MESTSKÁ ČASŤ BRÁTISLAVA - KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
V Bratislave dňa 09. mája 2018

č KV/SU/85/2018/7327/ZM

ROZHODNUTIE

STAVEBNÉ POVOLENIE

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) zákona č. l 35/1961 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
.e) správy na obce a na vyššie

územné celky, v znení neskorších predpisov, podra čl. 74 písm. b) Štatútu hl. m. SR Bratislavy,
podra § 66 stavebného zákona a podra §§ 46 a 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní,
v znení neskorších predpisov (d'alej ,,správny poriadok?),
povol'uje
stavbu:

objekt:

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

pre stavebníka:

spoloi?čnost' NEXT INVEST, s.r.o., Záborského 42, 831 03 Bratislava 3,
IČO: 36 357 324,

miesto stavby:

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

účel 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 o umiestnení stavby Č.j.: KV/SU/539/2015/6949/AP zo dňa 18.05.2015, ktoré
nadobudlo právoplatnost' dňa 07.07.2015,

rozhodnutie o umiestnení stavby Č.j.: KV/SU/1422/2016/1 1838/AP zo dňa 06.07.2016, ktoré
bolo potvrdené rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky,
č.:OU-BA-OVBP2-2017/6266/KIZ zo dňa 11.01.2017, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa

20.02.2017, a ktoré nahradilo rozhodnutie o umiestnení stavby Č.j.: KV/SU/539/2015/6949/AP
zo dňa 18.05.20l5, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 07.07.2015,
závmné stanovisko č. KV/SU/1685/2017/7827/AP zo dňa 19.04.2017, ako súhlas s vydaním
stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom,
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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
?miestz 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.
Všetky navrhované vnútorné pešie trasy a priestory budú realizované v bezbariérovom prevedení s
farebným a povrchovým odlíšením, podra potrieb slabozrakých a nevidiacich.
Konštmkcia vozoviek komunikácií sa navrhuje s cementobetónovým krytom, konštmkcia
parkovacích pl«"ch sa navrhuje s krytom zo záínkovej dlažby.
Okolo spevnených plóch parkovísk a vozovky sú navrhnuté cestné obrubníky ABO 115. Obrubníky
budú ukladané do 16žka z prostého betónu na pripravený podklad, s predpísaným prevýšením voči
vozovke (10 cm), na rozhraní vozovky a chodníka / zelene. Na styku chodníkov a zelene sa
navrhujú záhonové obrubníky.

Odvedenie povrchových dažd'ových v8d bude pozdÍžnyrn a priečnym sklonom krytu do uličných
vpustov, zaústených do existujúcej kanalizácie. Odvedenie spodných a presakujúcich v«"d je
priečnym sklonom pláne 3% do trativodu.

Na uskutoěnenie stavby sa urěujú tieto záv»zné podmienky:
(l) Stavba sa bude realizovať podra dokumentácie, ktorú vypracoval v 02/2018 Ing. Marcel
Malíček - autorizovaný stavebný inžinier, overenej v stavebnom konaní, ktorá je nedeliternou
súčast'ou tohto rozhodnutia. Každá zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii musí byt'
vopred odsúhlasená stavebným úradom.
(2) Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou právnickou alebo
fyzickou osobou (§ 75 ods. 1 stavebného zákona) a pri kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu
doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby (§ 75a ods.4 stavebného zákona).
(3) Stavebník je povinný najneskór do 15 dní po skončenf výberového konania oznámit'
stavebnému úradu zhotovitera stavby. Stavebník doloží oprávnenie zhotovitel'a na uskutočňovanie
stavieb a stavbyvedúceho ( § 44 ods. 1 stavebného zákona).
(4) So stavebnými prácami na stavbe m8že stavebník začat' až po nadobudnutí právoplatnosti
tohto rozhodnutia, ktorú stavebný úrad potvrdí na jeho rozhodnutf (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní).
(5) Stavebné povolenie stráca platnost', ak stavba nebude zahájená do dvoch rokov odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného povolenia (§ 67 ods. 2 stavebného zákona).
(6) Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona písomne oznámit'
stavebnému úradu začatie stavby.
(7) Stavebník je povimiý pred začatím stavby požiadat' majiterov podzemných inžinierskych
sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavat' ich ochram'ié pásma v zmysle príslušných
predpisov a noriem. V prípade potreby budú výkopy vykonávané mčne.
(8) Stavebník je povinný počas výstavby udržiavat' čistotu na stavbou znečist'ovaných
komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečit' bez porušenia bezpečnosti a
plynulosti cestnej a pešej premávky.
(9) Stavebník je povinný udržiavat' čistotu a poriadok na stavenisku.
(10) Stavebník azhotoviter sú povinní dbat' na to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo
k sp6sobeniu škód na cudzích pozernkoch alebo nehnuternostiach.
(1l) Stavebník je povinný zabezpečit' bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých
sa stavba dotkne.

