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MESTSKÁ CAST BRÁTISLAVA - KARLOVA VES

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Vaše číslo Naše číslo
KV/SU/75/20l 9/9408/ZK

Vybavuje/ linka/ E-mail
Ing. Klaučová, 02/707 11317

?Bratislava
15.05.2019

Vec: ,, ,,Novostavba parkovacieho domu': Dúbravská cesta, Bratislava
- zmena dokončenej stavby administratívnej budovy (prístavba) v lokalite ulica Dúbravská cesta, Bratislava,
na pozemkoch reg. ,,c" parc.c. 2620/2, 2633/1, 2633/10, 2633/17, 2633/18, pozemky dotknuté úpravou
chodníka parc.c. 2620/1 (reg. ,,E? parc.(:. 22307/l) kat. úz. Karlova Ves
- návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - zverejnenie informácie.

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (d'alej stavebný úrad)
podra ustanovenia § 117 ods. l zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej stavebný zákon), v spojení s ustanovením § 5 písm. a) 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, v znení neskorších predpisov,
v nadvLnosti na ustanovenie § 7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, (d'alej zákon o hlavnom
meste) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadvůznosti na ustanovenia § 2 písm. e) a § 4 ods. 4
zákona č. 41 6/200 l Z. z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné
celky v znení neskorších predpisov, zastúpená starostkou mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o
hlavnom meste SR Bratislavy, v zmysle ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpiso.v, a
§-3-5 ods. 2 stavebn'ého zákona, novelizovaného zákonom č. 314/2014 zb., ktorým sa menia a dopÍňajú
niektoré zákony (d'alej len ,,zákon o EIA"), zverejňuie:

a) kópiu návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a jej doplnenie

b) kópiu rozhodnutia vydaného Okresným úradom Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, v zist'ovacom konaní podra § 29 zákona
č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov, pod č. OU-BA-
OSZP3-2019/012640/BAB/IV-EIA-r zo dňa 21.Ol.2019, potvrdené v odvolacom konaní rozhodnutím
Okresného úradu Bratislava, odboru opravných prostriedkov, referátu starostlivosti o životné prostredie, č.
OU-BA-OOP3-2019/048045-NMT zo dňa 16.04.2019, že navrhovaná činnost' sa nebude posudzovat' podra
zákona o EIA.

Uvedené dokumenty sú prístupné na stránke http://enviroportal.sk/sk/eía./

Navrhovater spoločnost' ARKER, s.r.o., Hradská l/a, 821 07 Bratislava - v zastúpení : Ing. Peter Bolješik,
Vinohradská 45, 900 81 Šenkvice podal na tunajšom úrade dňa 12.07.20l8 návrh o vydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby ,,Novostavba parkovacieho domu': Dúbravská cesta, Bratislava - zmena
dokončenej stavby administratívnej budovy (prístavba) v lokalite ulica Dúbravská cesta, Bratislava, na
pozemkoch parc.č. 2620/2, 2633/ 1, 2633/1 0, 2633/ 17, 2633/1 8, pozemky dotknuté úpravou chodníka parc.č.
2620/1 (reg. ,,E? parc.č. 22307/l) kat. úz. Karlova Ves

v rozsahu stavebných obiektov:
SO Ol Parkovací dom

SO 02 Exteriérové úpravy
SO 03 Areálová kanalizácia

SO 04 Zaolejovaná kanalizácia a ORL
SO 05 Areálové rozvody vody



SO 06 Areálové rozvody NN
SO 07 Priechod pre chodcov
SO 08 Areálové osvetlenie

Predložený návrh spolu s prílohami neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby,
tunajší stavebný úrad písomnost'ou č. KV/SU/75/2019/1066/ZK zo dňa 14.Ol.20l9 vyzval navrhovatera na
doplnenie podania a konanie prerušil, zároveň ho upozornil, že ak v určenej lehote nedostatky podania
neodstráni, územné konanie bude zastavené podra ustanovenia § 35 ods. 3 stavebného zákona. Doplnenie
podania od navrhovatera s rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odboru opravných prostriedkov,
referátu starostlivosti o životné prostredie č. OU-BA-OOP3-2019/048045-NMT zo dňa 16.04.20l9, ktorým
potvrdil rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OÚ-BA-
OSZP3-2019/012640/BAB/IV-EIA-r zo dňa 21.01.2019, vydanom v zist'ovacom konaní, bolo doručené do
podaterne hinajšieho úradu dňa 06.05.20l9.

Zverejnením na úradnej tabuli a webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves stavebný úrad spÍňa
povinnost' vyplývajúcu z § 38 ods. 2 zákona o EIA, v znení neskorších predpisov a § 35 ods. 2 stavebného
zákona, novelizovaného zákonom č. 314/2014 zb., ktorým sa mení a dopÍria zákon o EIA. Táto informácia
je zverejnená na úradnej tabuli a webovom sfdle Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a musf byt'
zverejnená počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia.

'?
Dana Čahoj
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Príloha: kópia žiadosti podaná dňa 12.07.20l8 a jej doplnenie zo dňa 06.05.20l9

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia:

Dátumvyvesenia: f7!:-, ';', ;,4)f7
Pečiatka a podpis:

/'ravbstská %sz ffimř-'atmíffl - ?? ?
memného ?měsi

a stavebného pomáw
Náín. sv. Frar? l
842 62 Bríffoímív- 4

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

Na vedomie:

1. ARKER, s.r.o., Hradská l/a, 821 07 Bratislava
- v zastúpení : Ing. Peter Bolješik, Vinohradská 45, 900 81 Šenkvice
2. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka

3.spis
4.a/a-2x
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@ Tlačivo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves

tel. číslo: 0905 383 266
PSČ 900 81
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Dátum.

