skládky
stavebného materiálu a ani pre odstavovanie voziďiel staveniskovej dopravy, stavebných
s{ro3ov, mechanizmov, a pod.

* QTNS, a.s. - vyjadrenie ě. 4717/2019 zo dňa 27.09.20l9:

*
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- pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s. V súvislosti
s vykonávanými prácarni požadujeme dodržiavat' plátné predpisy podl'a STN 73 6005
pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.

- realizáciu výkopových prác rnin. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení
/ochranné pásmo je 0,5 m/ po?ujeme vykonávat' zásadne mčným sp8sobom bez používania
strojných mec?ov v zmysle § 66, § 67 a § 68 Zákona č. 351/2Qll Z.z. o elektronických
komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káhlov je potrebné
dodržat' maximálnu opatrnost', káble zabezpečit' proti poškodeniu a prípadnému
odcudzeniu.

- jestvujúce káble musia byt' vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky
spoločnosti na adresu: OTNS, a.s., Vajnorská 137,831 04 Bratislava, obchod@,otns.sk,
pri objednávke je nutné uviest' číslo nášho vyjadrenia zo dňa, priložit' kópiu samotného
vyjadrenia so zákresom. Trasy siete SWAN je potrebné vytýčit' geodeticky.

- nad vytýčenou trasou sa nebudú používat' i'ažké mec?y pokial' sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú urniestňovat' skládky
materiálov a stavebnej sute.

- vytýcené, zemnými prácami odkíyté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávatel'
stavby povinný riadne zaistit' proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času
/uložením do drevených žrabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečit' ich
plynulú prevádzky schopnost'.

- oboznárnenie pracovníkov, ktorí budú vykonávat' zemné práce s vytýčenou trasou na moiú
polohovú odchýlku +- 30cm skutočnéhoi uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na
povrchu terénu.

- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšit' alebo znížit' krytie tel. káblov, je toto
možné vykonat' len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS.

-žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS, a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatiu
, odkopaných trás ešte pred zásypom rýh: optika@,otns.sk
- stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov), ochrannej fólie

a zákrytqvých dosiek.
- bezodkladne oznámit' každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s., helpdesk kontakt:

0908706819, +421 2 35000999, 0650/123456 a helpdesk@,swan.sk
- upozorriujeme, že v prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia optických

vedenf siete SWAN ponesie stavebník/realizátor celú zodpovednosť za prerušenie
telekomunikačnej prevádzky a bude znášat' všetky náklady spojené s odstránením pomchy/
opravy optickej trasy wátane pokút.

Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. - vyjadrenie ě. 6612006035 zo dňa
29.02.2020:

- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/201 l Z. z.) a
zároveň je potrebné dodržat= ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. ó ocbrane proti
mŠeniu.

- vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrenf, v prípade
zmeny vyznačeného polygónu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené
parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník Ťiesplní
povinnost' podra bodu 3.

- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zárner, 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 (najnesk6r pred spracovaním
projektovej dokumentácie stavby), vyzvat' spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie
konkrétnych podmienok, ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom z?estnanca
spoločnosti povereného správou sieti,

- v zmysle § 66 ods. (7) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa
do projektu stavby musí zakreslit' prie:beh všetkých zariadení v rnieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpovedá projektant.

7



, zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zrnysle § 66 ods. (10) zákona č. 351/201 1 Z .z. je
potrebné uzavriet' dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s
vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je moié preložit' zrealizovat'
prekládku SEK.

-upozorňujeme žiadatel'a, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat'
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
naexistujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.

- v prípade ak na Vami definovanorri území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná siet', ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekqm, a. s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.q., je potrebné zo strany žiadatel'a zabezpečit' nadzeínnú siet' proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je poríišením povinností podFa
§ 68 zákona č. 351/20llZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- v prípade, že žiadatel' bude so zemnými prácaíni alebo činnost'ou z akýchkol'vek dóvodov
pokračovat' po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost', je povimiý zastavit' zemné práce
a požiadat' o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný
požiadat' o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA,
s.r.o. na povrchu terénu. Vzhradom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa m6žu
nachádzat' zariadenia iriých prevádzkovatel'ov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádioÝé
trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadatera na povinnost' vyžiadat' si
obdobné vyjadrenie od prevádzkovaterov týchto zariadenf.

-vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
napovrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a. s. základe objednávky zadanej cez
internetovú aplikáciu na stránke: https: //www.telekom.sk/vyiadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

- stavebník alebo ním poverená osobá je povinná bez ohradu na vyššie uvedené body dodržat'
pri s'vojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto
vyjadrenia.

- žiadatel' m8že vyjadrenie použits iba pre účel, píe ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia
pre účel konaní podra stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadatel' nie je
oprávnený poskytnuté jnformácie a dáta d'alej rozširovat', prenajímat' alebo využívat' bez
súhlasu spoločnosti Slovák Teleko m, a. s.

- žiadatera zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojit' nehnuternost' na verejnú
elektronickú komunikačnú siet' úložným vedenfm, je potrebné do projekju pre úzeínné
rozhodnutie doplnit' aj telekomunikačnú prípojku.

-poskytovater negarantuje geodetickú presnost" poskytnutých dát, Poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadatera povinnosti požiadat' o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:
- v prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadost', je v kolízii so SEK Slovak

Telekom, a.s. a/alebo DIGI ŠLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do och'ranného pásma týchto
sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný
zabezpečit':
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ocffianu alebo preloženie sietí v zrnysle konkrétnych podmienok určených
zarnestnancom Slovak Telekom, a.s.
vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia

odsúhlasenie projektovej dokurnentácie v prípade potreby premiestnenia tel
vedenia

- pri akýchkol'vek prácach, ktorými rnóžu byt' ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žadater povinný .
vykonat' všetky objektívne účinné ochranné opa'hínia týín, že zabezpečí:

s pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
a preukázatel'né oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávat' zemné práce, s vytýčenou a

vyznačenou polohou tohto ziadenia a tiež s podmienkarni, ktoré boli na jeho oc?u
stanovené

upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na moiú polohovú odchýlku * 3 0 Clll
skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

m upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali
s najvWšou opatrnost'ou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍbiace stroje)
aby bóli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukorvek ohrozeniu, krádeži a
poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na kaMú strm'iu od vyznačenej polohy zariadenia
zhutnenie zeammy pod káblami pm jeho ? (zasypaním)
bezodkladné oznáínenie kaMého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123 777
overenie výškového uloťnia zariadenia mčnými sondami (z dóvodu, "e spoločnost' Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedaiú m ztneny priestorového uloÝnia
zmiadenia vykonpé bez ich vedomia)
v prípade požadayky napojenia lókality, resp. objektu, na VSST (verejná siet' S T) je potrebné si
podat' žiadost' o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
ffiadame dodržat' plahié predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedenf v plnom
rozsahu.

Bratislavská teplárenská, a.s., vyjadrenie č. 1095/Ba/2020/2320-2 zo dňa Ol.07.2020:
- Pri súbehu NNK káblového vedenia s našim horúcovodom dodržat,' ochranné pásmo

horúcovodu, a to 1 m od vonkajšej hrany horúcovodného kanála na obe strany a ochranné
pásmo horúcovodných šácht, a to 1 m od hrany šachty na všetky .strany.
Pri križovaní NNK káblového vedenia s našim horúcovodom dodržat' norrnu STN 73
6005/1993 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Ďalej žiadame NNK káblové
vedenie uložit' do chráničky s presahom 1 m od vonkajšej hrany horúcovodného kanála
na obe strany.
Nevykoriávat výkopové práce, ktoré by mali za následok obnaženie a poškodenie horúco
vodu.

Bez nášho predchádzajúceho súhlasu zakazujeme umiestňovat' prostriedky zariadenia
staveniska nad horúcovod, do jeho ochranného pásma a do pásma bezprostredne
nadvázujúceho na jeho ochranné pásmo.
Akýkorvek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia našej spoločnosti je neprípusiný.
Výkopové práce v blízkosti horúcovodu žiadame vykonať mčne a žiadame byt' prizvaný
nakontrolu križovania NNK káblového vedenia s naším tepelným zariadením ešte
pred zásypom
NNK káblové vedenie nesmie prechádzat' horúcovodným kanálom a horúcovodnou šachtou.

- Pred začatím stavebných prác žiadarne horúcovod vytýčit'. Upozorňujeme, že vytýčenie
tepelno-technických zariadení v majetku BAT, a.s. je platné 6 mesiacov od dátumu
na doklade o vytýčení.
Horúcovod na základe objednávky vytyčujú zamestnanci BAT, a.s., odbor GIS, Igor
Jakabovič a Peter Mišovič, tel. 0907 703 085.

