
O
VMESTSKA ČÁSŤ BRATISLÁVÁ KARLOVA VES

Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
č.j.: KV-/SÚ/1508/2021/16557/ZK Bratislava 04. 10.2021

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej stavebný úrad) podra ustanovenia §
117 ods. 1 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 nadvuznosti na ustanovenie § 7a ods. 2 písm. i) zákona
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. ohlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave vznení neskorších
predpisov, (d'alej zákon o hlavnom meste) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadváznosti na ustanovenia § 2
písm. e) a § 4 ods. 4 zákona č. 416/2001 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, podl'a ustanovení § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (d'alej správny poriadok), vydala dňa 22.05.20l8 pod č. KV/SU/9/2018/8882/ZK územné
rozhodnutie o využívaní územia v zlúčení s rozhodnutím o umiestnení stavby na stavbu ,,Mestský park v Karlovej
Vsi" pre navrhovatera Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, stavba sa nachádza na
Karloveskej ul. v mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na pozemkoch reg. "C" parc. č. 910/13 a 887/5, LV
nezaložený, reg. "E" parc. č. 3263, 161, 3261, 3259, 3258, 3256, 3255, 3254/5, 3254/4, 3254/3, 3254/2, 3254/1,
22339, 3253/1, 3253/2, 3253/3, 3324/2 zapísané na LV č. 4971, k.ú. Karlova Ves. Rozhodnutie nadobudlo
právoplatnost' dňa 26.06.20l8.

Na základe návrhu doručeného dňa 19.02.2021 na zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby ,,Mestský park
v Karlovej Vsi" od nawhovatera Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č.l, 814 99 Bratislava, Mestská
čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad podra ustanovenia § 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podra ustanovení § 46 a §
47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (d'alej správny poriadok) potom, ako na
podklade vykonaného konania posúdila žiadost' navrhovatera, v súlade s ustanoveniami § 37, § 39, § 39a ods. 1, 2 a
ust. § 39b ods. 3 písm.b, ods. 4 a ods. 5 stavebného zákona a ustanovení § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva
životného prostredia SR, podra § 41 ods.l stavebného zákona nahrádza vydané rozhodnutie novým :

územným rozhodnutím o umiestnení stavby v zlúěení s rozhodnutím o využívaní územia

názov stavby: ,,Mestský park v Karlovej Vsi" - v objektovej skladbe:
SO Ol Sadové úpravy
SO 02 Terénne úpravy

SO 02.03 Dažd'ová záhrada

SO 02.04 Závlahový systém (SO 06 ZTI)
SO 03 Chodníky a spevnené plochy
SO 04 Parkové osvetlenie

SO 05 Parkový mobiliár
SO 05.01 Hrací prvok
SO 05.02 Fitness stanica

SO 05.03 Prístrešok a pergola
SO 05.04 0statný mobiliár

SO 07 Skatepark



miesto stavby: stavba sa nachádza na Karloveskej ul. v mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na pozemkoch reg.
"C" parc. č. 910/13 a 887/5, LV nezaložený, reg. "E" parc. č. 3263, 161, 166, 3261, 3259, 3258,
3256, 3255, 3254/5, 3254/4, 3254/3, 3254/2, 3254/1, 3253/1, 3253/2, 3253/3, 3324/2 zapísané na LV
č. 4971, k.ú. Karlova Ves, Bratislava)

účel stavby: účelom stavby je revitalizácia neudržiavanej plochy v obytnej časti

navrhovatel': Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č.1, 814 99 Bratislava
- v zastúpení : Metropolitný inštitút Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava

spracovatel' projektovej dokumentácie stavby : AWE Atelier s.r.o. Piešťany, Pribinova 1724/2, 921 0l Piešt'any,
-IČ0 50 250 582, vypracovaÍ Ing. Eva Wernerová, autorizovaný krajinný architekt, v termíne
september 2020

druh stavby: zriadenie verejného parku, spojené s terénnymi prácami a s vybavením

doba trvania stavby: stavba trvalá

Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o využívaní územia v zlúčení s rozhodnutím o umiestnení
stavby tunajším stavebným úradom pod č. KV/SU/9/201 8/882/ZK dňa 22.05.2018 právoplatné dňa
26.06.20l8.

