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Bratislava, 06.ll.20l7

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, ako príslušný správny orgán podra
ustanovenia el 123 zákona č. 50/1976 Zb. o úzei'ru'iom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v zneni neskorších predpisov ako aj podl'a ustanovenia § 4 ods. l písm. b) bod 5. 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 (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v znení
zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v súlade s ustanoveniami § 37 a § 38 stavebného zákona posúdil návrh navrhovatera, spoločnosti
mGSOL, s.r.o., Vlárska 50/A, 831 0l Bratislava, IČO : 44 757 107, na vydanie územného rozhodnutia
o umiestnení stavby íí Slnečné údolie - Bytové rezždencie" spolu s doloženýrni príloharni a dokumentáciou pre
územné rozhodnutie spracovanou oprávnenou osobou - autorizovaný architekt Ing.arch. Anton Kiska; po
preskúmaní návrhu a súvisiacej dokumentácie, po vykonanom územnom konaní, podra ustanovení §§ 39 a 39a
stavebného zákona v spojení s ustanovením !3) 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami §e, 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), vydáva

územné rozhodnutie

o umiestnení stavby ,,Slnečné údolie - Bytové rezidencie"

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestriuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie
stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia.

Nayrhoyatel': INGSOL, s.r.o., Vlárska 50/A, 83101 Bratislava, IČO : 44 757 107

Proiektant: autorizovaný architekt Ing.arch. Anton Kiska

Druh, účel a stručný opis stavby a územia:
Miesto:

Bratislava, Devínska cesta, na pozemkoch :
Parcely registra ,,C" č. 1461/3, 1460, 1465/2, 1465/1, }444/5, 1444/10, }444/2, }443, 1441/1, }444/2,
}44413, 1441/2, 1442, 1445/1, 1445/3, všetko v katastrálnom území Karlova Ves.

Stručný popis stavby: Predmetom návrhu je umiestnenie stavby bytových domov I, II, III, IV,
V a súvisiacej infraštruktúry. Bytové domy sú koncipované ako samostatné malopodlažné jednotky napojené
rniestnymi komunikáciami vsadenými do parkovacích plí"ch. Bytové domy I, II, V majú dve podzerríné a dve



nadzemné podlažia, bytový dom III má jedno podzemné a štyri nadzemné podlažia a bytový dom IV má dvy
podzemné podlažia a tri nadzemné podlažia. V bytových domoch je navrmutých spolu 49 bytových jednotiek,
administratívne priestory a 51 parkěvacích miest. Ďalšie parkovacie rniesta sú navrhnuté na teréne v počte 34
miest. Súčast'ou návrhu je urniestnenie potrebnej infraštruktúry, komunikácií a spevnených plóch. Súbor
bytových domov je dopravne napojený na verejnú komunikáciu Devínska cesta cez jestvujúcu verejnú účelovú
komunikáciu, ktorej rekonštrukcia je predrnetom sarnostatného povorovacieho procesu.

Členenie stgvby - stavebné objekty :
SO Ol Bytový dom I
SO 02 Bytový dom II
SO 03 Bytový dom III
SO 04 Bytový dom IV
SO 05 Bytový dom V
SO 06 Vonkajšie rozvody vody a kanalizačné rozvody
SO 07 Vonkajšie silnoprúdové a slaboprúdové rozvody
SO 08 Príshipová komunikácia a spevnené plochy

Druh stavby : - bytové budovy - novostavba piatich bytových domov
- inžinierske stavby - prípojky inžinierskych sietí, areálové komunikácie a spevnené plochy

Účel stavby : - budovy na bývanie
- parkovanie, garážovanie (podzemné, nadzemné)
- administratíva

I. Pre umiestnenie a proiektovú prípravu sa podl'a § 39a ods. 2 stavet?neho zákona a 4 ods.
písm. d) vyhl. č. 453/2000 Z .z. predpisuiú tieto podmienky :

1) Urbanistické a architektonžcké :

Plocha pozernku : 6463 m2
Zastavaná plocha :l890 m2
Spevnené plochy :l822 m2
Plocha zelene :2659 m2

SO 01 Bytový dom I

Zastavaná plocha : 354 m2

2. PP - podzemné parkovanie - 8 parkovacích miest
1. PP - bývanie - 3 bytové jednotky
1. NP - bývanie - 3 bj
2. NP - bývanie - 2 bj

výškové umiestnenie : + 0,00 = 1. NP = úroveň 1. NP = 166,97 m n m. Bpv
2.PP : -6,650mod+0,00
1. PP : - 3,000 m od + 0,00
2.NP : + 3,OOOm od + 0,00
Max. výška stavby : + 6,90 m od + 0,00

umiestneme stmby voči susedným nehnuternostiam :
najkratšia vzdialenost' nadzemných častí objektu od susedných pozemkov a stavieb :
parc.č. 1440/2 - 9,560 m
parc.č. 1436/34 susedná stavba RD - 14,555 m
susedná navrhovaná stavba BD II - 7,285 m
suseůá navrhovaná stavba BD III - 9,440 m
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SO 02 Bytový dom II

Zastavaná plocha : 293 m"

2. PP - podzemné parkovanie - 12 parkovacích miest
1. PP - bývanie - 3 bj
1. NP - bývanie - 3bj
2. NP - bývanie - 2 bj

výškové umiestnenie : + 0,00 = 1. NP = úroveň 1. NP = 170,43 m n m. Bpv
2. PP : - 6,700 m od + 0,00
1. PP : - 3,000 m od + 0,00
2. NP : + 3,000 m od + 0,00
Max. výška stavby : + 6,90 m od + 0,00

umiestnenie stavby voči susedným nehnuternostiam :
najkratšia vzdialenost' nadzemných častí objektu od susedných pozemkov a stavieb :
parc.č. 1444/4 - 10,055 m
susehá navrhovaná stavba BD I - 7,285 m

SO 03 Bytový dom III

Zastavaná plocha : 392 m2

1. PP - podzemné parkovanie - 5 parkovacích miest
1. NP - bývanie - 2 bj
2. NP - bývanie - 3bj
3. NP - bývanie - 2 bj
4. NP - bývanie - 2 bj

výškové umiestneme : + 0,00 = 1. NP = úroveň 1. NP = 173,46 m n m. Bpv
1, PP : - 2,900 m od + 0,00
2. NP : + 3,000 m od f:0,00
3. NP ; + 6,000 m od + 0,00
4. NP : + 9,000 m od + 0,00
Max. výška stavby : + 12,900 m oď + 0,00 l

umžestneme stmby vočž susedným nehnuternost'am :
najkratšia vzdialenost' na&emných častí objektu od susehých pozemkov a stavieb :
parc.č. 1428 - 2,00 m
parc.č. 1439/l - 5,'14 m
p:?rc.c. 1439/5 susedná stavba RD - 9,680 m
parc.č. 144414 - 2,400 m
susedná navrhovaná stavba BD I - 9,440 m

