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MESTSKA ČASŤ BRATISLAVA KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

C. j.: KV/SU/1508/2021/13981-/ZK

Bratislava 16.08.2021

OZNÁMENIE
Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úra4 (d'alej stavebný úrad) podl'a ustanovenia §
117 ods. ] zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovanf a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov (d'alej stavebný zákon), v spojerí 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 doplnenf zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku, v znenf neskorších predpisosr, v nadváznosti na ustanovenie § 7a ods. 2 písm. i) zákona
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších
predpisov, (d'alej zákon o hlavnom meste) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadvuznosti na ustanovenia §
2 písm. e) a § 4 ods. 4 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pósobnosff z orgánov státnej správy na obce a
vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zastúpená starostkou mestskej časti v zrnysle § 17 ods. 3 zákona o
hlavnom meste SR Bratislavy, podra ustanovení § 32 ods. 1 a), v spojení s § 36 a § 41 ods.l stavebného zákona,

SO Ol Sadové úpravy
SO 02 Terénne úpravy

l
l
l

názov stavby: ,,Mestský park v Karlovej Vsi" - v objektovej skladbe:

l l

oznamuje

začatie konania o zmene rozhodnutia o umiestnení stavby

SO 02.03 Dažd'ová záhrada

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

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, vypracoval Ing. Eya Wernerová, autorizovaný krajinný architekt, vtertníne
september 2020

l
l

l
l
l

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, 3261, 3259, 3258, 3256,
3255, 3254/5, 3254/4, 3254/3, 3254/2, 3254/1, 22339, 3253/1, 3253/2, 3253/3, 3324/2 zapfsané na
LV č. 497 1, (pozemky vypustené z riešeného územia: reg. "E" parc. č. 3257/l zapísané na LV 5001,
reg. "E" parc. č. 3257/2 zapísané na LV 5000, reg. "E" parc. č. 20458 zapfsané na LV 5390, reg.
"E" parc. č. 20463/ l zapísané na LV 539], k.ú. Karlova Ves, Bratislava)

l

SO 05.03 Prístrešok a pergola
SO 05.04 0statný mobiliár
SO 07 Skatepark

l

i

SO 05.02 Fitness stanica

l

SO 05 Parkový mobiliár
SO 05.01 Hrací prvok

I

SO 04 Parkové osvetlenie

druh stavby: zriadenie verejného parku, spojené s terénnymi prácami a s vybavením
doba trvania stavby: stavba trvalá

stručný popis stavby: Účelom projektu ,,Mestský.park v Karlovej Vsi': je vytvorit' malú oddychovú zónu
aumožniť obyvatel'om tejto lokality a návštevníkom oddych arelax, prostredníctvom zelene

vytvorit' esteti-cky príjemné 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 váčších 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.
Vrámci terém'iych 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 krytom 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 sieť verejného osvetlenia.
Parkový mobiliár bude tvoriť hrací pr<rok, 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 slúžit' servisný domček. Park bude vybavený ostatným mobiliárom, ktorý
bude tvoriť lavičky (19 ks dlhšie, 7 ks obojstranné, 5 ks kratšie, sedací valec 6 ks), smetné koše o
počte 6 ks, piciu fontánu- lks a cyklostojany o počte 12 ks. Vodovodná prípojka obsluhuje piciu
rontánku, 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 nawhovanej fitness stanice

4577 m2
870 m2
59+260 m2

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

Na predmetnú stavbu bolo vydané Rozhodnutie o využívaní územia v zlúčení s rozhodnutím o umiestnení

stavÍby tunajším stavebným úradom pod č. KV/SU/9/20 l 8/882/ZK dňa 22.05 .2018 právoplatné dňa 26.06.20l8.
Navrhovaná zmena rozhodnutia o umiestnení stavby sa týka najm» :

- zrnien pódorysných a priestorových parametrov stavby
- zmien povrchovej úpravy niektorých chodníkov
- zmien prvkov parkového mobiliáru
- zmien druhu hracích prvkov
- zmien návrhu sadových úpmv
- zmeny polohy vodovodnej prípojky
- nového iuniestnenia servisného domčeka (nahradenie prístrešku s pergolou)

- vypustenia elektroprípojky z existujúcej RIS 0483-049 a jej nahradenie elektro prípojkou na nový zdroj z verejného
osvetlenia

- v objektovej skladbe pribudol nový stavebný objekt SO 07 Skatepark

2

Stavebný úrad prijal do podatel'ne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves dňa 19.02.2021,
podanie označené ako návrh na zmenu územného rozhodnutia od navrhovatel'a: Hlavné mesto SR Bratislava,
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratisíava - v zastúpení : Metropolitný inštitút Bratislava, Primaciálne nám. č.1, 814 99,
na stavbu ,,Mestský park v Karlovej Vsi" ul. Karloveská, podl'a projektu vypracovaného: AWE Atelier s.r.o.

Piešt'any, Pribinova Í724/2, 921 0l -Piešťany, IČ0 50 250 '582, vypracoval Ing. Eva Wernerová, autorizovaný
krajinný architekt, v termíne september 2020.