Navrhovaná zmena rozhodnutia o umiestnení stavby sa týka najmá :
- zmien pódorysných a priestorových parametrov stavby
- zmien povrchovej úpravy niektorých chodníkov
- zmien prvkov parkového mobiliáru
- zmien druhu hracích prvkov
- zmien náwhu sadových úprav
- zmeny polohy vodovodnej prípojky a závlah
- zmeny polohy parkových osvetrovacích telies
- nového umiestnenia servisného domčeka (nahradenie prístrešku s pergolou)
- vypustenia elektroprípojky z existujúcej RIS 0483-049 a jej nahradenie elektro prípojkou s napojením na nový zdro3
z verejného osvetlenia
- v objektovej skladbe pribudol nový stavebný objekt SO 07 Skatepark

stručný popis stavby: Účelom projektu ,,Mestský park v Karlovej Vsi", je vytvorú' malú oddychovú zónu a umožnit'
obyvaterom tejto lokality a návštevníkom oddych a relax, prostredníctvom zelene vytvorit' esteticky
pr0emné prostredie. V rámci sadových úprav bude v riešenom území vysadená parková zeleň, ktorú
budú tvorit' najmu kríky, trvalková výsadba, okrasné trávy, vzrastlé stromy, resp. skupiny vučších
stromov, pre čiastočne využitie dažd'ovej vody na pozemku je navrhnutá dažd'ová záhrada, čím bude
vytvorené vhodné prostredie pre vtáky, motýle a iný užitočný hmyz a tiež pre vhodné druhy
vysadených rastlín znášajúcich občasné zamokrenie. V blízkosti dažd'ovej záhrady bude umiestnená
konštrukcia s prestrešením rozdelená na tri časti s navrhnutou výsadbou. V rámci terénnych úprav je
riešená členitosť terénu, premostenie odvodňovacieho rigolu, automatický závlahový systém s
výsuvnými postrekovačmi, kvapkovacím potrubím a koreňovými zavlažovačmi. Závlaha je riadená
automatickou modulárnou ovládacou jednotkou, ktorá je umiestnená nad vodomernou šachtou. V
rámci objektu chodníkov a spevnených plóch sú riešené chodníky s mlatovým krytom v šírke 3,3 m,
betónovým kíytom v šírke 1,5 m a gumeným krytom EPDM v šírke 1,5m. Osvetlenie parku je
riešené LED závesnými svietidlami a LED reflektormi inštalovanými na stožiaroch, osvetlenie bude
napojené na jestvujúcu siet' verejného osvetlenia. Parkový mobiliár bude tvorit' hrací prvok, ktorým
bude hracia zostava pre športy basketbal, stolný tenis, mini futbal a detské ihrisko, zložené z tunela,
šmyklavky a terénnych modelácií, pre vekovú skupinu 3-14 rokov, fitness stanica pre crossfit a
parkour so systémom cvičiacich prvkov (hrazda nízka, stredná a vysoká, bradlá...) a tribúna- drevené
pobytové schody pre pobyt športovcov. Pre údržbu priestorov bude slúžiť servisný domček. Park
bude vybavený ostatným mobiliárom, ktorý bude tvorit' lavičky (19 ks dlhšie, 7 ks obojstranné, 5 ks
kratšie, sedací valec 6 ks), smetné koše o počte 6 ks, fontánka na pitie ?ks a cyklostojany o počte 12
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ks. Vodovodná prípojka obsluhuje fontánku na pitie, závlahový systém a servisný domček. V južnej
časti parku za pumpou Shell bude vytvorená spevnená betónová plocha s funkciou skateparku.

pódorysné a priestorové parametre stavby ?.
plocha riešeného územia
plocha navrhovaných chodníkov- mlát
plocha navrhovaných chodníkov- betón kryt
plocha navrhovaných gumených povrchov
plocha verejnej zelene- trávnik, lúčny porast (dažd'ová záhrada)
plocha verejnej zelene- záhony/trvalky, živé ploty
plocha navrhovaného detského ihriska
plocha navrhovanej fitness stanice

4577m2

870m2

59+260 m2

210,5 + 348 m2
1178,5 + 441,8m2 + 497,5 m2
429 m2

60 m2
200 m2

plocha navrhovaného využitia územia - bez zmeny :
je vymedzená pacelami reg. "E" parc. č. 3263, 161, 166, 3261, 3259, 3258, 3256, 3255, 3254/5, 3254/4, 3254/3,
3254/2, 3254/ 1, 3253/1, 3253/2, 3253/3, 3324/2 zapísané na LV č. 4971, k.ú. Karlova Ves, Bratislava, nachádza sa :

zo severnej strany v dotyku s pozemkami spoločnosti Allianz-Slovenská poist'ovňa, a.s., Dostojevského rad 4,
815 74 Bratislava,
z východnej strany v dotyku s pozemkami prevažne záhrad súkromných vlastníkov rodinných domov
prístupných z ul. Líščie údolie
z južnej strany pozemkami spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., Eisnsteinova 23, 851 0l Bratislava
zo západnej strany chodníkom a komunikáciou Karloveská ul.