SO 04 Bytový dom W

l

Zastavaná plocha : 551 m2

2. PP - podzemné parkovanie - 18 parkovacích miest
1 . PP - bývanie - 4 bj; administratíva - administratívne priestory 90 nl"
1. NP - bývanie - 4 bj ; adrninistratíva - administratívne priestory 90 m2
2. NP - bývanie - 6 bj
3. NP - bývanie - 2 bj
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výškové umiestnenie : + 0,00 = 1. NP = úroveň 1. NP = 174,40 m n m. Bpv
2. PP : - 5,900 m od + 0,00
1. PP : - 3,000 m od + 0,00
2. NP : + 3,000 m od + 0,00
3. NP : + 6,000 m od + 0,00
Max. výška stavby : + 9,90 m od + 0,00

umiestnenie stavby voči susedným nehnuternostiam :
najkratšia vzdialenost' nadzemných častí objektu od susedných pozemkov a stavieb :
parc.č. 1461/l - 4,685 m - 13,245 m
susedná navrhovaná stavba BD V - 3,400 m
parc.č. 1466 - 27,845 m
parc.č. 1459/8 - 12,845 m

SO 05 Bytový dom V

Zastavaná plocha : 300 m2

2. PP - podzemné parkovanie - 8 parkovacích miest
1. PP - bývanie - 3 bj
1. NP - bývanie - 3 bj
2. NP - bývanie - 2 bj

výškové umiestnenie : + 0,00 = 1. NP = úroveň 1. NP = 167,66 m n m. Bpv
2. PP : - 5,900 m od + 0,00
1. PP : - 3,000 m od + 0,00
2. NP : + 3,000 m od + 0,00
Max. výška stavby : + 6,900 m od + 0,00

umiestneme stmby vočí susedným r»ehnutel'nostiam :
najkratšia vzdialenost' nadzemných častí objektu od susedných pozemkov a stavieb :
parc.č. 1466 - 4,00 m
parc.č. 1468/15 - 20,945 m
susedná navrhovaná stavba BD IV - 3,400 m

2) In5nierske siete :

Zásobovanie vodou pre Bytové domy I,II,III je zabezpečené prípojkou areálového vodovodu DN 80 v dížke
0,60 m z areálového vodovodu DN 100 - vetva Vl vedeného v komunikácii na pozemku parc.č. 1445/1.
Pomerové meranie pre Bytové domy I,II,III bude v jestvujúcej vodomernej šachte svetlosti 1500/1500/1800
mtn. Navrhnuté sú areálové prípojky vody k jednotlivým objektom I, II, III, od vodomernej šachty.
Privod vody pre Bytové domy IV, V je zabezpečený d'alšou prípojkou areálového vodovodu DN 80 v dÍžke
1,80 m z areálového vodovodu DN 100 - vetva Vl vedeného v komunikácii p.č. 1445/1. Pomerové meranie
pre Bytové domy IV,V bude v zrealizovanej vodomernej šachte svetlosti 1500/1500/1800 mm. Navrhnuté sú
areálové prípojky vody k je*otlivým objektom IV, V, od vodomemej šachty.

Kanalizácia - kanalizácia v úzerní bude delená - splašková a dažd'ová. Splašková kanalizácia bude odvádzat'
všetky splaškové a odpadové vody z navrhovaných objektov v danom úzerni. Dažd'ové vody z bytových
domov budú zachytávané a zneškodňované na pozemku investora cez dažd'ovú nádíž do vsakovacej jíínky.
Zrealizované je predizenie splaškovej kanalizácie, trasovwé cca v osi komunikácie. Riešené je od šachty Š7
projektovanej v rámci prvej etapy. Na trase predÍženia sú šachty Š 1, Š2, Š3 . Po trase predÍženia vetvy budú
do nej zaúst'ované domové prípojky kanalizácie z objektov BD I,II,III,IV,V.
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Zásobovanie teplom pre požiadavky vykurovania apíípravy teplej vody pre bylové rezidencie Slnečné
údolie je navrhnuté z vlastného tepelného zdro3a - tepelných čerpadiel typu vzduch - voda samostatne pre
každý objekt.

Zásobovanie elektrickou energiou - zNN rozvádzača trafostanice l x 630 kVA je zrealizovaný
distribučný rozvod NN, káble typu NAVY-J 4x240, vprístupovej komunikácii, ukončený istiacou
rozpojovacou skriňou. Z rozpojovacej skrine budú sarnostatnými prípojkarni NN napojené bytové rezidencie.
Prípojky NN budú ukončené v elektromerových rozvádzačoch RE, ktoré budú urniestnené v sarnostatných
miestnostiach - rozvodniach NN bytových rezidencii.

3) Dopramé napojenie, statická doprava:
Súbor bytových domov je dopravne napojený na verejnú komunikáciu Devínska cesta cez jestvujúcu verejnú
účelovú komunikáciu, ktorej rekonštrukcia je predmetom samostatného povorovacžeho procesu.
Objekt SO 08 Prístupová komunikácia aspevnené plochy rieši prístupové účelové komunikácie
kjednotlivým bytovým domom, parkoviská apešie trasy. Prístup kjednotlivýrn domom bude po dvoch
účelových komunikáciách, vetve A a vetve B. Pri komunikáciách je navrhnutých 34 parkovacích stojísk,
z toho 32 kolmých a 2 pozdÍžne.
Pre zabezpečenie statickej dopravy je potrebných 83 parkovacích stojísk; navrhnutých je na tcréne - 34
stojísk a v garážach v bytových domoch v počte 51 stojísk.

4) Podmienky pre umiestnenie stavby:

Stavba sa umiestňuje podra dokumentácie pre územné rozho«inutie spracovanej oprávnenou osobou -
autorizovaný architekt Ing.arch. Anton Kiska v l l/2015.
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Týmto rozhodnutím sa pre umiestnenie stavby aprojektovú prípravu predpisujú tieto osobžtné
podmienky a podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

4.1. Podl'a závťného stanoviska Hlavného mesta SR Bratislava, č. MAGS OUIC 57300/15-
382637, 34065/16-382637, 38807/16-31456 zo dňa 24.02.2016

z hl'adiska ochrany životného prostredia :
Vykonávat' investičnú činnost' v súlade s ustanoveniami všeobecne závázného nariadenia č. 8/1993
o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy
Umiestniť kontajnery, resp. zbemé nádoby pre komunálny odpad na vlastnom pozemku za dodržania
hygienických, estetických aprotipožiarnych podrnienok; umiestnenie riešit' tak, aby obsluha
zberného vozidla mala prístup na manipuláciu s odpadom

- K stavebnému konaniu predložit' projekt sadových úprav
z hl'adiska záujmov riešenia verejného dopravného vybavenia:

UHvanie bytových domov podmíenu7eme realizáciou akolaudáciou stavby verejnej účelovej
komunikácie v šírke 5,5 metra s jednostranným chodrúkom 2 metre, ktorá bola predložená ako
samostatný projekt a na ktorú bolo vydané záv'?é stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy
k investičnej činnosti pod č. MAGS ORM 54277/ 14-310079 zo &a 11.03 .2015
Nakorko výstavbou bytových domov dójde kvzniku obytnej zóny vlokalite Slnečné údolie
a nakorko komunikácia bude priarno napojená na Devínsku cestu požadujeme, aby jej charakter
zostal verejný

Odporučenie (hlavný architekt)
Zhradiska urbanisticko - architektonického riešenia riešit' parkovacie plochy materiálom
priepustným pre zráiovú vodu, napr. zatrávňovacími tvárnicami alebo vodopriepustnýrn
asfaltom,
Zariadenie technickej infraštruktúry umiestňovat' a viest' tak, aby nenarúšali celistvé plochy zelene,
neznemožňovali výsadbu stromov popri komiu'iikáciách a na plochách zelene,
Pri umiestňovaní meracích skríň, rozvodní a inžinierskych sietí rešpektovat' ochranné pásma,

l
l

l
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Technickú infraštruktúni urniestňovat' s ohradom na budúci detail verejných priestorov. Podzemné
vedenie technickej infraštruktúry realizovat' koordinovane v súbehoch a v spoločných koridoroch,
pričom je potrebné preferovať ich iuniestnenie pod cestnýrni a pešími komunikáciami (prípadne na
rozhraní spevnených - nespevnených pl8ch), pričom odporúčame povrchy realizovat'
z rozoberaternej dlažby.