Generálny investor Bratislavy, stanovisko ě. 254/2020/SM zo dňa 11.02.2020:
Návrh -trasy kábla NN žiadarne posunút' za okraj chodníka," nakorko v priestore óproti
obratisku autobusov chodňíka máíne navrhnutý priechod pre chodcov s osadením stožiara
VO, na prisvietenie priechoďu a v budúcnosti moio aj so sigrializáciou. Okrem toho
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navrhujeme d'aléj kábel VO, ktorý pripájame k jestvujúcemu stožiaru VO. Predpokladárne,
že kábel terajšieho VO, ktoré v danom priestore existuje len v krátkom úseku cca l'30m,
vedie zá okrajom chodníka.
V prípade, že nemáte presne zistenú polohu trasy existujúceho kábla VO, dopomčujeme
vykopat' dve prieškurru'ié sondy na presné určenie polohy a výšky uloženia existujúceho
kábla. Následne až na základe kqordinácie s našou organizáciou, resp, aj Magistrátom hl.
mesta SR Bratislavy, presné navrhnutie trasy NN káblového veďenia. Naša organizácia
disponuje zarneraním jestvujúceho stavu z r. 2018 a návrhom úprav v elektronickej podobe
pred schválením DÚR. Našim ciel'om je koordinácia s existujúcim VO káblom ako aj nami
navrhovanými úpravami chodníka a vozovky.
V prípade uloženia kábla pod chodník žiadame o uloženie v priestore pri priechode
do chráničky v hÍbke 0,8m, nakol'ko zriadenfm bezbariérovej úpravý chodníka dójde
kzníženiú povrchu upraveného chodníka a pri výkope pre stožiar VO ínóže dójst'
k poškodeniu vami navrhovaného kábla.
Zároveň si Vás dovol'ujeme požiadat' o predloženie d'alšieho stupňa PD na vyjadrenie a
zaslanie podkladu (vytyčovacieho výkresu) na zakreslenie trasy kábla do koordinačnej
situácie DSP nášho projektu. V rámci realizácie Vás v čase pred zasýpanírn kábla žiadame
o prizvanie zodpovedného pracovníka GIB-u na overenie hÍbky uloženia kábla.

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, stanovisko č. KV/ŽP/1275/2020/7298/MS zo dňa
07.04.2020:

a) pred stavebným povolením požadujeme mat' schválený Plán ochrany stromov v priestore
výkopov referátom životného prostredia Miestneho úradu Bratislava-Karlova Ves, ktorý
bude obsahovat' nasledovné požiadavky na ochranu stromov:

1. Identifikácia stromoV vo vzdialenosti 6m od priestom staveniska (výkopu), ktoré sú
potencionálne dotknuté výkopovými prácaíni;
Identifikácia stromov v priestore stavby, ktoré budú zachované, odstránené alebo
upravené redukčným rezom;
ídentifikácia chránených stromov. Ich polólíe sa podriad'uje usporiadanie arežim
pl6ch v priestore stavby;
Identifikácia prístupových trás a návrh ochrany voči zhutneniu pódy;
Definovat' prístupové metódy, pracovné postupy a stavebné zariadenia pre výkon
stavebných prác;
Režim údržby a starostlivosti o stromy v etapách:

A) prípravy
B) realizácia
C) po ukončení stavby;

7. Predbežná kolaudácia nákladóv na priamu ochranu stromov;
8. Kontakt na osoby zodpovedné za ochranu stromov ainformovanie pracovníkov

vykonávajúce stavebné práce;
9. Kontakt na odborný dozor a konzultantov;

b) v blízkosti drevín na hranici stavebného pásma budú stavebné práce vykonávarié v zmysle
STN 83 70 10 (Ochrana prírody, ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie) Bod
4.1 pri stavebných prácach sa drevina chráni celá (komna, krneň, koreňová sústava).
Výkopy sa budú vykonávat' mčne a maximálne sa budú chránit' najbližšie rastúce dreviny
s dórazom na ochranu koreňového systému. Nesmie sa výkop viest' bližšie ako 2,5 m od
páty kmeňa a pri hÍbení výkopqv 'sa nesmú prerušit' korene hrubšie ako 3 crri. Počas
výstavby budú blfzke kmene a minimálne tretina priemetu komny stromov na zem chránené
debriením pred poškodením stavebnými mechanizmami a zhutnením pódy;

c) po odstránený spevnených plóch, ak sa objaví koreň/korene drevín, je nutné okaínžite práce
zastaviť a bezodkladne oznámit' výskyt koreňových systémov referátu životného prostredia
a postupovat' podra pokynov referátu, v zmysle STN 83 70 10 a zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov;

2.