absolútne a relatívne výšky územia - bez zmeny:
výška povrchu úrovne parkového chodníka rovnobežného s ul. Karloveská je -!t 0,00 = 145,91 m.n.m.
výška úrovne terénu parku je premenlivá od - 1,3 m (juhovýchodná čast') až po + 1,0 m (centrálna čast')

priestorové a výškové usporiadanie :
vzhradom na to, že navrhovaným využitím územia sa podstatne nemení vzhrad územia (krajiny), územný
systém ekologickej stability, odtokové pomery, stavebný úrad v súlade s ustanovením § 39b ods. 4 stavebného
zákona upúšt'a od povolenia terénnych úprav
v súlade s ustanovením § 39b ods. 3b stavebného zákona sú súčast'ou zriadenia parku drobné terénne úpravy
a sadové úpravy (S0.Ol, S0.02 okrem SO 02.04) spojené s vybavením chodníkmi (mlatovými a štrkovými,
S0.03), spevnenými plochami a umiestnením drobnej záhradnej architektúry (parkový mobiliár S0.05, okrem
SO 05.03), ktoré nevyžadujú d'alšie povolenie

Navrhované zmeny umiestnenia stavby :

zmena umiestnenie stavebných objektov SO 02.04, SO 04, SO 05.03 a umiestňuje sa nový objekt SO 07:

@ SO 02.04 Závlahový systém (s pripojením na zdroj vody SO 06 ZTI a el. energie)
Zavlažovací systém je tvorený tromi okruhmi závlah t.j. pre závlahu trávnatých pl6ch, pre závlahu výsadieb
v záhonoch, pre koreňovú závlahu stromov

umiestnenie je dané osadením chodníkov a vytvorením plóch pre jednotlivé sadové úpravy
zdro3om vody bude mestský vodovod
zavlažovací systém je ovládaný pomocou ovládacej jednotky, ktorá je napojená na zdroj elektrickej energie
verejného osvetlenia
park je napojený na zdroj pitnej vody pomocou vodovodnej prípojky pr.ipojenej na verejný vodovod. PitnáprlpOJl

díievoda bude slúžit' na servis a napájanie fontánky na pitie, prípojka o džke 4,4 m, D32x3,0 /DN25/ bude
ukončená cca l m za hranicou pozemku navrhovanou vodomernou šachtou.

* SO 04 Parkové osvetlenie (s pripojením na existujúci stožiar VO)
Osvetlenie chodníkov a plóch pre aktivity je nawhnuté LED svietidlami a reflektormi inštalovanými na osvetrovacích
stožiaroch v počte 6 ks. Napojenie svietidiel bude káblom typu CGSG-J 3X2,5 zo stožiarovej svorkovnice existujúceho
VO. Umiestnenie je dané osadením parkových chodníkov, rozvod a osadenie stožiarov VO kopíruje ich hranicu. Počet
inštalovaných svietidiel 29 ks (závesných svietidiel 18 ks, počet reflektorov 1l ks), počet kotevných stožiarov 6 ks.
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@ SO 07 Skatepark
Navrhovaná spevnená plocha bude slúžit' ako verejné športovisko s funkciou skateparku. Ide o obdÍiikovu spevnenú
plochu s betónovým krytom so stranami 11,92 x 24,97 m, celková plocha je 255,56 m2. Na oboch koncoch sa
nachádzajú rádiusy, ktoré slúžia na otáčanie, v strede sa nachádzajú dve prekážky. Zemné práce sa týkajú úpravy
terénu zobratím vrchnej vrstvy, do pripravenej plochy bude vysypaný a zhutnený makadam. Základové konštrukcie sú
navrhnuté ako základové pásy zrealizované na makadamové lóžko. Konštrukcia skateparku je z betónu 30/37,
striekaného na zhutnený násyp. Terénne prevýšeniu upravenej plochy bude max 1,1 m.

* SO 05.03 Prístrešok a pergola - servisný domček
Objekt leží v najsevernejšej časti riešeného územia, v priamej nadvMznosti na prístupovú cestu k objektu Allianz -
Slovenská poist'ovňa a.s. Zastavaná plocha objektu 3,0 m x 4,0 m a 1,5 m x 4,0 m, najvyššia výška objektu +3,50 m.
Servisný domček je prevádzkovo rozdelený na dve hlavné časti uzatvorená a otvorená. Uzatvorená slúži na uloženie
pomócok a menších stro3ov pre údížbu komunikácií, športoviska a zelene. Otvorená čast' slúži verejnosti.

