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VMESTSKA ČASŤ BRATISLAVA KARLOVA VES

Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Č. j.: KV/SU/lO l/20l 7/l 3446/ZK Bratislava 20.07.20l7

OZNÁMENIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (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 nadváznosti 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. 41 6/2001 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, podra ustanovení § 36 ods. l a 2 a § 61 ods. 1 stavebného zákona,

o z n a m u j e
začatie územného konania o využívaní územia

a

spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním

názov stavby: ,, Zelená oáza - chodník 2 ': Karlova Ves - Dlhé Diely, Bratislava v lokalite medzi ulicami
Kresánkova, Vincenta Hložníka a Albína Brunovského

miesto stavby: stavba bude umiestnená medzi ulicami Kresánkova, Vincenta Hložníka a Albína Brunovského, na
pozemku reg. ?C parc. č. 1426/729, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 6204 m", na jeho časti
o výmere cca 100,O m", nehnuternost' zapísaná v liste vlastníctva č. 2396, vlastníkom 3e Hlavné
mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1,-814 99 Bratislava - v správe MČ Karlova Ves,- Nám. sv.
Františka 8, 842 62 Bratislava.

navrhovatel': Susedia Sami Sebe, Občianske združenie, IČO: 42264243, so sídlom: Kresánkova ul. č. 20,
841 05 Bratislava, zastúpené : Ing. Rastislavom Koutenským - predsedom

spracovatel' projektovej dokumentácie stavby chodníka: ARCHITEKTURA & DESIGN s.r.o., IČO: 46 464 557,
sídlo spoločnosti: Matejkova 51, 841 05 Bratislava, vypracoval: Ing. arch. Ronald Ružička,
autorizovaný architekt, reg. č. SKA * 1062 AA*, v termíne 10/2016,

druh stavby: zriadenie verejného parku, spojené s terénnymi prácami, s vybavením inžinierskou stavbou -
chodníkom - 2. ěast' s napojením na jestvujúci chodník budovaný v 1. časti

doba trvania stavby: stavba trvalá

stručný popis stavby: Cierom projektu ,,Zelená oáza", v rámci ktorého je pokračovanie realizácie stavby chodníka
na parcele č. 1426/729 a jeho napojením na existujúce chodníky a na jestvujúci chodník budovaný v
1. časti medzi ulicami Kresánkova, Vincenta Hložníka a Albína Brunovského, chodnfk je súčast'ou
zrevitalizovania pozemku na sídlisku Dlhé Diely verejnej oddychovej zóny pre obyvatel'ov sídliska.
Spevnená plocha má plánovanú šírku 1500 mm, sklon na odvodnenie v priečnom smere 2% (t.j. 30
mm), plánovanú dÍžku 64 000 mm celková plocha je cca 100,O m" . Povrchová úprava je navrhnutá
z betónovej zámkovej dlažby (napr. PREMAC alebo podobnej) hrúbky minimálne 60 mm, osadenej



na nezámrznom štrkovom lóžku, ktoré bude položené na upravenom zhutnenom teréne. Spevnená
plocha bude lemovaná betónovým obrubníkom, osadeným do betónového základového lóžka.

pódorysné a priestorové parametre stavby:
plocha hlavnej spevnenej komunikácie - chodníka, šírky 1,50 m: 100,0 m?

Stavebný úrad prijal do podaterne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves dňa 19. 10.2016,
podanie označené ako návrh na vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia od navrhovatel'a: Susedia Sami
Šebe, Občianske združenie, IČO: 42264243, so sídlom: Kresánkova ul. č. 20, 841 05 Bratislava, v zastúpení:
Ing. Rastislavom Koutenským - predsedom združenia, na stavbu ,, Zelená oáza - chodník 2 ': Karlova Ves -
Dlhé Diely, Bratislava v lokalite medzi ulicami Kresánkova, Vincenta Hložníka a Albína Brunovského, podra
projektu pre stavebné povolenie stavby chodníka, vypracovaného: ARCHITEKTURA & DESIGN - Ing. arch.
Ronaldom Ružičkom, autorizovaným architektom, reg. č. SKA * 1062 AA*, v termíne 1 0/20 16.

Ked'že predložený návrh neposkytol dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby,
v súlade s ustanovením § 37 ods. 2 stavebného zákona, predovšetkým z hradiska starostlivosti o životné prostredie a
potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dósledkov, prípadne predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, pre
posúdenie, či tento návrh vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým
požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú
hygienické, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky a pod. a tým pre
vydanie rozhodnutia v danej veci, stavebný úrad vyzval navrhovatera listom č. KV/SU/2422/2016/l 8577/K} zo dňa
31.lO.2016, v súlade s ustanovením § 35 ods. 2 stavebného zákona, aby svoj návrh doplnil potrebnými údajmi
a podkladmi, určil mu lehotu na doplnenie v trvaní 120 dní od doručenie tejto vý'rvy a konanie prerušil, súčasne
upozornil navrhovatera, že ak nedoplní návrh na vydanie územného rozhodnutia požadovaným spósobom v určenej
lehote, územné konanie zastaví.

Nawhovater svoju žiadost' doplnil do podaterne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
listom zo dňa 12. 12.2016 a listom zo dňa 03.04.2017 a upresnenie podania dňa 13.07.2017 spolu so zmluvou o nájme
pozemku. Na základe predložených, resp. v konaní doplnených podkladov, najmá však na základe predloženej vyššie
uvedenej projektovej dokumentácie, stavebný úrad podaný návrh vyhodnotil ako návrh na vydanie územného
rozhodnutia o využívaní územia, v súlade s ustanoveniami § 37, § 39, § 39b ods. 5, stavebného zákona a súčasne
návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby - chodníka, ktorú vzhradom k tomu, že sa jedná
o jednoduchú stavbu (ustanovenie § 139b ods. 1 písm. c) stavebného zákona) možno súčasne povolit' v spojenom
územnom konaní o umiestnení stavby so stavebným konaním v súlade s ustanovením § 39a ods. 1, 2 a 4, v spojení
s ustanovením § 66 stavebného zákona.

