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Majernflcová Zuzana, Ing.
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zuzana. maj ernikova @ karlovaves.sk

Bratislava

21.03.2018

Vec

Oznámenie o zaěatí stavebného konania podl'a e3 61 stavebného zákona a o upustení od
ústneho pojednávania

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie
III. a IV. triedy a účelové komunikácie (d'alej ,,stavebný úrad"), obdržala dňa 22.03.2017 žiadost'
o vydanie stavebného povolenia:

na stavbu:

objekt:
,,Apartmánový dom ,,Boomerang? Karlova Ves, Bratislava?,
SO os.b. Komunikácie a spevnené plochy,

pre stavebníka: spoločnost' NEXT INVEST, s.r.o., Záborského 42, 831 03 Bratislava 3,.poloi
CO:IčO: 36 357 324,

ktorého zastupuje: Ing. arch. Martin Arpáš, Kukučínova 985/12, 831 03 Bratislava 3,

miesto stavby: na pozernku registra CKN parcely č. 1275/15 katastrálne územie Karlova
Ves, Bratislava (d'alej k.ú. Karlova Ves, Bratislava),

úěel stavby: inžinierska stavba - komunikácia, chodníky pre peších, nekryté parkovisko
(podl'a § 43a ods. (3) písm. a) stavebného zákona),

na stavbu bolo mestskou čast'ou Bratislava-Karlova Ves vydané:
rozhodnutie oumiestnení stavby Č.j.: KV/SU/539/2015/6949/AJ' zo dňa 18.05.2015, ktoré
nadobudlo právoplatnost' dňa 07.07.2015,
rozhodnutie o umiestriení stavby Č.j.: KV/SU/1422/2016/1 1838/AP zo dňa 06.07.20l6, ktoré
bolo potvrdené rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky,
č.:OU-BA-OVBP2=20l7/6266/KIZ zo dňa 1l.01.2017, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa
20.02.20l7, a ktoré nahradilo rozhodnutie o umiestnenf stavby Č.j.: KV/SU/539/2015/6949/AP
zo dňa 18.05.2015, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 07.07.20l5,
závázné stanovisko č. KV/SU/1685/2017/7827/AP zo dňa 19.04.2017, ako súhlas s vydaním
stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom,

popis stavby:
Navrhované vnútroblokové komunikácie sú navrhnuté ako ukl'udnené komunikácie - funkčnej
triedy Dl - obytná ulica o šírke 5,00 m. Dopravné riešenie predpokladá realizáciu 21 parkovacích
rniest, z toho 1 parkovacie miesto je pre osobu so zníženou schopnost'ou pohybu. Vonkajšie
parkovacie plochy budú vybudované s dláždeným povrchom, na podkladnej betónovej vrstve.
Kolmé stojiská budú o rozmeroch 2,40 x 5,00 m, pre ZŤP 3,50 x 5,00 m.
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Všetky navrhované vnútorné pešie trasy a priestory budú realizované v bezbariérovom prevedení s
farebným a povrchovým odlíšením, podra potrieb slabozrakých a nevidiacich.
Konštrukcia vozoviek komunikácií sa navrhuje s cementobetónovým krytom, konštrukcia
parkovacích pl«"ch sa navrhuje s krytom zo zámkovej dlažby.
Okolo spevnených pl5ch parkovfsk a vozovky sú navrhnuté cestné obrubníky ABO 115. Obrubn*y
budú ukladané do 16žka z prostého betónu na pripravený podklad, s predpísaným prevýšením voči
vozovke (10 cm), na rozhraní vozovky a chodn&a / zelene. Na styku chodníkov a zelene sa
navrhujú záhonové obrubnflcy.
Odvedenie povrchových dažd'ových v6d bude pozdÍžnym a priečnym sklonom krytu do uličných
vpustov, zaústených do existujúcej kanalizácie. Odvedenie spodných a presakujúcich v6d je
priečnym sklonom pláne 3% do trativodu.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne

komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie (d'alej ,,stavebný úrad"), podl'a § 120 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (d'alej
,,stavebný zákon"), podra § 3a ods. 4) zák.č.l35/1961 Zb. o pozeínných komunikáciách, v znení
neskorších predpisov (d'alej ,,cestný zákon"), podl'a § 2 písm. a) a § 4 ods. 4) zákona NR SR
č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých p6sobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie.e)

iŠúzeínné celky, v znení neskorších predpisov, podl'a čl. 74 písm. b) Štatútu hl. m. SR Bratislavy,
oznamuje podl'a § 61 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (d'alej
,,správny poriadok") začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastru'kom
konania, a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery a žiadost' poskytuje dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej stavebnej úpravy upúšt'a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného
zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