* umiestnené objekty SO 02.04, SO 04, SO 05.03 a SO 07, vzhradom na ich rozsah a nenáročnost', je možné
vyhodnotit' ako jednoduché stavby, preto v súlade s ustanovením § 55 ods.2, písm. a) stavebného zákona, stavebný
úrad určuje že pre ich uskutočnenie postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Podmienky pre umiestnenie stavby a proiekt stavby - stavebný objekt SO 02.04, SO 04, SO 05.03 a SO 07 sa
nahrádzajú týmito podmienkami :

Stavba sa umiestni a zrealizuje v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval: AWE
Atelier s.r.o. Piešt'any, Pribinova 1724/2, 921 0l Piešt'any, IČ0 50 250 582, vypracoval Ing.-Eva Wernerová,
autorizovaný krajinný architekt, v terrníne september 2020, av súlade so situačným plánom na podklade
katastrálnej mapy, ktorý je neoddeliternou súčast'ou tohto rozhodnutia.
Podkladom pre vypracovanie d'alšieho stupňa projektovej dokumentácie bude dokumentácia stavby, ktorá slúžila

ako podklad pre vydanie tohto rozhodnutia.
3. Ďalší -stupeň projektovej dokumentácie musí byt' vypracovaný oprávnenými osobami v zmysle ustanovenia § 45

ods. 1, 2 a 4, resp. 5 a § 46 stavebného zákona a v súlade s osobitnými predpismi. Musí byt' vypracovaná v
súlade s ustanoveniami § 43, § 43a - § 43i a § 47 - § 53 stavebného zákona, podra § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ako aj v súlade so súvisiacimi technickými
normami a predpismi, hlavne z hradiska bezpečnosti, požiarnej ochrany, hygienickej nezávadnosti a ochrany
životného prostredia a požiadavkami vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie

Projekt pre ohlásenie jednoduchej stavby bude vypracovaný podra STN EN.
Stavebník móže uskutočriovat' stavbu (objekt SO 02.04, SO 04, SO 05.03 a SO 07) len na základe ohlásenia

stavebnému úradu (ustanovenie § 54 stavebného zákona).
6. Za realizovaternost' projektu zodpovedá projektant (§ 46 stavebného zákona)

1.

2.

4.
5.

Pre realizáciu stavby - stavebné objekty, ktoré nevyžaduiú d'alšie povolenie, ostávajú v platnosti podmienky
č. 7. až 28. uvedené v rozhodnutí č. KV/SU/9/2018/882/ZK dňa 22.05.20l8 právoplatné dňa 26.06.2018, okrem
podmienky č. 18, ktorá sa nahrádza novou podmienkou apodmienka týkajúca sa dodržania stanovísk
dotknutých orgánov ě. 28 sa v časti stanoviska spoloěnosti BVS a.s. a stanoviska Bratislavská teplárenská a.s.
dopÍňa novým-stanoviskom :

18. Stavebný úrad vsúlade sustanovením § 76 ods. 3 stavebného zákona upozorňuje, že kolaudačné
rozhodnutie sa vyžaduje pre jednoduché stavby (stavebný objekt SO 02.04, SO 04, SO 05.03 a SO 07), ktoré
postačilo ohlásit' podra § 55 ods.2 písm. a).

28. Stavehník je povinný zohl'adnit' a rešpektovat' podmienky z vyjadrení dotknutých orgánov:

Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, vyjadrenie k projektovej
dokumentácii č. 38544/2020/KT, zo dňa 15.10.2020:
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Z hradiska BVS k technickému riešeniu zásobovania pitnou vodou a k odvádzaniu a čisteniu odpadových vód v
zmysle § 17 ods. 2 písm. i) a § 18 ods. 2 písm. i) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách v znení neskorších predpisov zaujímame nasledovné stanovisko:
EXISTUJÚCI STAV
V súčasnosti podra popisu v žiadosti nie je hore uvedená nehnuternost' pripojená na vere3ný vodovod a nie je
pripojená na verejnú kanalizáciu.pripo)ena na vereJnú kanalizaci
NAVRHOVANE RIESENIE
Zásobovanie vodou

Zásobovanie predmetnej stavby pitnou vodou nie je predmetom projektovej dokumentácie
Odvádzanie odpadových vód
Spósob odvádzania odpadových v8d z predmetnej stavby nie je predmetom projektovej dokumentácie.
Odvádzanie vód z povrchového odtoku /zrážkové vody/ je navrhnuté v rámci revitalizácie vznila'ie na ploche už
existujúcej terénnej depresie retenčný kanál, ktorý bude od plochy parku na hranici s bežeckou dráhou oddelený
betónovým múrikom so sedacou výškou. Všetky plochy parku budú spádované v smere ku kanálu a odvodňovacími
kanálikmi zvedené do retencie. Dno vytvorí póvodný betónový žrab ponechaný na mieste doplnený o bezpečnostný
prepad, kadial' pri mimoriadne vel'kých zrážkach voda móže pretiect' do kanalizácie. pri bežných dažd'ových zrážkach
sa voda zachytí na svahoch retencie pokrytých mulčom a výsadbou vhodných drevín, trvaliek a tráv, ostáva v kanáli,
nasiaka postupne do svahov, napája rastliny a postupne sa výparom a transpiráciou dostáva do atmosféry v priestore
parku.
VYJADRENIE BVS