4.2. Podl'a stanoviska Krajského riaditerstva Policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný
inšpektorát, č. KRPZ-BA-KDI3-19-152/2016 zo dňa 18.05.2016

Potreby statickej dopravy pre navrhované objekty považujeme zabezpečeníím minimálne 83
parkovacích miest v zrnysle STN 73 611 0/Z2 za dostatočne uspokojené.
Všetky parkoviská žiadaíne navrhnút' na vlastných pozernkoch a zabezpečit' dostatočný počet miest
pre irnobilných občarxov.
Zodpovedný počet parkovacích stojísk sihiovaných na povrchu vzmysle výpočtu statickej
dopravy (t.j. parkomcňe stojiská pre návštevy bytových domov a adrninistratívy) žiadarne navrffiút'
ako verejne prístupné.
Parametre komunikácii a parkovacích miest pre daný objekt (šírkové usporiadanie, pozdížny sklon,
polomery) žiadame navrhnút' v súlade s STN 73 6056, STN 73 6058 a S'IN 73 6110 tak, aby bol
umožnený bezpečný a plynulý prejazd voziiel pričom ich šírkové parametre žiadame navrbnút' pre
vozidlá skupiny 1, podskupina 02. Nájazdové rampy do podzemných garáží požadujeme navrhnút'
ako obojsmerné, dvojpruhové s min šírkou 5,0 m a pri pozdÍžnom sklone váčšom ako-l O% prekryté,
resp. vyhrievané.
V prípade ak pozdÍžny sklon prístupovej komunikácie presiahne hodnohi 12% v zmysle čl. 8.7.3
S TN 73 6110 požadujeme prístupovú komunikáciu navrhnút' ako vyhrievanú.
Dopravné napojenie navrhovaného obytného súboru na nahradený komunikačný systém (Devínska
cesta) požadujeme navrhnúť v zmysle príslušných STN tak, aby bol umožnený bezpečný a plynulý
iazd a výjazd vozidiel a zabezpečený dostatočný rozhl'ad a polomery napojenia.
Dopravno-inžinierske astavebné opatrenia vdotknutom dopravnom uzle (Devínska cesta -
prístupová komunikácia knavrhovanému súboru BD) musia zodpovedat' nárokom priťaženia
komunikačnej siete, ako aj novej zdrojovo-cierovej doprave v danom území.
Prístupovú komunikáciu v dostatočnej dÍžke od napojenia na Devínsku ceshi požadujeme navrhnút'
v pozdÍiom sklone max. 9% v zrnysle STN 73 6102J
KDI KR PZ požaduje v riešenom území vybudovat' bezpečné trasovanie komunikácii pre peších
s ohradom na trasovanie liniek MHD v dotyku s riešenýrn úzerním a zároveň upozorňujeme, že pri
sklone váčšom ako 9% požadujeme uvedené pešie komunikácie navrhnút' ako bezbariérové.
Vd'alšom stupni požadujeme uvedené pripomienky zapracovat' do projektovej dokurnentácie
apožadujeme predložit' podrobný pro3ekt organizácie dopravy, spevnených pl6ch, napojenia na
nadradený komunikačný systém, parkovísk, hromadných garáží a naše vyjadrenie.

4.3. Podra závťného stanoviska Krajského pamiatkového úrad Bratislava, č. KPUBA-2016/5759-
2/11266/ŠUS zo dňa 15.02. 2016

Stavebník oznárni písomne 10 kalendámych dni vopred KPÚ BA začiatok zemných prác na stavbe
a informáciu o zabezpečení právnickej osoby oprávnenej vykonat' archeologický výskiun K?PÚ BA
Konkrétny spósob ochrany potenciálnych, dosiar neznámych nálezov na mieste stavby určí KPÚ BA
v sarnostatnom rozhodnutí o druhu, rozsahu, sp6sobe vykonávania výskumu a nakladanie s nálezmi
č. KPUBA-2016/5759-3/11267/ŠUS zo &a 15.-02.2016 podra príslušných ustanovení
parniatkového zákona.
Každú zmenu oproti schválenému zámeru azmenu oproti alebo nad rámec tohto závázného
stanoviska je nutné prerokovat' a schválit' správnym orgánom.

4.4. Podra vyjadrenia Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ě. OU-BA-OSZP3-
2015/108682/CEM/IV, zo dňa: 29.12.2015
Z hradiska odpadového hospodárstva :

držiter odpadov odovzdá odpady prednostne na zhodnotenie, ak je to možné a účelné
držiter odpadov je povinný odovzdávat' odpady na zneškodnenie resp. zhoóotenie len fyzickým
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alebo právnickým osobárn, ktoré sú na túto činnosť oprávnené
držiterovi odpadu sa nepovoruje odpad skladovat', tento sa musí hned' po vytvorení odviest'
k oprávnenému odberatel'ovi
držitel' odpadov bude odpady zhromažd'ovat' podra dmhov odpadov azabezpečí ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom
držiter odpadov bude viest' a uchovávat' evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich zhodnotení
a zneškodnení

pred začatím stavebných prác, póvodca odpadov (ten kto vykonáva, stavebné práce) predloží
tunajšiemu úradu sp8sob nakladania s odpadom k .č. 170506 - výkopová zemina iná ako uvedená
v 17 05 05

držitel' odpadov predloží hlásenie ovzniku anakladaní s odpadom (§8 vyhlášky MŽP SR č.
310/2013 Z.z.), ak ročne nakladá sviac ako jednou tonou ostatných odpadov alebo 50 kg
nebezpečných odpadov, v termíne do 31. januára nasledujúceho roka
držiter odpadov v kolaudačnom konaní predloží hinajšiemu úradu doklady preukazujúce zhodnotenie
resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou osobou.