Predložený návrh spolu s prílohami neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny
umiestnenia stavby, tunajší stavebný úrad poskytol zástupcovi navrhovatel'a usmernenie na ústnom prerokovaní dňa
03.05.2021 a03.08.2021. Navrhovatel' svo3u žiadost' doplnil ohlukovú štúdiu dňa 29.07.2021, spracovanú
spoločnost'ou Euroakustik s.r.o. v apríli 2021
Stavebný úrad v súlade s ustanovením §35 a §36 ods.l, 2 a 3 stavebného zákona, začal konanie o zmene
umiestnenia stavby, čo týmto oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom.
Stavebný úrad v súlade s ustanoveniami § 36 ods. 2 stavebného zákona určuje, že námietky móžu účastníci
konania a dotknuté orgány uplatniť najneskór do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na tunajšom
úrade. K neskoršie podaným námietkam a pripomienkam nebude stavebný úrad prihliadať. V rovnakej lehote oznámia

svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predÍženej lehote
neoznámi svoje stanovisko k povol'ovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hradiska ním sledovaných záujmov
súhlasí. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc s podpisom toho
účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. Stavebný úrad súčasne upozorňuje účastníkov konania, že v súlade
s ustanovením ž§ 42 ods. 5 stavebného zákona, v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré
neboli uplatnené vprvostupňovom konaní vurčenej ]ehote, hoci uplatnené mohli byť. Stavebný úrad taktiež
neprihliadne na námietky a pripomienky , ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.
Poplatník 3e v súlade s § 4 ods.l, písm. a) zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov oslobodený od správneho poplatku.

Do projektovej dokumentácie a podkladov ku konaniu móžu účastníci konaríia 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).

Vzhl'adom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou SR na úzernf Slovenskej republiky v súvislosti s preventívnymi
opatreniami zamedzujúcimi šíreniu respiračných chorób (koronavírus COVID-19) boli zrušené stránkové hodiny.
V prípade záujmu využitia možnosti nahliadania do spisu je potrebné si vopred dohodnút' stretnutie prostrednfctvom
uvedeného mailového kontaktu.
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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 1 724/2, 921 0l Piešt'any
3. Metropolitný inštitút Bratislava, Primaciálne nárn. č.l, 814 99 Bratislava
4. Allianz-Slovenská poisťovňa, 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, 851 04 Bratislava
8. Pavol Haverl, Bošániho 3139/1, 841 0l Bratislava
9. Ján Haverl, Bošániho 3139/], 841 0l Bratislava
10. Náboženská spo}ocnosť Jehovovi svedkovia, Pekná cesta 17, 831 52 Bratislava
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1l. Ol'ga Bohunská, Tehelná 25, 831 03 Bratislava
12. Vladislav Tomek, Líščie údolie 39, 841 04 Bratislava
l 3.Helena Straková, Drotárska 5, 811 06 Bratislava
14. Anna Laznovská, Kuklovská 492, 841 04 Braíislava
15. RNDr. Branko Illek, Líščie údolie 3 8, 841 04 Bratislava
16. Adam Minarovič, Líščie údolie 31, 841 04 Bratislava

17. Špeciálne systémy a software, a.s., Svrč.ia, 841 04 Bratislava

18. Jozef Neuschl, Jurigovo nárn. 15, 841 04 Bratislava
19. Jaroslav Fajčík, Líščie údolie 25, 841 04 Bratislava
20. Mária Swietláková, Líščie údolie 25, 84I 04 Bratislava
21. Stanislav Svetlák, Líščie údolie 25, 841 04 Bratislava
22. Vladislav 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. Vlastníci pozemkov a stavieb, ako aj susedných pozemkov a stavieb v mieste umiestňovanej stavby, ktorých
vlastnfcke alebo iné práva móžu byť rozhodnutím priamo dotknuté
Doruěí sa dotknutým orgánom jednotlivo:

1. Hlavné mesto SR Bratislava, ŽP, Primaciálne nárnestie 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava 1

2. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
3.

zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava, OSK, Primaciálne nárnestie 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava l

4.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820

5.

Krajský parniatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava

6.

Krajské riaditel'stvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Dopravno - inžinierske
oddelenia, Špitálska 14, 812 28 Bratislava l

I

09 Bratislava 29

7. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava,
8. Slovenský zvb telesne postihnutých, ševčenkova 19, 851 0l Bratislava,
9. Západoslovenská distribučná, a.s.-, Čulenova 6, p.o. BOX 292, 810 00 Bratislava 1
10. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. Bratislavská teplárenská, a.s., Turbfnová 3, 829 05 Bratislava

l

13. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Í

11. SPP - Distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
12. Bratislavská vodárenská spo]očnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

17. Slovenský vodohospodársky pÓdnik š,p., OZ BA, Karloveská 2, 842 17 Bratislava

l

16. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava

18. Ministerstvo vnútra SR, sekcia inforrnatiky, te'lekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií,

3. SHELL Slovakia, s.r.o., Eisnsteinova 23, 851 0l Bratislava

4. AWE Atelier s.r.o. Piešt'any, Pribinova 1 724/2, 921 0l Piešt'any (projektant)
Na vedomie MČ:
1. Mestská časť Bratislava Karlova Ves - starostka

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

4

l
l

l
l

Na vedomie účastníkom konania (nemá úěinky doručenia):
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
2. Metropolitný inštitút Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava

l

l

20. Ministerstvo dopmvy a výstavby SR, Nám. slobody 6, p.o. Box 100, 810 05 Bratislava
21. Ministerstvo školstva, vedy, výskuínu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava

l

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

19. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

í

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zveseniú verejnej výhlášky

Toto oznámenie sa dqničuje verejnou vyhiáškou a vyvesí 'sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli rmestskej casti/rnesta
posledný deň vyvesenia je dňom doničenia oznárnenia. Súčasne sa zverejní na internetovej stránke úradu.

Dátumvyvesenia:ll-'ř'="4 Dátumdoručenia:
Pečiatka a podpis;

Dátum z'vesenÍa:

Pečiatka a podpis :

Pečiatka a podpis:
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