Pri akejkorvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme rešpektovat naše zariadenia a
ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podra S 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Pásma ochrany určené podra predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a
kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.
Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržat'
STaN 73 6005 0 priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej ztnien a dodatkov.
Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí byt' v súlade so zákonom č. 442/2002
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení d'alších zákonov, za súčasného dodržania SaÍN, EN a
ON, vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s platnými ,,Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia
nehnuternosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technickými podmienkami zriad'ovania a odstraňovania
vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, as." (d'alej len ,,technické
podmienky").
Platné: ,,TECHNICIG' PODMIENKY pripojenia a odpojenia nehnutel'nosti na verejný vodovod a verejnú
kanalizáciu a technické podmienky zriad'ovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v
podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoloěnosti, sú dostupné v kontaktných centrách a zverejnené na
internetovom sídle www.bvsas.sk.

Vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a spoluvlastníckych
vzt'ahov súvisiacich s vodovodnou a kanalizačnou prípojkou.
Vzájomné práva a povinnosti vzhradom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzt'ahy je potrebné doriešit' vzájomnými
zmluvnými vzt'ahmi.
Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byt' v koordinácii a v súlade s
platnými STaN.
Z dóvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhradom na navrhovanú stavbu odporúčame
vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podra zákona č.
442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu je
možné objednat' na odbore priamych služieb zákazníkom BVS.
Zároveň si Vás dovorujeme upozorniť, že s navrhovaným technickým riešením umiestnenia stavby budeme súhlasit'
za nasledovných podmienok:
1. Vere3ný vodovod nachádzajúci sa v plánovanom zábere stavby žiadame rešpektovať vrátane pásma ochrany v
súlade s SI 9 zákona č. 442/2020 Z.z.

V trase verejného vodovodu vrátane pásma ochrany je zakázané vykonávat' zemné práce, umiestňovať stavby a
objekty trvalého charakteru, umiestňovat' reklamné pútače, bilboardy,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávat' činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu
alebo ktoré by mohli ohrozit' jeho stav, vysádzat' trvalé porasty, umiestriovat' skládky, vykonávať terénne úpravy a
pod.
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2. Predmet projektovej dokumentácie sa nachádza nad kanalizačným zberačom DN 2800 SKL pozdÍž ulice
Karloveská, ktorý sa v mieste vybudovania objektu N CN pódiuín/výstavná plocha rozdvojuje na 2xDN 2000SKL a v
takomto profile pokračuje cez celé záujmové územie. V mieste objektu sa nachádzajú dve vstupné [kontrolné
kanalizačné šachty, ku ktorým prístup musí byt' zabezpečený nepretržite pre servisné vozidlá minimálne spevnenou
komunikáciou z makadamu (na 20t
Podrobnejšie riešenie pódia žiadame v nasledujúcom stupni prerokovat' s Divíziou odvádzania odpadových vód.
Ohradom výstavby drevín vysokých až 20m požadujeme dodržat' pásmo ochrany verejnej kanalizácie (2,5 m) a tieto v
ňom nevysádzat'.
3. V zmysle uznesenia z predstavenstva č. 14 / BVS od 1.1.2020 vydáva nesúhlasné stanoviská na nové priame či
nepriame zaústenia dažd'ových odpadových v8d do verejnej kanalizácie z d«"vodu pret'aženia kanalizačnej siete / a
stanoviska Divízie odvádzania odpadových vód a oddelenia odboru investícií nesúhlasíme s odvádzaním
navrhovaných dažd'ových vód z predmetnej stavby do verejnej kanalizácie / dažd'ové vody z betónového žrabu /.
Ďalší stupeň kompletnej projektovej dokumentácie pre stavebné konanie, vypracovanej podra horeuvedených
podmienok spolu s aktuálnym dokladom o vlastníctve nehnutel'ností, katastrálnou mapou a iných príloh, ktoré vyplynú
z navrhovaného riešenia, požadujeme predložit' na vyjadrenie.

