MESTSKÁ ČÁSŤ BRATISLÁVA-KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
Bratislava 12.lO.2021

č.: KV/SU/16945/2021/16945/AF

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako' príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad")
podra § 117 ods. (l) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
záko0) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon"), podra § 7a ods. (2) písm. i) zákona
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislaye v znení

neskorších predpisov a podra čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v súla4e
s § 69 stavebného zákona a v zmysle § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,spyávny poriadok")
predlžuje
platnost' stavebného povolenia
ě. KV/SU/927/2019/í3558/HK zo dňa 05.08.2019, právoplatné 12.09.2019
na stavbu:

,,Úěelový zariadenie = Karloveské rameno, Bratislava,
Úprava priestoru 703";

miesto stavby: pebytový priestor ě, 703, vo vchode Karloveské rameno 2A v Bratislave, v stavbe
na ul. Karloveské rameno 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E v Bratislave, súp.
č. 5538, pozemok parc. ě. 3116/50, k.ú. Karlová Ves;
stavebníka:

Doster, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36 830 861,
(d'alej len ,,stavebník");

druhstavby: zmena dokončenej časti stavby - budova ubytovacieho zariadenia, účelové
rekreačno-oddychové zariadenie;
účel stavby:

nebytový priestor - telovýchovné a športové zariadenie;

zodp.projektant: Ing. arch. Juraj Šujan, Karloveské rameno 6, 841 04 Bratislava, autorizovaný
architekt, reg. č. *0232AA*, projektová dqkumentácia vypracovaná vtermíne
10/2018;

platnost' stavetmého povolenia sa predlžuje o 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
tohto rozhodnutia.

Stručný popis stavby:

- predložený projekt rieši interiérovú úpravu nebytového priestoru č. 703 existujúceho objektu lodenice,
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-na úrovni 1.PP existujúci sklad lodí, ktorý je prístupný z prirahlej cyklopromenády, je prevádzkovo
rozdelený na dve samostatné inkčné jednotky s vlastným zázemím, pričom manipulačný priestor
v lodenici je spoločný,

- póvodný sklad lodí č. 703 sa navrhuje na rozdelenie stenou, pričom vzniknú dve nové lodenice 703.B,
703.D a chodba 703.C,

- novo vzniknutý priestor sa prevádzkovo prepojí otvorom v existujúcej sténe so skladom 705, z ktorého
je prístup do spoločnej garáže a na promenádu,
- miestnost' súkromnej lodenice 703.B má priamy prístup ku schodisku 503.1 a je oddelený požiarnym
uzáverom,

- miestnost' súkromnej lodenice 703.D má priamy prístup ku schodisku 502.1 a je oddelený požiarnym
uzáverom,

- steny miestností 703.B a 703.D sú po obvode vyhotovené zo železobetónu a opatrené hydroizoláciou
proti tlakovej vode a medzi sebou sú rozdelené výplňovým murivom z pórobetónu,
- časti stien objektu, v ktorých sa vyhotoví nový otvor, búdú slúžit' ako prepoj medzi novovzniknutými
priestormi lodenice a p8vodnou čast'ou schodiskových priestorov,
- ostatné časti konštrukcií ako obloženie stropov, stien a pod. predstavujú doplnkovú časť a po vyhotovení
požadovaných otvorov a následnej prístavby stien budú spátne upravené do p6vodného stavu,

-celá úprava priestom bude spÍňař náležitosti p6vodného rie':enia stavly apripája sa na póvodnú
elektroinštaláciu,

-vetranie priestoru lodenice je navrhriuté ako podtlakové. Odvod vzduchu zriešených priestorov
dopriestoru garáže budú zabezpečovat' diagonálne ventilátory do kruhového potrubia. Distribúcia
odvodného vzduchu bude kruhovým potrubím SPIRO a ako koncové elementy budú použité ocerové
výustky do kruhového potrubia,

V roku 2005 bolo pre navrhovanú činnost' - stavt»a s póvodným názvom ,,Účelové zariadenie,
dostavba rekreačno-oddychového zariadenia SES ENERGY, a.s., Botanická ulica, Bratislava - Karlova
Ves" Ministerstvom životného prostredia Slovánskej republiky vykonané zist'ovacie konanie podra § 10
ods. (1) a § 11 ods. (l) zákona č. 127/1994 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení
neskorších predpisov, výsledkom ktorého bolo rozhodnutie pod č. 2539/05-l .6/tč zo dňa 21.lO.2005, ktoré
nadobudlo právoplaffiost' dňa 14.l1.2005, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovat' podra zákona č.
127/1994 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov.
Podmienky stavebného povolenia č. KV/SU/927/2019/13558/HK zo dňa 05.08.20l9, práÝoplatné

12.09.20l9 zostávajú nad'alej v platnosti a súčasne toto rozhodnutie tvorí neoddelitel'nú súčast' vyššie
uvedeného stavebného povolenia.

V konaní neboli v určenej lehote podané námietky ani pripomienky účastníkov konania
a dotknutých orgánov, s ktorými by sa musel stavebný úrad vysporiadat'.
Stavebník predložil doklad o úhrade správneho poplatku vo výške 100 € podra položky č. 60a
písmeno a) bod 1) sadzobníka správnych poplatkov Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,Zákon o správnych poplatkoch"), zaplatený prevodom na účet
Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8 v Bratislave.