'Účastn?íci konania m6žu uplatnit' svoje náínietky najnesk6r do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia, na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Vrovnakej lehote
doložia svo5e pripornienky aj dotknuté orgány, inak sa má za to, že ich stanovisko je kladné. Ak
niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predÍži stavebný úrad na
jeho žiadost' lehotu pred jej uplynutírn. Na neskoršie uplatnené stanoviská nemusí stavebný úrad
prihliadnut'. Na pripornienky a nárnietky, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v územnom
pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada (§ 61 ods. 1 stavebného
zákona).

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnut' na Miestnom úrade Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka č.8, Bratislava, č. dverí 162, v pondelok a v stredu od
8,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00 hod., prípadne v inom dohodnutom teíí'm'ne.

Ak sa niektorý z účastnflcov konania nechá zastupovat', predložía jeho zástupca plnú moc s
overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat'.
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Dana Čahojová
starostka
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Oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou:
I. Úěastníkom konania:
1. stavebník: spoločnost' NEXT INVEST, s.r.o., Záborského 42, 831 03 Bratislava 3, IČO: 36

357 324, ktorého zastupuje Ing. arch. Martin Arpáš, Kukučínova 985/12, 83103 Bratislava 3
Hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené primátorom, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, zastúpená starostkou, Nám. sv. Františka 8, 842 62
Bratislava 4

4. SR - Okresný úrad Bratislava, majetkovoprávny odbor, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3
5. Ing. Marek Reich, Kúperná 4, 81102 Bratislava 1
6. Ing. Andrea Reichová, Kúperná 4, 81102 Bratislava 1
7. Mária Trajterová, Haydnova 14, 81102 Bratislava 1
8. Ing. arch. Marta Pokorná, Turnianska 3123/4, 851 07 Bratislava 5
9. Adam Hudec, Adámiho 33, 841 05 Bratislava 4
10. Ing. Jozef Tóth, J.Stanislava 20/c, 841 05 Bratislava 4
11. Ing. Julianna Tóthová, PhD., J.Stanislava 20/c, 841 05 Bratislava 4
12. Mária Floriansová, Adáíniho 553/37, 841 05 Bratislava 4
13. Ing. Marcel Florians, Ostredková 3231/1, 821 02 Bratislava 2
14. Ing. Andrea Lehínann, Adámiho 553/37, 841 05 Bratislava 4
15. Zdenek Mizera, Palkovičova 9, 821 08 Bratislava 2
16. Matúš Slanina, Studenohorská 2/A, 841 03 Bratislava 47
17. Ing. MarCel Malíček, MATIG S.R.O., SlatinSká 36, 821 07 Bratislava 2 - projektant
18. Právnickým alebo fyzickým osobáín, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozeínkom a

stavbárn na nich, vrátane susediacich pozemkov a susediacich stavieb, ak ich vlastnícke alebo
iné práva k týmto pozeínkom a stavbám me»žu byt' konaním priamo dotknuté

II. Dotknutým orgánom, organizáciám, správcom inžinierskych sietí:
1. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Odd. dopravy aživotného prostredia,

Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
2. Krajské riaditel'stvo PZ 'v BA - Krajský dopravný inšpektorát, Dopravno-inžinierske oddelenie,

Špitálska ul. č. 14, 812 28 Bratislava 1
3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05

Bratislava 3

4. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 81107 Bratislava l
5. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, -816 47 Bratislava 1
6. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
7. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44íb, 82511 Bratislava 26
8. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 1
9. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 841 0l Bratislava 4
Na vedomie:
1. MČ Bratislava - Karlova Ves - starostka
2. MÚ MČ BA - Karlova Ves - stavebný úrad - a/a - 2x
3. spis-2x

2.

3.

Verejná vyhláška

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej
tabuli mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

15 deň vyvesenia je dňom doručenia tohto oznámenia.

Dátum vyvesenia
na úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis:

Dátum zvesenia:

z úradnej tabule:
Pečiatka a podpis

MIESTNY úRAD MESTSKEJ ČASTI
BFlAaTlSLAVA - KARLOVA VE.

NAM. SV. pí=iúxríšu a
842 62 BFlATlSl.AVA 4

4a-
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