4.5. Podl'a vyjadrenia Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OÚ-BA-OSZP3-
2016/003880/TEJ/IV, zo dňa: 14.01.2016

Z hl'adiska ochrany pr(rody a krajiny :
Pozemok sa nachádza v území s prvýrn stupňom ochrany podl'a § 12 zákona.
Stavba nepredstavuje činnost' podra zákona v danom území zakázanú
Podl'a Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 1994) sa
v predmetnom území nenachádza žiadne biocentrurn, biokoridor a ani genofondová plocha.
Upozorňujeme, že v prípade potreby výnibu drevín sa vyžaduje súhlas podra el 47 ods. 3 zákona, na
vydanie ktorého je príslušná mestská čast'. V pnpade drevin, ktoré ostávajú v blízkosti stavby
zachované, je tieto potrebné chránit' v zmysle STN 83 70 10 0chrana prírody - ošetrovanie,
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4. 1.
V zmysle § 9 ods. 3 zákona k vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu sa nevyžaduje
vyjadrenie dotknutého orgánu ochrany prírody podra 8, 9 písm. c) zákona.

4.6. Podra vyjadrenia Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ě. OU-BA-OSZP3-
2016/14845/JAJ/IV-v., zo dňa: 12.01.2016

Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy :
Areálová splašková kanalizácia a prípojka, Dažd'ová kanalizácia :?reálová, Vodovodná prípojka sú
podl'a el52 ods. l vodnými stavbarni a v zmysle 8, 26 ods. 1, vodného zákona vyžadujú povolenie
orgánu štátnej vodnej správy.
Vypúšt'anie dažd'ových v6d do vsaku vyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy v zmysle
e) 21 vodného zákona. K žiadosti o povolenie je potrebné predložit' hydrogeologický posudok.
Napojeríie na existujúci verejný vodovod a verejnú kanalizáciu je potrebné prerokovat' so správcom
a vlastníkom siete.

4.7. Podl'a súhlasu Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ě. OťJ-BA-OSZP3-2016/
003878/SIM/IV, zo dňa: 11.01.2016

Vyjadrenie z hťadiska ochrany ovzdušia:
Vzhl'adom na to, že súčast'ou navrhovanej stavby sú malé zdroje znečisťovania ovzdušia, investor je
povinný požiadat' Hl. M. SR Bratislavy o súhlas na povolenie stavby malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia v zínysle § 17 ods. l písm. a) zákona č. 13 7/20 10 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

4.8. Podl'a závmného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Bratislava, hlavné
mesto, ě.: HŽP/4725/2016, zo dňa: 08.03.2016
Preverit' potrebu ochrany navrhovaného obytného prostredia proti prenikaniu radónu z podložia
podra vyhl. MZ SR č. 528/2007Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti opožiadavkách na
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obmedzenie ožiarenia z prirodného žiarenia. V prípade prekročenia najvyšších prístupných hodn8t,
riešit' spósob účinnej ochrany navrhovaného obytného prostredia.
Ku kolaudácii:

* výsledky laboratórneho rozboru vzorky pitnej vody, ktoré preukážu, že kvalita vody zo spotrebiska
(vnútorných rozvodov) spÍňa požiadavky nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z. ktorým sa
ustanovujú požiadavky na vodu určenú na rudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na
rudskú spotrebu, v znení nar. Vlády SR č. 496/20l OZ.z.

* výsledky objektívneho merania hluku, ktoré preukái, že hluk z vnútorných zdrojov (TZB) nebude
negatívne vplývat' na vlastné chránené vnútorné prostredie podl'a vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z..

4.9. Podra závťného stanoviska Okresného úradu Bratislava, Odbor krízového riadenia, č.:
OU-BA-OKRI-2016/025848, zo dňa: 24.3.2016

V rárnci spracovania projektovej dokumentácie stavby pre vydanie stavebného povolenia Okresný úrad
Bratislava požaduje návrh riešenia požiadaviek civilnej ochrany na ukrytie dopracovat' vsúlade
s ustanoveniami vyhlášky č, 532/2006. Projektovú dolaimentáciu pre vydanie stavebného povolenia-
časť Civilná ochrana s dopracovaným riešením ochrannej stavby požadujeme predložit' na odsúhlasenie.

4.10. Podl'a vyjadrenia Západoslovenskej distribučnej a.s., zo dňa 11.06.2016
- Požadovaný odber SO Ol až SO 05 s výkomiou bilanciou Pi=ll94,OkW čo je Ps=455,OkW bude

zabezpečený z distribučnej trafostanice 2x630kVA realizovanej v zmysle zmluvy o spolupráci č.
14/ 13100/051 -ZoS a jej dodatku č. l zo aa 15 .02.20l6.

- Neverejná účelová komunikácia na parc.č. }444/5 prechádza ochranným pásmom vedenia VVN -
žiadanne vypracovat' pozdÍžny profil vedenia v úseku stožiarov č.57 až 58 (vedenie č.8895/8203 )
t.z. vypracovanie dokumentácie budúcej vzájomnej polohy - výšky fázových vodičov nad
komunikáciou. Vkoridore ochranného pásma vedenia VVN, vktorom sa nachádza účelová
komunikácia je možné umiestnit' osvetrovacie telesá verejného osvetlenia s maximálnou výškou 4m,
stožiare verejného osvetlenia s výškou viac ako 4m vrátanc reklamných pilierov, rámp, umiestnit'
mimo ochranné pásmo

- Parkovacie miesta navrhnuté v blízkosti SO 04 Bytový dom IV na prac.č. 1460 pre všetky motorové
vozidlá je možné zriadit' len v priestore mimo státia pod nadzemným vedením l lOkV, najbližšie až
vo vzdialenosti5 m ( pát' metrov ) od krajného vodiča.

- Doplnit' informáciu o častiach prislúchajúcich k SO 02 Bytový dom II a SO 04 Bytový dom IV,
ktoré zasahujú do ocbranného pásma vedenia VVN ( parc.č. 144415, 1460 a 146 l/3 )

Ostatné všeobecné podrnienky platné počas výstavby apo realizácii stavby, žiadame zapracovat' do
projektovej dokurnentácie pre nasledovné stupne ( DSP, DRP ):
- Pred zahájením výstavby žiadarne o presné vytýčenie stavby oprávnenýrn geodetom, vypracovanie

geometrického plánu ainformovanie zodpovedných správcov našej spoločnosti vdostatočnom
časovom predstihu o zahájení výstavby s možnost'ou výkonu kontroly počas realizácie stavby.

- V priestore pod vedením a v priestore s presahom na každú stranu vedenia 5m od krajných vodičov je
moié vysádzat' a pestovať trvalé porasty s výškou nepresahujúcou 3m. V priestore od hranice 5m
vsmere od vedenia je možné vysádzat' apestovat' trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m
s obmedzenírn maximálnej výšk5r porastu tak, aby v prípade pádu porastu neboli zasiahnuté vodiče
nadzemného elektrického vedenia VVN.

- je potrebné dbať na obmedzeríia počas výstavby, kde pri prácach v ochrannom pásme 1lOkV je
potrebné dodržat' vzdialenost' strojných zariadeni a montovaných konštrukcií od vodičov rnin. 3 m.
Vprípade, že túto podmienku nie je možné dodržat' je potrebné požiadat' Západoslovenskú
distribučnú, a.s. o vypnutie vedenia s dostatočnýrn časovýrn predstihom (6 mesiacov).

- V priestore ochranného pásma nadzemného vedenia 1lOkV nie je možné zriadit' stavebný dvor,
skládku alebo úložisko materiálu (ani dočasne) alebo parkovacie miesta pre stavebné stro5e
a vozidlá.