4.
5.

3.

6.
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d) po ukončení opráv uviest' zeleň do p«'vodného stavu a zatrávnit' oblast' výkopových prác-
rozsah spátných úprav bude určený v rozkopávkovÓm povolení na zeleň;

e) s odpadom nakladat' v súlade zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

III. Platnost' územného rozhodnutia:

1. Podl'a § 40 ods. (1 ) stavebného zákona rozhodnutie o urniestnení stavby platí dva roky odo dňa,
ked' nadobudlo právoplatnost'; nestráca však platnost', pokial' bola v týchto lehotách podaná
žiadost' o stavebné povolenie.

2. Podl'a § 40 ods. (3) stavebného zákona čas platnosti územného rozhodnutia m8že stavebný úrad
predÍžit' na žiadost' navrhovate]l'a, ak ju podal pred uplynutím lehoty (avšak ožiadosti
napredÍženie jeho platnosti musí byt' -právoplatne rozhodnuté pred uplynutím dvojíočnej
zákonnej lehoty vrátane odvolacieho -konania).- Čas platnosti územného rozhodnutia nemoio
predjžit'-, ak bo-l na to isté územie schválený územný-plán zóny, ktorý rieši predmet úzeínného
rozhodnutia.

3. Podl'a § 40 ods. (4) stavebného zákona územné rozhodnutie je závázné aj pre právnych
nástupcov jeho navrhovatera a ostatných účastníkov územného konania.
Podra § 41 ods. (1) stavebného zákona, móže stavebný úrad z podnetu navrhovatera nahradit'
územné rozhodnutie, ktoré je právoplatné, novým ú,«emným rozhodnutím, ak to umoiuje
územnoplánovacia dokumentácia alebo iné podklady pre územné rozhodnutie alebo podmienky
V ÚZemÍ.

4.

IV. Námietky účastníkov konania:
V konaní neboli v zákonom stanovenej lehote vznesené námietky Očastníkov konania a dotknutých
orgánov.

Odóvodnenie

Dňa 11.11.2019, obdržal stavebný úrad mestskej časti Bratislava - Karlova Ves návrh
na %danié územného rozhodnutia na líniovú stavbu:

názov líniovej stavby: ,,BA Karlova Ves, Staré grunty, NNK"i
stavebný objekt: - SO Ól NN KABLOVÉ VEDENIF,

na ulici Staré Gmnty v Bratislave, pozemky CKN parc. č. 2920/42, 2985/2 a 2984/2, katastrálne
územie Karlova Ves; ktorý podal navrhovatel': Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,
816 4'í Bratislava, IČO: 36-361 518, v zastúpení: PATÁK, s.r.o., V. P. Tótha 30, 905 11 Senica,'
IČO: 36 267 031.;

Dňom podania návrhu začalo územné konanie o umiestnení líniovej stavby.

Predložený návrh spolu sprílohami neposkytoval dostatočný podklad prevydanie
požadovaného rozhodnutia, apreto stavebný úrad vyzval navrhovatera listom č.
KV/SÚ/3435/202(M24045/AF zo dňa 17.l2.2019 nadoplnenie podania vstanovenej lehote
a súčasne rozhodnutím konanie v úvedenej veci premšil, pričom upozórnil navrhovatel'a, že bude
v konaní pokračovať po predložení podkladov, pre ktoré sa konanie premšilo. Po doplnení podania
stavebný úrad v konaní pokračoval.