Odóvodnenie

Dňa 02.06.2021 obdržal stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves žiadost'

o predÍženieplatni
platnosti .stavebného povolenia na stavbu: ,,Účelové zariadenie - Karloveské rameno,
Bratislava, Úprava
Uprai priestoru 703"; miesto stavby: nebytový priestor č. 703, vo vchode Karloveské
rameno 2A v Bratislave, v stavbe na ul. Karloveské rameno 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E

v Bratislave, súp. č. 5538, pozemok parc. č. 3116/50, k.ú. Karlova Ves; ktorú podal stavebník: Doster,

s.r.o., Dvořákovo nábrežie Í0, 81102 Bratislava, IČO: 36 830 861.

- Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o predÍžení platnosti stavebného povolenia na zmenu
dokončenej stavby.
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Stavebný úrad mestskei časti Bratislava-Karlova Ves na stavbu vydal:
stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby č. KV/SU/927/2019/13558/HK zo dňa 05.08.20l9,
právoplatné 12.09.20l9
Stavebný úrad v súlade s § 8 zákona č. 145/1995 Z.Z. C) správnych poplatkoch vyzval stavebníka

listom č. KV/SÚ/2504/2021/10614/AF zo dňa 16.06.2021 k zaplateniu správneho póplatku. Stavebník
po zaplatení predložil doklad o úhrade správneho poplatku a stavebný úrad po}ikračoval v konaní.
:V/SÚ/2
Stavebný úrad po preskúmaní podania oznámÍl listom pod č. KV/SÚ/2504/2021/12404/AF
zo dňa

16.07.2021 začatie kona;ia o predÍžení platnosti predmetného stavebného povolenia účastníkom konania
a dotknutým orgánom jednotlivo a zároveň v zmysle § 61 ods. (2) stavebného zákona upustil od ústneho
pojednávania spojeného s miestnym zist'ovaním vzhl'adom k tomu, že stavebnému úradu sú pomery
staveniska dobre známe a žiadost' poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie.
Následne stavebný úrad v súlade s § 61 ods. (3) stavebného zákona určil, ze svoje námietky móžu
účastníci konania adotknuté orgány uplatnit' do 7 pracovných dní odo dňa doručenia uvedeného
oznámenia a upozornil ich, že sa na neskoršie podané námietky nebude prihliadať.
V konaní neboli v určenej lehote podané nárnietky ani pripomienky účastníkov konania, s ktorými
by sa musel stavebný úrad vysporiadat'.
V lehote stanovenej stavebný úradom v oznámení o začatí predmetného konania neboli doručené
stanoviská dotknutých orgánov, ktorým bolo predmetné konanie oznámené, čo podra § 61 ods. (6)

stavebného zákona- značí, že s predÍžením plat'nosti stavebného povolenia z hradiska ich sledovaných
záujmov súhlasia.
Stavebný úrad podrobne a v celom rozsahu preskúmal žiadost' spolu s prílohami a dospel k závem,
že poskytovala dostatočný podklad pre konanie a rozhodnutie v predmetnej veci.
Na základe uvedených skutočností stavebný úrad konštatuje, že je možné žiadosti stavebníka
vyhoviet' a preto rozhodol tak, ako je uve4ené vo výrokove5 časti tohoto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podat' odvolanie na tunajšom stavebnom
úrade, ktorý rózhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa jeho domčenia. Ak tunajší stavebný úrad sám
nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky.
Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpanf riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnost', je

možné preskúmat' súdom poďra príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku.
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Doručí sa:

I. 'Úěastníkom konania formou Ýerejnej vyhlášky:
Doster, s.r.o., Dvorákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, v zastúpení Ing. Monika Kotorová,
Kraskova 6, 83102 Bratislava

Právnické alebo fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k stavbe súp. č. 5538 a k pozemku
parc. č. 3116/50 k.ú. Karlova Ves a ako aj k susedným pozemkom a k stavbám, ktoré m8žu byť
stavebným povolením priamo dotknuté;

Ing. arch. Juraj Šujan, K@rloveské rameno 6, 841 04 Bratislava - projektant
II. Doručí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
1. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Brátislava - so žiadost'ou o
vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
2. Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 311 02 Bratislava - so žiadost'ou
o zverejnenie verejnej vyhlášky v objekte rra obvyklom mieste
Na vedomie: (nemá právne účinky doručenia)
III. Účastníkom konania:
3. Doster, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, vzastúpení Ing. Monika Kotorová,
Kraskova 6, 831 02 Bratislava

4. Ing. arch. Juraj Šujan, Karloveské rameno 6, 841 04 Bratislava - projektant
IV. Dotknutým orgánom, správcom IS, organizáciám:

5. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova č. 46, 832 05
Bratislava - odpadové hospodárstvo
6.

HaZÚ hl. m. SR Bratislava, Radlinského 6, 31107 Bratislava

7.

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor environmentálneho posudzovania, Nám. IL'. Štúra 1,
812 35 Bratislava l

V. Na vedomie:

8. Ing. Pavol Medl'a, Kgloveské rameno 2D, 841 04 Bratislava (vlastník nebyt. priestoru č. 512)
9. Ing. arch. Jana Medrová, Karloveské rmneno 2D, 841 04 Bratislava (vlastník nebyt. priestoru č. 512)
10. REDHOUSE promotion, s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava (vlastník nebyt. priestoru č. 513)
11. Mestská casť Bratislava Karlova Ves - starostka,

12, spis - 2x
13. a/a - 2x

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

Dátum vyvesenia
na úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis:
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