- Pre zabezpečenie bezponichovej a bezpečnej prcvádzky elektroenergetického zaíiadenia, výkonov
súvisiacich s pravidelnýrni prehliadkami a opravarni žiadame trvale zabezpečit' vstup na pozemky
a do objektu v rozsahu definovanom v Zákone o energetike č.25 l/20 12 Z,z. § 1l.

Ďalší stuperi projektovej dokumentácie, so zapracovanýrni vyššie uvedenými podmienkami, žiadarne
predložit' na posúdenie
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5) Ostatné podmienky :

Navrhovater je povinný do*žat' všetky vydané rozhodnutia a podmienky vyplývajúce zo stanovísk
a vyjadrení dotlaiutých orgánov a organizácií vydaných v súvislosti s umiestnením predmetnej
stavby najmá, nie však výlučne, podrnienky tu výslovne uvedené.
V d'alšom stupni investor predloží projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie dotknutým
orgánom na vyjadrenie a pripornienkovanie.
Stavebník kžiadosti ovydanie stavebného povoleriia preukáže splnenie po?enok tohto
rozhodnutia.

Pre stavbu ,,Slnečné údolie - Bytové rerjdencie? boli vydané rozhodnutia :
- Rozhodnutie Krajského parniatkového úradu Bratislava- č. KPUBA-2016/5759-3/l 1267/ŠUS zo

dňa 15.02.20l6

- Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín vydané Mestskou čast'ou Bratislava - Karlova Ves č. KV/
ZIVP/2097/2016/17953/LL zo dňa 17. 10. 2016, právoplatné dňa 11.11. 2016.

II. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania

V úzerru'iom konaní v rámci koncentrácie konania v stanovenej lehote neboli podané námietky účastníkov
konania. Účastníci konania Miroslav Antol, Michal Kvasnica a Miroslav Blažek, všetci bytom Devinska 3 0A,
841 04 Bratislava, Mgr.art. Martin Bollo, Doc. Ing. Gabriela Bollová, Mgr. Zuzana Bollová a Mestská čast'
Bratislava - Karlova Ves podali námietky po uplynutí stanovenej lehoty; tunajší úrad v zmysle ust. el36 ods. 2
stavebného zákona na ne neprihliadol,

III. Platnost' územného rozhodnutia

Toto úzeimié rozho*utie platí v súlade s ustanovením el40 ods. l stavebného zákona 2 roky odo dňa
nadobudnutia jeho právoplatnosti, nestráca však platnost', pokiar v tejto lehote bude podaná žiadost' o vydanie
stavebného povolenia.

Preďženie platnosti územného rozhodnutia je mo,mé podl'a ustanovenia § 40 ods. 3 stavebného zákona na
základe od«"vodnenej žiadosti navrhovatera, podanej vdostatočnom časovom predstihu pred uplynutím
stanovenej lehoty platnosti.

Podra ustanovenia § 40 ods. 4 stavebného zákona, územné rozhohutie je závázné aj pre právnych nástupcov
jeho navrhovatera a ostatných účastníkov územného konania.

Odóvodnenie

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby abytovej politiky si vsúlade sustanovením el 123
stavebného zákona vyhradil právomoc stavebného úradu vo veci územného konania o urniestnení stavby
,, Slnečné údolže - Bytové rezidencie. " Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves na žiadost' hinajšieho úradu
postúpila spisový materiál z ktorého vyplýva, že &a 15.03 .2016 navrhovatel' INGSOL, s.r.o., Vlárska 50/A,
83 l Ol Bratislava, IČO : 44 75 7107, -podal návrh na vydanie územného rozhoďnutia pre hore uvedenú stavbu
spolu s doloženýrni prílohami a dokumentáciou pre územné rozhodnutie spracovanou oprávnenou osobou -
autorizovaný architekt Ing.arch. Anton Kiska, v zmysle vykonávacích predpisov. Zo spisového materiálu d'alej
vyplýva, že navrhovatel' postupne doložil d'alšie požadované doklady.

Vzhradom ktomu, že predložený návrh na vydanie územného rozhoóutia o umiestnení stavby
poskytoval dostatočný podUad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby, tunajší úrad vsúlade
sustanovenírn el 36 stavebného zákona všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou adotknutýrn
orgánom osobitne oznárnil začatie územného konania ourniestnení predmetnej stavby azároveň podra
ustanovenia § 36 ods. 2 stávebného zákona upustil od ústneho pojehávania amiestneho zist'ovania.
V oznámení boli účastníci konania upozornení, že svoje nárnietky a pripomienky k návrhu m8žu uplatnit'
v stanovenej lehote 7 pracovných dní odo dria doručenia tohto ozríámenia a že na neskoršie podané námietky
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sa neprihliadne. Rovnako s dósledkom na ich prezurnovaný súhlas boli upozornené aj dotknuté Orgáí,
Účastníci konania boli taktiež upozornení, že podra ustanovenia e;, 42 ods. 5 stavebného zákona sa s
odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v
určenej lehote, hoci uplatnené mohli byt'.

Tunajší úrad voznámení, ktoré bolo doručované verejnou vyhláškou a zverejnené zákonným
spósobom umožnil všetkým, ktorí prejavili záujem, nahliadnut' do spisového materiálu a oboznámit' sa tak
s podkladmi pre vydanie rozhohutia a to po celý čas až do vydania rozhodnutia. Mestská čast' Bratislava -
Karlova Ves toto svoje právo aj využila.

V konaní hinajší stavebný úrad zaznamenal podanie Miroslava Antola, Michala Kvasnicu a Miroslava
Blažeka (zo dňa 24.08.20l6), všetci bytom Devínska 30A, 841 04 Bratislava, ktorýrn sa menovaní z dóvodov
uvedených v podaní prihlásili do predmetného konania a požiadali o rešpektovanie ich práv ako účastníkov
konania. Tunajší úrad v zmysle ustanovenia el 14 ods. l správneho poriadku zahrnul menovaných medzi
účastníkov konania a oznámil im začatie územného konania v uvedenej veci rovnakým sp6sobom ako všetkým
účastníkom konania. Menovaní účastííici konania disponovali a aj disponujú všetkýíni procesnými právami
apovimíost'ami účastníkov konania vpredmetnom konaní. Menovaní účastníci konania pritom vlehote
staríovenej pre ůčastníkov konama neuplatnili námietky k navrhovanej stavbe. Nárnietky boli podané osobne
do podaterne tunajšieho úradu dňa 18.lO.20l7, po uplynutí stanovenej lehoty na podanie nárnietok. Tak ako
boli účastníci konania v oznámení o začatí konania upozornení, podra ustanovenia el36 ods. 2 stavebného
zákona, na nárnietky podané po stanovenej lehote sa neprihliada.

Tunajší úrad konštatuje, že oznárnenie o začatí konania bolo účastníkom konania doničované verejnou
vybláškou v zmysle ustanovenia § 36 ods. 4 z d6vodu, že predmetom územného konania je stavba s vel'kým
počtom účastníkov konania a niektorí účastnici konania nie sú tunajšiemu úradu znárni.