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves
Stavebný úrad
Námestie sv. Františka č. 8
842 62 Bratislava 4

V Bratislave dňa 10.7.2018

Vec:

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podl'a § 35 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpísov a podra § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona.

A/ meno (názov) a adresa stavebníka: ARKER s.r.o.
Hradská 1/a, 821 07 Bratislava, IČO: 35 940 433 tel.: 0905 383 266

B/ názov a druh stavby NOVOSTAVBA PARKOVACIEHO DOMU

členeníe stavby: SO Ol Parkovací dom, SO 02 Exteriérové úpravy, SO 03 Areálová
kanalizácía, SO 04 Zaolejovaná kanalizácía a ORL, SO 05 Areálový rozvod vody, SO
06 Areálové rozvody NN, SO 07 Priechod pre chodcov, SO 08 Areálové osvetleníe
1,1(,6? 5iBy5y; parkovací dom pre exist administratívnu budovu
miesto stavby (obec, ulica): Bratislava, Dúbravská cesta
popis územia a spósobu jeho doterajšieho využitia:
novostavba parkovacieho domu je situovaná na záujmových pozemkoch stavebníka.
Na predmetných pozemkoch bola zrealizovaná sanácia exístujúcich spevnených plóch
a dvoch stavieb (kompresorovňa a sklad).

predpokladanýtermíndokončeniastavby(uvedeniedoprevádzky): Xll/20'l8
predpokladaný rozpočtový náklad stavby - 600 tís. EUR
prí dočasnej stavbe čas trvania stavby -

C/ stavebný pozemok:

a párc61'néčislo: " druh:
2620/2 zastavané plochy a ríádvoria
2633/1 zastavané plochy a nádvoría
2633/10 zastavané plochy a nádvoria
2633/17 zastavané plochy a nádvoria
2633/18 zastavané plochy a nádvoria

vlastník (iné právo)
ARKER s.r.o. LV 3995
ARKER s.r.o. LV 3995
ARKER s.r.o. LV 3995
ARKER s.r.o. LV 3995
ARKER s.r.o. LV 3995



susedné pozemky:

parcelné číslo:
2620/1
2620/3
2632
2635/2
2634/2

= 2633/2
2684/1
2695/1

j633/2

druh:

zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoría
ostatné plochy
zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoría
zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria
zastavané plochy a nádvoria

vlastník (iné právo)
nezaložený LV
SOFOS,a.s. LV 3610
SOFOS,a.s. LV 3610
SOFOS,a.s. LV 1082
LV 3556
SR,SAV
SR,SAV
SR,SAV
SR,SAV

LV1500
ívísoo
ív'isoo
LV1500

D/ spracovatel' projektovej dokumentácie: FVA, s.r.o.
Tomášikova 30, 821 0l Bratíslava

Spósob uskutočnenia stavby: " dodávatersky
" pírnipnmnrpri pnd adtnmsotm vpdppíma

I a

meno

adresa

kvalifikácia

E/ Základné údaje o stavbe, technologickom alebo výrobnom zariadení, budúcej
prevádzke a jej vplyve na žívotné prostredía -
Navrhované riešenie parkovacieho domu uvažuje s jednopodlažným, podpívničeným
objektom prestrešeným plochou - parkovacou strechou. Objekt je nepravídelný
mnohouholník pódorysne prípomínajúci tvar písmena ,,L" smax rozmermi
48,8x58,31 m. Pódorysný tvar reflektuje tvar pozemku, na ktorý je objekt osádzaný tak
aby bolo možné maximalizovať počet parkovacích miest, ktoré budú slúžiť potrebám
exístujúcej administratívnej budovy, a tiež vylepšia parkovacíu sítuáciu danej lokality.

F/ mená a adresy ostatných účastníkov konania:
SOFOS, a.s., Dúbravská cesta 3, Bratislava, PSČ 841 04

Prehlásenie: Prehlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé.

Týmto udel'ujem súhlas v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v zneríí neskorších predpisov, s tým aby boli osobné údaje v poskytnutom
rozsahu použité na evídenčné účely Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves. Súhlas sospracovaním osobných údajov platí -do doby jeho písomného š44,íp7@tď-9íhlas je

Hradská l1amožné kedykorvek písomne odvolat'.
ava

433
22029848

o:
íčopdi

uboi ovák, konater

meno a podpis stavebríka
(štatutárneho zástupcu)

odtlačok pečiatky



ARKER s.r.o., Prešovská 39, 821 09 Bratislava, kor.adresa: Hradská l1a, 821 07 Bratislava
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?Ey?d.císlo
?Čís!oS!aíiaií

Vylf»avu)e:
Ing. Peter Bolješik

. -?-A
Pril. ,s? í? -;7iýy

Linka:
0905 383 266

Miestny úrad mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves
Stavebný úrad
Námestie sv.Františka č.8
842 62 Bratislava 4

email:

boljesik@btk.sk
Bratislava

dňa 16.4.2019

Vec: Odstránenie nedostatkov podania zo dňa 14.1.2019

Na základe Výzvy na odstránenie nedostatkov podania srozhodnutím oprerušení konania
(KV/SU/75/201 9/1 066/ZK) vám predkladáme požadovaríé skutočnosti.
Doplneniedočíslospisu: 1865

Vybavuje: Ing.Zuzana Klaučová

Názov stavby: Novostavba parkovacieho domu

Stavebník: ARKER s.r.o., Prešovská 39, 821 09 Bratislava

Typ konanía: územné rozhodnutie

Počet príloh: dve (BVS, EIA)

Zrevidovaná PD v zmysle výzvy bola stavebnému úradu predložená osobne.
V prípade doplňujúcich inforrnácíí prosím kontaktujte: Ing.Peter Bolješik, tel.: 0905 383 266
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