Bratislavská teplárenská spoločnost', Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, vyjadrenie č.1562/Ba/2021/2120-2
zo «Ma 06.09.2021:

Na základe oznámenia o začatí konania o zmene rozhodnutia o umiestnení stavby: Mestský park v Karlovej Vsi,
Karloveská ulica, Bratislava Karlova Ves v objektovej skladbe: SO Ol Sadové úpravy, SO 02 Terénne úpravy, SO 03
Chodníky a spevnené plochy, SO 04 Parkové osvetlenie, SO 05 Parkový mobiliár, SO 07 Skatepark konštatujeme, že
v záujmovom území sa nachádza horúcovod 2 x DN 150 do OST 6047 Vodohospodárska výstavba, Karloveská 2,
ktorý nie je majetkom BAT, as. a je v trvalej prevádzke.
Z tohto dóvodu doporučujeme stavebníkovi dodržat' ustanovenia S 36 - ochranné pásma, bod 7, 8 a 9 zákona č.
65 7/2004 Z. z. o tepelnej energetike a to najmu:
1. Pri súbehu inžinierskych sietí s horúcovodom dodržat' ochranné pásmo horúcovodu a to l m od vonkajšej hrany
horúcovodného kanála na obe strany. Ochranné pásmo horúcovodných šácht a to l m od vonkajšej hrany šachty na
všetky strany.
2. Pri križovaní inžinierskych sietí s horúcovodom dodržat' normu Sa?íN 73 6005/1993 Priestorová úprava vedení
technického vybavenia. Ďalej doporučujeme inžinierske siete uložit' do chráničky s presahom 1 m od-vonkajšej hrany
horúcovodného kanála na obe strany.
3. Nevykonávat' výkopové práce, ktoré by mali za následok obnaženie a poškodenie horúcovodu.
4. Zamedzit' pohyb t'ažkých mechanizmov nad horúcovodom.
5. Bez predchádzajúceho súhlasu majitera horúcovodu je zakázané umiestňovat' prostriedky zariadenia staveniska nad
horúcovod, do jeho ochranného pásma a do pásma bezprostredne nadvuzujúceho na jeho ochranné pásmo.
6. Výkopové práce v blízkosti horúcovodu doporučujeme vykonat' ručne.
7. VO nedoporučujeme umiestnit' na horúcovode a v jeho ochrannom pásme.
8. V ochrannom pásme horúcovodu a v priestore bezprostredne nadvázujúcom na jeho ochranné pásmo je zakázané
vysádzat' trvalé porasty, ktorých kore'ř»ový systém by mohol ohroziť sústavu tepelných zariadení alebo plynulost' a
bezpečnost' jej prevádzky.
9. Na horúcovode v jeho ochrannom pásme a v pásme bezprostredne nadvLujúcom na jeho ochranné pásmo je
zakázané umiestňovat' stavby, technické zariadenia alebo vykonávat' činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu
tepelných zariadení, alebo plynulost' a bezpeěnost' jej prevádzky.
10. Pred začatím stavebných prác doporučujeme horúcovod vytýcňť.
Za dodržania pripomienok uvedených v liste nemáme voči stavbe námietky a súhlasíme s jej umiestnením.

K začatiu územného konania si námietky a pripomienky v stanovenej lehote neuplatnil žiadny účastník konania.

Toto nové rozhodnutie o umiestnení stavby v zlúčení rozhodnutím o využívaní územia platí dva roky odo dňa, ked'
nadobudlo právoplatnost'. Nestráca však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadost' o stavebné povolenie.

0 d ó v o d n e n i e

Stavebný úrad prijal do podaterne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves dňa 19.02.2021,
podanie označené ako návrh na vydanie rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia od navrhovatera: Hlavné mesto
SR Bratislava, Primaciálne nám. č.1, 814 99 Bratislava - v zastúpení : Metropolitný inštitút Bratislava, Primaciálne
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nám. č. 1, 814 99 Bratislava, na stavbu ,,Mestský park v Karlovej Vsi" ul. Karloveská, podra projektu vypracovaného:
AWE Atelier s.r.o. Piešťany, Pribinova 1724/2, 921 0l Piešt'any, IČ0 50 250 582, vypracoval-Ing. Eva Wernerová,
autorizovaný krajinný architekt, v termíne september 2020. Na predmetnú stavbu bolo vydané Rozhodnutie o
využívaní územia v zlúčení s rozhodnutím o umiestnení stavby tunajším stavebným úradom pod č.
KV/SU/9/20 l 8/882/ZK dňa 22.05 .2018 právoplatné dňa 26.06.20l8.

Predložený návrh spolu s prílohami neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby,
tunajší stavebný úrad vyzval navrhovatera na doplnenie podania, opakovane poskytol navrhovatel'ovi pomoc
a poučenie. Dóvodom zmeny územného rozhodnutia boli najmu zmeny pódorysných a priestorových parametrov
stavby niektorých objektov, zmeny povrchovej úpravy niektorých chodníkov, zmeny prvkov parkového mobiliám
a druhu hracích prvkov, zmeny návrhu sadových úprav, zmeny polohy vodovodnej prípojky, nové umiestnenie
servisného domčeka (nahradenie prístrešku s pergolou), zmeny polohy parkových osvetrovacích telies, vypustenie
elektroprípojky z existujúcej RIS 0483-049 a jej nahradenie elektro prípojkou s napojením na nový zdroj z verejného
osvetlenia a umiestnenie nového objektu SO 07 Skatepark.