Podra ustanovenia el36 ods. 4 stavebného zákona začatie ůzemného konania o umžestnení líniovej
stavby alebo v odóvodnených prípadoch aj zvlášt' rozsiahlej stavby, stavby s vel'kým počtom účastrúko'v
k?onarúa ako aj ůzemného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka
rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastrúkom ůzemného konania verejnou vyhláškou. Staví;bný
ůrad oznámž začatie ůzemného konania verejnou vyhiáškou aj v prípade, že mu ůčasWci konania aiebo ich
pobyt me SZ2 známL

Doručovanie verejnou vyhláškou bolo vykonané zákonnýrn sp8sobom podra ust. !!126 správneho
poriadku, t.j. písomnost' bola vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli tunajšieho úradu, pričom posledný
deň tejto lehoty je dňom doručenia (dáturn vyvesenia - 21.09.20l7, 15. deň vyvesenia = deň doručenia -
06.10.20l7). Zároveň bola písomnost' zverejnená iným obvyklým sp8sobom - na úradnej tabuli Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves a na úradnej tabuli Hlavného mesta SR Bratislava. Z uvedeného vyplýva, že dňa
17. 10.2017 máme uplynula lehota na podanie námietok; na neskór podané námietky tunajší úrad neprjhliada.

Na základe oznámenia ozačatí konania sa listom osobne doručeným tiu'iajšiemu úradu dria
19. 10.2017 prihlásili do konania Mgr.art. MartinBollo, Doc.Íng.Gabriela Bollová, Mgr. Zuzana Bollová, so
žiadost'ou o zaradenie do okruhu účastníkov konania a s námietkou týkajúcou sa príshipovej komunikácie.
Nárnietka však bola podaná po lehote stanovenej na podanie nárnietok. Navyše, námietky účastníkov konania
smerovali najmá k problémom ohl'adom prístupovej účelovej komunikácie, ktorej rekonštrukcia je predmetom
saínostatného územného konania, ktoré bolo začaté na stavebnom úrade Mestskej časti Bratislava - Karlova
Ves. Stavebník je povinný do kolaudácie stavby bytových domov zrekonštruovat' prístupovú komunikáciu tak,
ako to vyplýva z podmienky Hlavného mesta SR Bratislavy, vyjadrenej v záváznom stanovish č. č. MAGS
OUIC 57300/15-382637, 34065/16-382637, 38807/16-31456 zo dňa 24.02.20l6, ktorá bola zapracovaná do
výrokovej časti tohto rozhodnutia aje teda pre navrhovatera závázná.Jej splnenie bude skúmané
v kolaudačnom konaní.

Po uplynutí stanovenej lehoty, listom podaným osobne do podaterne tunajšieho úradu dňa 19. 10.2017
podala pripomienky aj Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves ako účastník konania. Ked'že pripomienky boli
podané po stanovenej lehote, tunajší úrad v zmysle ust. § 36 ods. 2 na ne nepíihliada.

Tunajší úrad opátovne konštatuje, že znenie námietok prihlásených účastníkov konania, ako aj
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves sa týkajú najmá prístupovej komunikácie k umiestňovanej stavbe, jej
kvality a parametrov a pod. Ako už bolo uvedené, rekonštnikcia tejto komunikácie nie je predmetom tohto
územného konania. Hlavné mesto SR Bratislava vo svojom záváznom stanovisku podrnieňuje svoj súhlas
realizáciou a kolaudáciou stavby verejnej účelovej komunikácie v šírke 5,5 metra s jeóostrannýrn chodníkom
2 metre. Táto podrnienka bola zapracovaná do výrokovej časti tohto rozhodnutia (podrnienka č. 4. l.) a jej
dodržanie bude skúmané vkolaudačnom konaní stavby. Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie na
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i
požadované parametre je predrnetom samostatného konania na stavebnom úrade Mestskej časti Bratislava -
Karlova Ves. Účastnici-konania, ktorí sa prihlásili do tohto územného konania tak majú možnost' domáhat' sa
svojich pr;sv v uvedenom konaní o umiestnení resp. následne povolení stavby ,,Rekonštnikcia verejnej účelovej
komunikácie."

Ďalší účastníci konania si v pre«iínetnom územnom konaní neuplatnili žiadne námietky a pripomienky.

Oznámenie o začatí územného konania bolo doručované aj dotknutým orgánom a to jeóotlivo, do
vlastných rúk (doručovanie verejnou vyhláškou sa v zmysle stavebného zákona týka len účastnikov konania).
Na základe oznámenia o začatí územného konania, v stanovenej lehote, listom zo dňa 29.09.20l7 oznámila
Bratislavská teplárenská, a.s., že v záujmovom území sa tepelné siete vmajetku BAT a.s. nenachádzajú
a preto nemá námietky voči uvedenej stavbe.

Ďalšie dotknuté orgány neoznárnili v stanovenej lehote svoje stanoviská, ani nepožiadali o predÍženie
lehoty na ich oznámenie; v zmysle ust. § 36 ods. 3 stavebného zákona tunajšf ůrad má za to, že dotknuté
orgány so stavbou z hradiska mnú sledovaných záujmov sůhlasia.

Po uplynutí stanovenej lehoty oznámilo svoje stanovisko Ministerstvo vnútra SR, odbor
telekomunikácií, listom zo dňa 18.10. 2017, z ktorého vyplýva, že vpredrnetnej lokalite neevidujú žiadne
telekomunikačné siete.

Rovnako po upl3mutí stanovenej lehoty sa vyjadrila Mestská čast' Bratislava - Karlova ves
stanoviskom (označeným ako ,,ZAv=rié stanovisko dotknutého orgánu?), ktoré sa v podstate týka najmá
prístupovej účelovej komunikácie a preukázania vlastníckych vzt'ahov k stavbou dotknutým pozemkom.

Tunajší úrad opátovne konštatuje, že návrh na vydanie územného rozhodnutia vo vyššie uvedenej veci
bude predmetom samostatného územného konania na príslušnom všeobecnom stavebnom úrade a následne
predmetom samostatného stavebného konania astavebného povolenia príslušnýín špeciálnym stavebným
úradom (§ 120 stavebného zákona). Ako je zrejmé z predloženého spisového materiálu a z projektovej
dokumentácie, stavba: ,Rekonštrukcia verejnej účelovej komunikácie", nie je predmetom návrhu na
umiestnenie stavby ,,Slnečné Molie - Bytové rezidencie", a jej umiestnenie a povolenie bude predmetom
saínostatných konaní. Ked'že umiestnenie prístupovej komunikácie nie je predrnetom tohto územného konania,
stanovisko Mestskej časti nesmeruje kpre?etu územného konania auvedené problémy sú predmetom
konania o urniestnení resp. následnom povolení stavby komunikácie; návrh na územné konanie bol podaný na
stavebnom úrade Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.

Mestská čast', ako obec sa vuvedenom stanovisku nevyjadrovala zhradiska súladu
s územnolánovacou dokumentáciou, ani z hl'adiska ochrany zelene resp. ako správca jestvujúcich komunikácií
alebo 'mých hl'adísk spadajúcich do p6sobnosti Mestskej časti. V stanovisku naopak uvádza, ako by mal pri
umiestňovaní stavby postupovat' príslušný stavebný úrad, čo však nie je v kompetencii Mestskej časti, ktorá
v danej veci nie je príslušnýrn stavebným úradom.