Stavebný úrad oznámil listom č. KV/SÚ/1830/2020/12346/AF zo dňa 29.07.2020 začatie
územného konania o umiestnení líniovej stavby všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou a
dotknutým orgánom jednotlivo a súčasne v zmysle § 36 ods. (2) stavebného zákona upustil
od ústneho pojednávania spojeného s rniestnym zist'ovaním, vzhradom k tomu, že pre dané územie
je schválený územný plán apodklady podania sú dostatočné na posúdenie návrhu. Zároveň
stavebný úrad určil, že svoje námietky móžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatnit' do 7
pracovných dní odo dňa doručenia uvedeného oznámenia a upozornil ich, že sa na neskoršie podané
nárnietky nebude prihliaďat', pričom dňom doručenia je 15. deň vyvesenia verejnej vyhlášky.
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Stavebný úrad vyhodnótil okruh účastníkov konania podra platného právneho stavu v súlade s § 34
stavebného zákona v rozsahu, v akom sa povorovaná stavba rm5že priarno dotýkat' ich vlastníckych alebo
iných práv k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám.

V konaní si neuplatnili námietky a pripomienky žiadni účastníci konania.

Navrhovater spolu s návrhom predložil: ,,Zmluvu o budúcej zrnluve o zriadení vécriého bremena č.
286506431900/0099" zo dňa lO.08.2018 uzatvorenú medzi Hlavným mestom Slovenskej republikyavnym

[TÁK,Bratislava a navrhovaterom; poverenie na zastupovanie pre PATÁK, s.r.o., V. P. Tótha 30, 905 1l
Senica na zastupovanie v konaní; predpísanú projektovú dokumentáciu vypracovanú oprávnenou
osobou; kladné stanqviská a vyjadrenia dotknutých orgánov, s prípadnými podmienkami
citovanými v tomto rozhodnutí: závázné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislava k investičnej
činnosti; Hlavné mesto SR Bratislava - stanovisko vlastníká pozemkov a komunikácií; Okresný
úrad životného prostredia v Bratislave, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a krajiny (vyjadrenie z hradiska odpadového hospodárstva, vyjadrenie z hradiska ochrany
prírody) - Odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany akrízového plánovania;
Západoslovenská distribučná a.s.; SPP - distribúcia a.s.; Bratislavská vodárenská spoločnost' a.s.;
Slovak Telecom, a.s.; Krajský pamiatkový úrad Bratislava; Bratislavská teplárenská, a.s.; generálny
investor Bratislavy; Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditerstvo policajného
zbom v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát; Dopravný podnik Bratislava a.s.; óTNS, a.s.;
Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves - Oddelenie životného prostredia, - Oddelenie územného
rozvoja; Regionálny úrad averejného zdravotníctva. Bratislava hlavné mesto; Bratislavský
saínosprávny kraj; Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy; SUPTel s.r.o.; SEPS,
a.s., Allianz - Slovenská poist'ovňa, a.s.; Ministerstvo obrany SR; Orange Slovensko, a. s.; Eltodo
Sk, a.s.; Transpetrol, a.s.; Ministerstvo dopravy a výstavby SR a doklad o zaplatení správneho
poplatku vo výške 100 € podra zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpi.sov do pokladne mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.

Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnenf stavby najmá z hradísk
uvedených v § 37 ods. 2 stavebného zákona, predloženú projektovú dokumentáciu preskúrnal aj
zhl'adiska záujmov, ktoré chránia dotknuté orgány aorganizácie podra osobitných predpisov,
všeobecných požiadaviek na výstavbu, podmienky zhl'adiska hygienického, protipožiarneho,
bezpečnosti práce atechnických zariadení, dopravného, ochrany prírody, o čom svedčia kladné
stanoviská, odborné vyjadrenia a súhlasy dotknutých orgánov a ich prípadné pripomienky a
podmienky umiestnenia, ktorých splnenie bude skúmat' v stavebnom konaní.

Umiestňovaná stavba je v súlade s Územným plánom 51avného mesta SR Bratislavy, rok
2007, vznení zmien adoplnkov. Pre územie ktorého súčast'ou sú vyššie uvedené pozemky,
stanovuje Územný plán hlavného mesta SR Bratislava, rok 2007 vznení zmien adoplnkov
funkčné využitie územia:

námestia a ostatné komunikačné plochy, kód urbanistickej funkcie 9901,
občianska vybavenost' celomestského a nadmestského význarnu, kód urbanistickej funkcie 201
vyhradená zeleň, kód urbanistickej funkcie 1120.