Navrhovatel' svoj návrh postupne doplnil o hlukovú štúdiu, podrobnejší popis zmien a porovnanie s póvodným
územným rozhodnutím a o novú koordinačnú situáciu k navrhovanej zmene. Na základe predložených, resp. v konaní
doplnených podkladov, najmu však na základe predloženej vyššie uvedenej projektovej dokumentácie, stavebný úrad
podaný návrh vyhodnotil ako návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia o umiestnení stavby spojeného s
návrhom na vydanie rozhodnutia o využívaní územia, v súlade s ustanoveniami § 39b ods. 3b v spojení s § 39b ods. 5
stavebného zákona.

Dňom podania a následného doplnenia návrhu, stavebný úrad v súlade s ustanovením §35 a §36 ods.l, 2, 3 a
4 stavebného zákona, začal územné konanie o zmene rozhodnutia o umiestnení stavby v zlúčení s konaním o
využívaní územia, čo v súlade s ustanovením § 36 ods.4 oznámil listom č. KV/SU/1508/2021/13981/ZK zo dňa
16.08.2021 známym a neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo, súčasne
vzmysle ustanovenia § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil odústneho pojednávania amiestneho zist'ovania
z d«"vodu, že podklady podania sú dostatočné na posúdenie návrhu, pomery staveniska sú mu dostatočne známe a
doplnená žiadost' poskytla dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Ďalej v súlade s ustanoveniami § 36
ods. 2 stavebného zákona určil, že námietky móžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatnit' najnesk«"r do 7
pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, upozornil, že k neskoršie podaným námietkam a pripomienkam
nebude prihliadat', určil, že v rovnakej lehote, v súlade s ustanoveniami § 36 ods. 3 stavebného zákona oznámia svo3e
stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy, pričom ak v určenej alebo predÍženej lehote neoznámia svoje
stanoviská k povorovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hradiska nimi sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebný úrad taktiež upozornil účastníkov konania, že v súlade s ustanovením § 34 a § 42 ods. 5 stavebného
zákona, v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byt'. Stavebný úrad taktiež neprihliadne na námietky a pripomienky,
ktoré by boli v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.

Stavebný úrad vyhodnotil okruh účastníkov konania podra platného právneho stavu v súlade s § 34
stavebného zákona v rozsahu, v akom sa umiestňovaná stavba móže priamo dotýkat' ich vlastníckych alebo iných práv
k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám.

Navrhovatel' spolu s návrhom na vydanie rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia predložil na stavebný
úrad: projektovú dokumentáciu vypracovanú: AWE Atelier s.r.o. Piešt'any, Pribinova l 724/2, 921 0l Piešťany, IČO
50 250 582, vypracoval Ing. Eva Wernerová, autorizovaný krajinný architekt, v termíne september 2020, Hlukovú
štúdiu vypracovanú spoločnost'ou Euroakustik s.r.o. kprevádzke skateparku, vyjadrenia, stanoviská, závuzné
stanoviská dotknutých orgánov v rozsahu ktorý sa dotýka zmeny územného rozhodnutia: Bratislavská vodárenská
spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, vyjadrenie č. 38544/2020/KT, zo dňa 15.lO.2020, Bratislavská
teplárenská spoločnost', Turbínová 3, 829 05 Bratislava, vyjadrenie č.1562/Ba/2021/2120-2 zo dňa 06.Ol.2021,
ostatné stanoviská nevyžadovali ich prehodnotenie a ostávajú v platnosti.

Vyššie uvedené dotknuté orgány sa k zmene umiestnenia predmetnej stavby vyjadrili kladne, prípadne kladne
za dodržanie nimi určených podmienok, ktoré sú zapracované do závuzných podmienok tohto rozhodnutia. V konaní
si k novému umiestneniu neuplatnili námietky a pripomienky žiadni účastníci konania.
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Stavebný úrad preskúmal predložený návrh z hradísk uvedených v ustanoveniach § 35 ods. 1 a § 37 ods. 2
stavebného zákona, v spojení s ust'anovením- § 3 Vyhl. 453/2000 MŽP -SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona, posúdil súlad stavby s verejnými záujmami. Územný plán hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení
neskorších zmien adoplnkov stanovuje pre územie, ktorého súčast'ou sú riešené pozemky vk.ú. Karlova Ves,
reguláciu funkčného využitia plóch : zmiešané územia bývania aobčianskej vybavenosti, číslo fumkcie 501,
rozvojové územie vnútorného mesta, kód reg. I. Navrhovaný investičný zámer je v súlade s Uzemným plánom
hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov. Tunajší stavebný úrad konštatuje, že navrhovater
splnil podmienky pre vydanie rozhodnutia ozmene územného rozhodnutia oumiestnení stavby vzlúčení
srozhodnutím o využívaní územia, v súlade s ustanoveniami § 37, § 39, § 39b ods. 5, stavebného zákona
a ustanovení § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonáva3ú niektoré
ustanovenia stavebného zákona.