Podl?a ustanovenia žy 46 správneho poriadku, rozhodnutie musf byt' v sůlade so zákonmi a ostatnýmj
právnymi predpismi, musf ho vydat' orgčm na to príslušrtý, musí vychádzať zo sporahlivého zisteného stavu
veci a musf obsahovať predpísané náležitosti.

Podra ustanovenia § 37 ods. l stavebného zákona, podkladom pre vydanže územného rozhodnutia sů
územné plány obcž a zón. Ák pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, podkladom na
vydame územného rozhodnutia s'ů spracované územnoplánovacie podklady podl'a § 3 a ostatné existujůce
podklady podl'a § 7a; inak stavebný ůrad obstará v rozsahu nevyhnutnom na vydanie ůzemného rozhodnutia
iné podklady, najmčž skutočnosti získané vlastriým prieskumom alebo zistené pri miestnom zist'ovanL

Podl'a ustanovenia § 37 ods. 2 stavebného zákona, stavebný úrad v územnom konanf posúdi návrh
predovšetkým z hradiska starostlivosti o živomé prostredie a potrieb požadovaného opatrenža v ůzemf a jeho
dósledkov; presb2ma návrh a jeho súlad s podkladmj podl'a odseku 1 a predchádzafitcžmi rozhodnutiamj
v územú, posMi, či vyhovuje všeobecným techmckým poHadavkám na výstavbu a všeobecným technickým
požiadavkám na stavby uHvané osobamj s obmedzenou schopnost'ou pohybu, prípadne predpisom, ktoré
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ustanovujú hygienžcké, protžpožiarne podmieriky, podmienky bezpečnosti práce a technžckých zariade,
dopravrié podmženky, podmienky ochrany prtrody, starostlivostž okultúrne pamiatky, ochrany
polhohospodárskeho pMneho fondu, lesného pMneho fondu apod., pokžar posMenie nepatrž žným
orgánom.

Podl'a ustanovenia § 37 ods. 3 stavebného zákona, stavebný úrad v územnom konaní zabezpečf
stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad aposúdi vyjadrenia účastníkov aích námietky.
Stíxvebný úrad neprihliadne na námietky apripomienky, ktoré SZ2 vrozpore so schválenou
územnoplánovacou dokumentáciou.

Podra ustanovenia § 39 stavebného zákona, v územnom rozhodnutf vymedzť stavebný ůrad územie na
navrhovaný účel a určf podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločriostž v ůzemí, najmá sůlad s ciermí
a zámerrrú ůzemného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrerú v úzetrú
a predovšetkým starostlivosť o žžvotné prostredie včítane architektorúckých a urbanistických hodnót v území,
arozhodne onámietkach ůčasmíkov konarúa. Vrozhodnutž oumiesmenf stavby si vodóvodnených
prípadoch stavebný úrad rru5že vyhrad'iť predložeme podrobnej(;žch podkladov, projektovej dohtmeritácže
alebo jej častž; podl'a nich móže dodatočne určit' d'alšie podmienky, ktoré sa musia zahrrn2ť do stavebného
povolenia.

Podl'a ustanovenia ž31 39a ods. l stavebného zákona, rozhodnutím o umiestnenf stavby sa určuje
stavebný pozemok, umiestřxuje sa stcrvba na ňom, určujú sa podmienky na umiestneriie stavby, určujů sa
požiadmky na obsah projektovej dokumentácíe a čas platnostj rozhodnufia. Umiestnenie stavby sa vyznačf
v grafickej prílohe ůzemného rozhodnutia.

Podra ustanovenia el 140b ods. 1, 2 stavebného zákona, závazné stanovisko je na ůčely konarú podra
tohto zákona stanovžsko, vyjadreme, sůhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplamujúceho
záujmy chránené osobitnými predpísmž, ktorý je ako závůzné stanovisko upravený v osobitnom predpise.
Obsah závazného stanoviska je pre správny orgán v konarú podra tohto zákona závazriý a bez zosúladerúa
závůzného stanoviska s inými závčiznýmj stanoviskamj nernože rozhodrn2ť vo veci. Dotknutý orgán je
oprávnený uplatnovať požiadavky v rozsahu svo)ej pósobnosfi ustanovenej osooití?ým predpisom. Vo svojom
záv«iznom staíqovisbi je povinný vždy uviest' ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého uplatr'iuje
svoju pósobnost' aMaj, č'i týmto závdzným starioviskom zároven nahrádza stanovisko pre korxanie
nasledujůce podl'a tohto zákona.

Predmetom konania pred tunajším stavebným úradom bolo posúdenie splnenia podmienok pre vydanie
územného rozhodnutia pre stavbu ,, Slrrečné ůdolie - Bytové rezidencie."

Navrhovatel" preukázal vlastnícke právo k pozernkom parc.č. }4441}0, 1443, }444/2, 1441/1, }444/5
v k.ú. Karlova Ves výpismi z LV č. 1654, 1967, 2713. K ostatnýrn pozemkom uvedeným vo výrokove'3 časti
rozhohutia preukázal navrhovater súhlas vlastníkov pozernkov a to Zmluvou o nájme a kúpriou zmluvou
uzatvorenou medzi navrhovaterom avlastníčkou pozemkov 1445/3, 1460, 1461/3, Kristou Tesarčíkovou;
zmluvou o budúcej kúpnej zmluve medzi navrhovaterom avlastníkov pozemkov parc.č. 1465/1, 1465/2,
1441/2, }444/3, }442, LENSSON s.r.o.; kpozemkom reg. ,,E? bol doložený súMas Slovenského
pozemkového fondu a Kúpna zmluva uzatvorená s JťJDr. Mariánom Mišíkom.

Tunajší úrad vpredmetnom územnom konaní v súlade s e) 37 stavebného zákona posúil návrh
predovšetkým z hl'adiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v úzerní a jeho
dósledkov. Zároveň na poúlade súhlasného závázného stanoviska Hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej
činnosti, ktoré je podl'a ustanovenia e) 140b ods. 1 pre správny orgán závázné, hinajší úrad preskúmal návrh a
jeho súlad s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. Výsledkom tohto postupu je záver, že predložená
Ínvestícia je -v súlade s Územnýrn plánom Hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znerií ztnien a doplnkov
a rovnako je v súlade ciermi a zámermi úzerríného plánovania.

Stavebný úrad konštatuje, že pre územie, ktorého súčast'ou sú záujmové parcely, na ktorých je
navrhované umiestnit' predrnetnú stavbu je poď'a územného plánu stanovené fiinkčné využitie:

Málopodlaiá zástavba obytného územia, číslo funkcie 102 - územia slúžiace pre bývanie
vrodinných domoch abytových domoch do 4 nadzemných podlaží aknim prislúchajúce nevyhnutné
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zariadenia - v súlade s význarnom a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia, zeleň, ihriská, vodné
plochy ako súčast' parteru a plóch zelene, dopravné a technické vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu
a civilnú obranu. Parcely sú súčast'ou územia, ktoré je definované ako rozvojové územie vo vnútornom meste.