Stavebný úrad v územnom konaní posúdil návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby podl'a príslušných ustanovení stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., z hradiska
hygienických požiadaviek a požiadaviek životného. prostredia, bezpečnosti technických zariadení
a požiarnej ochrany, a ked'že nezistil d8vody, ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia, vo veci
rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Upozornenie stavebného úradu:
Do podkladov spisového materiálu m8i účastníci konania nahliaďnuť na Miestnom úrade Mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, č. dverí 161, v stránkové
dni (v pondelok a v stredu od 8,00-12,00 hodiny, od 13,00-17,00 hodiny).
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Vzhl'adom na mimoriadnu sitúáciu vyhlásenú vládou SR na území Slovenskej republiky v súvislósti
.s preventívnymi opatreniami zamedzujúcimi šíreniu respiračných chorób (koronavírus COVID-19)
boli zrušené stránkové hodiny. V prípade záujmu využitia moiosti nahliadania do spisu je
potrebné si vopred dohodnút' stretnutie prostredníctvom telefonického alebo mailového kontaktu:
02 / 70711 318, anna.feketeova@karlovaves.sk.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu v súlade s § 53 a § 54 správneho póriadku móžu účastníci kónania,
podat' odvolanie na tunajšom stavebnom úrade, ktorý rozhodnutie vydal, v le5ote 15 dní odo dňa
jeho doručenia. Ak tunajší stavebný úrad sárn nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný
úrad Bratislava, o4bor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov nadobudne právoplatnost', je moié preskúmat' súdom.

Il
1.

1

a%

Dana CM'ojovi
star0stka

Príloha:
1. situácia

Príloha len pre navrhovatel'a:
lx overená projektová dokumentácia 'skutočného vyhotovenia staÝby, ktorú si po predchádzajúcom
telefonickom dohovore osobne prevezme na stavebnom $ade včase vstránkových hodín
(pondelok a streda od 08:00 do 12.00 a od 13:00 do 17:00).

Doruěí sa:

I. Úěastníkom konania formou verejnej vyhlášky:eJ V71ll
CuleniQ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení Paták, s r.o.,

V. P. Tótha 30, 905 I1 Senica
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nárn. 1, 814 99 Bratislava 1
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
ASIR, spol. s r.o., Planckova 1, 85101 Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava l
SG Shopping, s r.o., Staré gmnty24, 841 04 Bratislava 4

- Právnické alebo fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozernkom CKN parc. č.
2920/42, 2985/2, 2984/2 a 2920/42, 2920/58, katastrálne územie Karlova Ves ak stavbáín
na nich, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, vrátane bytov a nebytoyých priestorov, ktoré
móžu byt' stavebným konaním priamo dotknuté

Na vedomie (nemá právne úcinky doručenia):
II. Účastníkom konania
1. Západosloveriská distribučná, a.s., Čuleríova 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení Paták, s r.o.,

V. P. Tótha 30, 905 11 Senica
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

2.
3.
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4.
5.
6.

AS;'%'k, spol. s r.o., Planckova 1, 851 0l Bratislava
UniverzÍta Komenského v Bratislave, Šafárikovo nárn. 6, 814 99 Bratislava l
SG Shopping, s r,o., Staré gmnty24, 841 04 Bratislava 4

III. Dotknutým orgánom, správcom IS, organizáciám:
7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
8. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nárn.l, 814 99 Bratislava
9. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova č. 46, 832 05

Bratislava:

z hl'adiska odpadového hospodárstva
z hl'adiska ochrany prírody a krajiny

10. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
11. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava
12. Bratislavská teplárenská, a.s, Turbínová 3, 829 05 Bratislava
13. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
14. ACS s r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
15. Dopravný podnik Bratislava, a:S, Odbor dopravných informácií a stavieb, Olejkárska 1, 814 52

Bratislava

16. Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditerstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný
inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava -

17. Kraj ský pamiatkový úrad, Leškova 17, 81104 Bratislava
18. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
19. Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5
20. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
21. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka,
22. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - oddelenie územného rozvoja
23. Mestská čast' Bratislava Kařlova Ves - oddelenie životného prostredia
24. spis - 2x
25. a/a - 2x

Verejná vyhláška

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dnf na úradnej
tabuli mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.

15. deň vyvesenia je dňom doručenia tohto rozhodnutia.

Dátum vyvesenial jó, ]pB Dátum doruěenia:! (;» t Í{;'i L 9átum zvesenia
na úradnej tabuli: z úradnej tabule:

""" ž:;E5T' ..,bí===Pečiatkaapodpis: ,i[:[ý ?*=?' Pečiatka a podpis

2 62 BRATIÍ!ÍLAVA :4' ee»-!I.00-
e6

%l'

'%
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