Stavebný úrad v priebehu konania zistil, že zmenou umiestnenia stavby v zlúěení s rozhodnutím o
využívaní územia, nebudú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom a jeho vykonávacími vyhláškami,
predpismi vydanými na jej využívanie a umiestnenie a osobitnými predpismi, nezistil dóvody, ktoré by bránili
umiestneniu stavby využívaniu územia tak, ako to bolo stanovené vo výroku predmetného rozhodnutia. Na základe
uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu majú účastníci konania právo podat' odvolanie na tunajšom úrade, ktorý
rozhodnutie vydal, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, v súlade s § 53 a § 54 správneho poriadku. Ak tunajší stavebný
úrad sám nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky,
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právoplatnost', je moié preskúmat' súdom podra príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Príloha: situácia stavby

Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
2. AWE Atelier s.r.o. Piešt'any, Pribinova l 724/2, 921 0l Piešt'any
3. Metropolitný inštitút Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
4. Allianz-Slovenská poist'ovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
5. Surpass Invest., s.r.o., Peterská 2, 821 03 Bratislava
6. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
7. Elena Tóthová, Gwerkovej 28, 85104 Bratislava
8. Pavol Haverl, Bošániho 3139/1, 841 0l Bratislava
9. Ján Haverl, Bošániho 3139/1, 841 0l Bratislava
10. Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia, Pekná cesta 17, 83152 Bratislava
1l. Orga Bohunská, Tehelná 25, 83103 Bratislava
12. Vladislav Tomek, Líščie údolie 39, 841 04 Bratislava
13. Helena Straková, Drotárska 5, 81106 Bratislava
14. Anna Laznovská, Kuklovská 492, 841 04 Bratislava
15. RNDr. Branko Illek, Líščie údolie 38, 841 04 Bratislava
16. Adam Minarovič, Líščie údolie 31, 841 04 Bratislava
17. Špeciálne systémy a sofmare, a.s., Svrčia, 841 04 Bratislava
18. Jozef Neuschl, Jurigovo nám. 15, 841 04 Bratislava
19. Jaroslav Fajčík, Líščie údolie 25, 841 04 Bratislava
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20. Mária Swietláková, Líščie údolie 25, 841 04 Bratislava
21. Stanislav Svetlák, Líščie údolie 25, 841 04 Bratislava
22. Wadislav Fajčík, Líščie údolie 25, 841 04 Bratislava
23. Ján Fajčík, Ijščie údolie 25, 841 04 Bratislava
24. SHELL Slovakia, s.r.o., Eisnsteinova 23, 851 0l Bratislava
25. Wastníci pozemkov a stavieb, ako aj susedných pozemkov a stavieb v mieste umiestňovanej stavby, ktorých
vlastnícke alebo iné práva móžu byí' rozhodnutím priamo dotknuté

Doručí sa dotknutým orgánom jednotlivo:
1. Hlavné mesto SR Bratislava, ŽP, Primaciálne námestie 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava 1
2. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
3. Hlavné mesto SR Bratislava, OSK, Primaciálne námestie 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava 1
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09
Bratislava 29

5. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 81104 Bratislava
6. Krajské riaditerstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Dopravno - inžinierske
oddelenia, Špitálska 14-, 812 28 Bratislava 1
7. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava,
8. Slovenský zváz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 85101 Bratislava,
9. Západoslovenská distribučná, a.s-., Čulenova 6, p.o. BOX 292, 810 00 Bratislava 1
10. Z'mpadoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
1l. SPP - Distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
12. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
13. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínová 3, 829 05 Bratislava
16. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava
17. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ BA, Karloveská 2, 84217 Bratislava
18. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií,
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
19. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštmktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Na vedomie účastníkom konania (nemá účinÍg doručenia):
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
2. Metropolitný inštitút Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
3. SHELL Slovakia, s.r.o., Eisnsteinova 23, 851 0l Bratislava
4. AWE Atelier s.r.o. Piešťany, Pribinova 1 724/2, 92101 Piešt'any (projektant)

Na vedomie MČ:
1. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka

2. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - odd. dopravy a životného prostredia
3. Mestská časť Bratislava Karlova Ves - odd. územného rozvo'3a
4. Spis
5.a/a-2x

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie sa doíučuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli mestskej časti/mesta
posledný deň vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia. Súčasne sa zverejní na internetovej stránke úradu.

Dátum doručenia:

Pečiatka a podpis:
Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:
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