Stavebný úrad preveril, že navrhovaným riešením zástavby nie sú prekročené limity územného plánu
pre dotknuté rozvo5ové územie. 2,iaden rozhodujúci dotknutý orgán v prerokovaní návrhu, ani nik v rámci
konania a jeho koncentrácie pochybnost' z hradiska súladu predrnetnej stavby s platným územným plánom
relevantným sp6sobom nesignalizoval, Tunajší stavebný úrad po preverení návrhu na umiestnenie predmetnej
stavby vo vzt'ahu k záváznej regulácii územného plánu Hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien
a doplnkov na podklade súhlasného závázného stanoviska Hl. mesta SR Bratislavy konštahije, že umiestnenie
stavby íí Slnečné Molie - Bytové rezidencie" je v súlade s platnýrn územnýrn plánom mesta.

Návrh bol doložený projektovou dokumentáciou, vyhotovenou oprávnenou osobou - autorizovaný
architekt Ing.arch. Anton Kiska v l l/2015, ku ktorej sa kladne vyjadrili doUknuté orgány a právnické osoby:
Hlavné mesto SR Bratislava; Krajské riaditerstvo PZ v Bratislave - Krajský dopravný inšpektorát, odb.
dopravného inžinierstva; Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava; Okresný úrad Bratislava -
odbor krízového riadenia; Okresný úrad Bratislava - odb. starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany
prírody a vybraných zložiek ŽP z hl'adiska ochrany ovzdušia, štátnej vohej správy, ochrany prírody a krajiny,
odpadového hospodárstva; Hasičský a záchranný útvar Hl. mesta SR Bratislavy; Kra5ský pamiatkový úrad
Bratislava; Únia nevidiacich a slabozrakých; Slovenský zváz telesne postihnutých a správco'ffla inžinierskych
sietí, stanoviskami avyjadreniami s prípahýrni podrnienkarni tak, ako je to uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.

Rozhodnutie o súhlase na výrub príslušných drevín bolo vydaríé Mestskou čast'ou Bratislava -
Karlova Ves č. KV/ZrVP/2097/2016/17953/LL zo dňa 17.1 0. 2016, právoplatnost' nadobudlo dňa 1l.
11.2016. Týmito podkladmi považuje tunajší úrad zabezpečenie záujmov starostlivosti o životné prostredie
a ostatných osobitných záujmov v zmysle zákona za dostatočne preukázané.

Na základe všetkých horeuvedených d«"vodov tunajší úrad konštatuje, že boli splnené zákonné
podrnienky pre vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby ,,Slnečné údolie - Bytové rezidencie"
a preto tunajší úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

PouČenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podra el54 ods. l a 2 správneho poriadku, podat' odvolanie do
15 dni odo dňa jeho oznámenia (domčenia) podanítn doručeným na Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby
abytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3. Odvolacím orgánom je Ministerstvo dopravy
a výstavby SR.

Toto rozhodnutie je preskúmaterné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
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?.=0íXa.-=?.xi.
Mgr, Tomáš Mateiěka

vedúci odboru výstavby a bytovej politiky
Okresného úradu Bratislava

?. - situácia

Doručí sa: Účastníkom konania verejnou vyhláškou:
1.mGSOL, s.r.o., Vlárska 50/A, 83101 Bratislava
2.Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 81101 Bratislava,
3 .Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Nárnestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
4.LENSSON s.r.o., Panenská 18, 81103 Bratislava
5.Krista Tesarčíková, Borodáčova 15, 821 03 Bratislava
6.JUDr. Marián Mišík, Zochova 18, 81103 Bratislava
7.Mgr.art. Martin Bollo, Hálova 14, 85101 Bríítislavá'
8.Ing. Gabriela Bollová, Devínska cesta 32, 841 04 Bratislava
9.Mgr. Zuzana Bollova, Riznerova 2, 81101 Bratislava a
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10. Slovenský pozemkový fond - Bratislava, Búúová č. 36, 817 15 Bratislava
1l. Vlastníkom susedných pozernkov a stavieb podra výpisov z katastra nehnuterností , LV č. 2278, 5495, 5481,

5480, 64, 46, 2573, 4616, 4406, 4440
12.Svetlana Hofstádter, Špitálska 16, 81108 Bratislava
13.Miroslav Antol, Devínska cesta 30A, 841 04 Bratislava
14.Michal Kvasnica, Devínska cesta 30A, 841 04 Bratislava
15.Miroslav Blažek, Devínska cesta 30A, 841 04 Bratislava
16.Neznámym vlastníkom pozemku parc.č. reg. ,,C"1444/}, kat. úz. Karlova Ves

Dotknutým orgánom a prámickým osobám:
1. HlavnémestoSRBratislava,Primaciálnenám.l,81499Bratislava
2. Hlavné mesto SR Bratislava, ORM, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
3. Hlavné mesto SR Bratislava, OCH, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
4. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
5. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o živ. prostredie, Ochrana prírody a krajiny, Tomášikova 46,

832 05 Bratislava

Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o živ. prostredie, Štátna vodná správa, Tomášikova 46, 832
05, 810 05 Bratislava

7. Okresný úrad Bratislava, Odbor starosuivosti o živ. prostredie, Odpadové hospodárstvo, Tomášikova 46,
832 05 Bratislava

8. Okresný úrad Bratislava, Odbor starosuivosti o živ. prostredie, Ochrana ovzdušia, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava

9. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
10. Okresný úrad Bratislava, Odbor pozemkový a lesný, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
11. Hasičský a záchranný útvar Hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 81107 Ba
12. Krajské riaditerstvo PZ v Bratislave, Krajský dopr. inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
13. Krajský paíniatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 81104 Bratislava
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
15. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
16. Slovenský zváz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 0l Bratislava
17. Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska ulica č. 1, 814 52 Bratislava
18. Dopravný mrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
19. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
20. Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
21. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
22. ZSE a.s., Čulenova 6, 816 4'l Bratislava
23. Bratislavská vodárenská spoločnost' a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
24. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
25. Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44íb, 82511 Bratislava
26. Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
27. SITEL s.r.o. Kopčianska 20/c, 85101 Bratislava
28. UPC - BROAD Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, 85101 Bratislava
29. OCAM s.r.o., Nám. Hraničiarov 31, 851 03 Bratislava
30. SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
31. MICHLOVSKÝ s.r.o., splnomocnenec pre siete ORANGE, Letná 796/9, 921 0l Piešt'any
Na vedomie:

1. mGSOL, s.r.o., Vlárska 50/A, 83101 Bratislava
2. ]Euavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava - so žiadost'ou o zverejnenie na

úradnei tabuli
Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava - so ziadost'ou
o r,vereinenie na úradnej tabuli

6.

(0

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Dátumvyvesenia: ,7(:), ;V? Wž'7-
Mestská $s'ť aratislmm - Kwksa ?

«s?vsůa ia?h ?«s?»»5?o mrmnm
poriaíai

Nám. sv. FranUška a 14
842 62 Bralislava 4

Pečiatka a podpis:

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:
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