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MESTSKÁ čASí' BRATISLAVA - KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

- podl'a rozdel'ovníka

Vaše číslo Naše číslo

KV/SÚ/2622/2020/15587/ZM
Vybavuje/ linka/ E-mail
Majernfková Zuzana, Ing.
02/ 707 11 319

zuzana.majernikova@karlovaves.sk

Bratislava

24.09.2020

Vec

Oznámenie o začatí konania kolaudačného konania a pozvánka k ústnemu poiednávaniu

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný
úrad") podl'a § 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon"), v nadváznosti na § 7a ods. 2 písm. i)
zákona č. 377/1990 Zb. ohlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, vznení neskorších
predpisov (d'alej len ,,zákon ohlavnom meste") ačl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy,
v nadváznosti na S, l písm. c) 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 nadváznosti na § 2 písm.
e) a § 4 ods. 4) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy
na obce a na vyššie územné celky, v znení neskorších predpisov, oznamuje, že:

stavebník:

zastÚpený:

Hlavné mesto SR Bratis}ava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1,
zastúpené primátorom, IČO: 006 034 81,
Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5, IČO:
698 393,

podal dňa: 09.09.2020 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia,

na stavbu:

Čast':

,,Sanácia stavby oporného múru" na ul. '[' Fullu MČ Karlova Ves-Dlhé
diely':
1. etapa,

miesto stavby: existujúci oporný múr a plynovod na ulici L.Fullu:
na pozemkoch registra CKN parciel č. 1682/37, 1682/128, 1682/133,
1682/134, 1682/228 katastrálne územie Karlova Ves, Bratislava (d'alej len
,,k.ú. Karlova Ves, Bratislava"),

účel stavby: inžinierska stavba - stavebné úpravy existujúceho oporného múra - sanácia
oporného múra - stavebné úpravy 1. etapy, za účelom stabilizácie
poškodeného oporného múra pod bytovými domami na ul. L'. Fullu (podra §
43a ods. (3) písm. s) stavebného zákona),
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na stavbu bolo mestskou čast'ou Bratislava- Karlova Ves vydané:
predbežné povolenie podl'a § 127a ods. (3) písm. d) stavebného zákona pod č.
KV/SU/3325/2019/18537/ZM zo dňa 04.11.20219 v znení opravy zrejmej nesprávnosti
písomnost'ou č. KV/SU/ 1331/2020/3 739/ZM zo dňa 05.02.2020,
stavebné povolenie pod č. KV/SÚ/1731/2020/10851/ZM zo dňa 19. júna 2020, ktoré nadobudlo
právoplatnost' dňa 29.07.2020,
povolenie k predčasnému užívaniu časti stavby ,,Uloženže STL plynovodu" pod č.
KV/SÚ/1906/2020/11540/ZM zo dňa 03. júla 2020, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa
24.07.2020,

popis stavby:
Stavba oporného múra sa nachádza si zastavanom území sídliska Dlhé diely, v tesnej blízkosti cesty
a obytných budov, prístupná je po miestnej komunikácii ul. L' Fullu. V jej blízkosti sa nachádzajú
inžinierske siete. Stavebné úpravy sa zrealizovali v priestore existujúceho múru.
V časti sanovanej v 1. etape, sa stavebnými úpravami existujúcej stavby múra zasiahlo do 2-och
kontajnerových prístreškov na pozemkoch registra CKN parcely č. 1682/134 k.ú. Karlova Ves,
Bratislava a parcely č. 1682/228 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktoré boli predmetom demontovania
a nahradili sa novými zastrešenými stojiskami pre kontajnery, umiestnenými medzi rebrami
oporného múra, vybudovanými v rámci jeho sanácie.
Technické riešenie - popis 1 . etapy:
Sanácia oporného múru v 1. etape bola projektovo riešená o dÍžke 49,20 m. V poškodenom úseku,
kde spadol o dížke 9,87 m, sa-nahradil novým múrom. V zachovanom úseku, o dížke 20,20 m,
sanácia pozostávala vo vybudovaní prit'ažovacích rebier amúra, o hrúbke 300 mm. V úseku
zachovaného múru, o dÍžke 19,10 m, sanácia predstavovala zhotovenie betónového stabilizačného
bloku, na jeho vzdušnej strane. Súčast'ou 1. etapy bola aj oprava STL plynovodu, poškodeného pri
páde časti oporného múru.

Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
Stavebný úrad v súlade s § 80 stavebného zákona a Eg 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o

správnom konaní, v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie kolaudačného konania a zároveň
vytyčuje ústne pojednávanie, spojené s miestnym zist'ovaním, ktoré sa uskutoční dňa

29. októbra 2020 - o 10,00 hod. (štvrtok),

so stretnutím pozvaných priamo na stavbe, ul. E. Fullu č. 13-15, v mestskej časti Karlova Ves -
Bratislava.

V zmysle § 80 ods. 2 stavebného zákona sa účastníci konania a dotknuté orgány upozorňujú,
že námietky astanoviská meížu uplatnit' najnesk8r pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne
neprihliadne.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovat', predloží jeho zástupca plnú moc s
podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovat'.

Zároveň pozývame na kolaudačné konanie projektanta azhotovitel'a stavby,
prostredníctvom stavebníka stavby, resp. osobu vykonávajúcu stavebný dozor (v prípade
uskutočňovania stavby svojpomocou).

K miestnemu zist'ovaniu je stavebník povinný zabezpečit' splnenie podmienok ustanovení §
75a ods.4 a § 81b stavebného zákona.
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Oznámenie sa doruěí:

I.
1.

2.

Úěastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. ě. 1, 814 99 Bratislava 1,
zastúpené primátorom, IČO: 006 034 81, ktorého zastupuje Generálny investor Bratislavy,
Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5, IČO: 698 393, zároveň -vlastník pozemkov registra CKN
parciel č. 1682/37, 1682/128, 1682/133, 1682/228 k.ú. Karlova Ves, Bratislava - podl'a LV č. 46
Vlastníci pozemku registra CKN parcely č. 1682/134 k.ú. Karlova Ves, Bratislava - podl'a LV
č. 3607

II. Dotknutým orgánom, správcom IS, organizáciám:
l . Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1, zastúpené primátorom
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave,

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26
Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 81107 Bratislava 1
Krajské riaditel'stvo PZ v BA - Krajský dopravný inšpektorát, Dopravno-irížinierske oddelenie,
Špitálska ul. č. 14, 812 28 Bratislava 1
Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 3
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán odpadového
hospodárstva, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, odd. dopravy a životného prostredia, Nám.
sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

3.
4.

5.
6.

7.

III. Na vedomie:
1 . MČ Bratislava - Karlova Ves - starostka
2. MÚ MČ BA - Karlova Ves - stavebný úrad - a/a - 2x
3. spis-2xSplS

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:
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Dátum zvesenia:

z úradnej tabule:
Pečiatka a podpis
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