Dňom podania žiadosti, stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. l a 2 a § 61 ods. 1 a 2 stavebného
zákona, začal územného konania o využívaní územia a spojené územné konania o umiestnení stavby so stavebným
konaním, čo týmto oznamuje známym a neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou, v súlade s ustanovením
§ 36 ods. 4 a § 61 ods. 4 stavebného zákona, a dotknutým orgánom jednotlivo.

Stavebný úrad v súlade s ustanoveniami § 36 ods. 2 a § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje, že námietky
móžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatnit' najnesk«"r do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia na tunajšom úrade. K neskoršie podaným námietkam a pripomienkam nebude stavebný úrad prihliadat'. V
rovnakej lehote, v súlade s ustanoveniami § 36 ods. 3 a § 61 ods. 6 stavebného zákona oznámia svo5e stanoviská
dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy. Ak dotknutý orgán štátnej správy a samosprávy v určenej alebo
predíženej leho'te neoznámi svoje stanovisko-kpovol'ovanej- stavbe, má sa za to,-že so stavbou-z hradiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovat', predloží jeho zástupca plnú moc s podpisom toho
účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat'. Stavebný úrad súčasne upozorňuje účastníkov konania, že v súlade
s ustanovením § 42 ods. 5 stavebného zákona, v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré
neboli uplatnené vprvostupňovom konaní vurčenej lehote, hoci uplatnené mohli byt'. Stavebný úrad taktiež
neprihliadne na námietky a pripomienky , ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.
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Správny poplatok stanoveného podl'a Sadzobníka správnych poplatkov pol. 59 písm. a) ods. 2, ktorý je
prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, vo výške 100,00 eur,
navrhovater uhradil do pokladne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves dňa 19. 10.2016.

Do projektovej dokumentácie a podkladov ku konaniu mózu účastníci konania nahliadnut' na Miestnom úrade
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, (č. d. 161, v pondelok a v stredu
od 8.00-12.00 h, od 13.00 - 17.00 h). Aa 'iK A Q,

.í< -9-141?óí

' b' á

Príloha: situácia stavby

Doruěí sa úěastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
1. Susedia Sami Sebe, Občianske združenie, Kresánkova 20, 841 05 Bratislava, Ing. Rastislav Koutenský -

predseda združenia
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava 1
Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Odd. majetko-právne, Námestie sv. Františka č.8, 842 62 Bratislava
vlastníci pozemkov reg. ?C': prípadne stavieb (resp. bytov a nebytových priestorov) na nich umiestnených:
parc. č. 1459/8, 27, 40, 1459/72, 74, 75, 76, 77, 84, k. ú. Karlova Ves

2.

3.

4.

Doruěí sa dotknutým orgánom jednotlivo:
5. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava l
6. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek

životného prostredia, Odborárske nám.3, P. 0. Box 192, 810 05 Bratislava 1
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09

Bratislava 29, P. 0. Box 26
8. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 81107 Bratislava l
9. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 81104 Bratislava
10. Krajské riaditerstvo policajného z.boru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Dopravno - inžinierske

oddelenia, Špitálska 14, 812 28 Bratislava l
1l. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava,
12. Slovenský zváz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 0l Bratislava,
13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, p.o. BOX 292, 810 00 Bratislava 1
14. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
15. SPP - Distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
16. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
17. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
18. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
19. DIGI Slovakia, s.r.o., Rč5ntgenova 26, 851 0l Bratislava 5
20. SITEL s.r.o., Kopčianska 20/c, 851 0l Bratislava
21. Ttirk Telekom international SK, s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava
22. OCAM, s.r.o., Paulínyho 8, P. 0. BOX 271, 810 00 Bratislava l
23. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
24. Transpetrol a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
25. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 09 Bratislava 2
26. Benestra, s.r.o., Einsteinova 24, 851 0l Bratislava
27. Primanet, spol. s r.o., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
28. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
29. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava
30. SUPTel s.r.o., Pri šajbách 3, 831 06 Bratislava
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31. Michlovsky, s.r.o., Letná 796/9, 921 0l Piešt'any
32. 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 0l Bratislava
33. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií,

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
34. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky doruěenia):
35. Susedia Sami Sebe, Občianske združenie, Kresánkova 20, 841 05 Bratislava, Ing. Rastislav Koutenský -

predseda združenia
36. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Odd. majetko-právne, Námestie sv. Františka č.8, 842 62 Bratislava
37. Hlavné mesto SR Brajislava, Primaciálne námestie 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava l

Í'

Na vedomie:

38. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka

39. Miestny úrad Mestskej časti Bratislava Karlova Ves - odd. dopravy a životného prostredia
40. Spis
41.a/a-2x

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Toto oznámenie o začatí územného konania sa doručuje formou verejnej vyhlášky a vyvesí sa na dobu 15 dní na
úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4 a súčasne sa zverejnf
na úradnej tabuli na internetovej stránke: www.karlovaves.sk.

Dátum vyvesenia: 'l 5. '%- 20] 'l
Pečiatka a podpis:

Mestská časť'
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o«jdelenie územného konwíůa
a stavebného por«aí&u
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava 4

Dátum doručenia: ?3 ,8-2C)!}
Pečiatka a podpis:
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oddeleríie územného konania
t.x stavebného pormdku

Nám. sv. Františka 8
842 62 8ratislava 4

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

Vybavuje: Ing. Zuzana Klaučová, 02/70711317, zuzana.klaucova@karlovaves.sk
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