(12) Stavenisko je potrebné označit' identifikačnou taburou, ktorá musí byt' umiestnená pri
vstupe na stavenisko s týmito údajmi: a) názov stavby, b) názov stavebníka (obchodné meno a
sídlo), c) názov zhotovitera, d) termín začatia a ukončenia stavby, e) kto a kedy stavbu povolil, f)
meno zodpovedného stavbyvedúceho (§ 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona).
(13) Stavebníkpodra§6VšeobecnezáváznéhonariadeniaHl.mestaSRBratislavyč.l/1995zo
dňa 23.3.l995 o digitálnej technickej mape Bratislavy predloží ku kolaudačnému konaniu
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potvrdenie správcu digitálnej mapy o splnení ohlasovacej povinnosti. Jej rozsah stanoví správca
digitálnej mapy, ktorým je Magistrát hl. m. SR Bratislavy.
(14) Stavebnfkjepovinnýpoužit'nastavbevhodnéstavebnévýrobkyvzmyslezák.č.l33/2013
Z.z.

(15) Po celú dobu výstavby musí byt' zabezpečený riadny výkon činnosti stavbyvedúceho a
autorský dozor projektanta. Taktiež musia byt' zabezpečené podmienky pre výkon štátneho
stavebného dohradu (týka sa stavebníka aj zhotovitera).

(16) Stavebník musí zabezpečit', aby počas celej doby výstavby bola na stavbe projektová
dokumentácia overená stavebným úradom, stavebné povolenie, stavebné a montáie denníky.
(17) V prípade zaujatia verejného priestranstva stavebnou činnost'ou prác je stavebník povinný
požiadat' o zaujatie verejného priestranstva Mestskú čast' Bratislava - Karlova Ves.
(18) Stavebník móže vykonat' rozkopávku až po vydaní rozkopávkového povolenia príslušným
cestným správnym orgánom.
(19) Stavebník je povinný počas vykonávania stavebných prác dodržiavat' Všeobecne závázné

nariadenie Miestneho zastupitel'stva MČ Bratislava - Karlova Ves o dodržiavaní čistoty a poriadku
na území mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.

(20) Stavebnfk je povinný zlikvidovat' zariadenie staveniska do 15 dní po ukončení výstavby,
preberacieho a kolaudačného konania. Zariadenie staveniska a skládka materiálu bude na pozernku
stavebníka.

(21) Stavebník musí mat' zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu. (§43i ods. 3 písm. í)
stavebného zákona). Stavebník ku kolaudácii doloží doklady o množstve a spósobe zneškodnenia
odpadu zo stavby, pričom budú dodržané ust. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
(22) Stavenisko musí umožňovat' bezpečné uloženie stavebných výrobkov, stavebných
mechanizmov a uíniestnenie zariadenia staveniska (§ 43i ods. 3 písm. d stavebného zákona).
(23) Stavebník je povinný počas vykonávania stavebných prác dodížiavat' Všeobecne závmné

nariadenie Miestneho zastupiterstva MČ Bratislava - Karlova Ves č. 4/2013 - § 5.
(24) Stavenisko musí byt' zabezpečené pred vstupom cudzích osób na miesta, kde m6že dójst'
k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením (§ 43i ods. 3 písm. a).

(25) Stavebník bude vykonávat' stavebné práce výlučne na pozemku ku ktorému má preukázaný
majetkovo - právny vzt'ah a len z tohto pozernku.
(26) Pri realizácii stavby musia byt' dodížané ustanovenia vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných

prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spósobilosti na výkon niektorých
pracovných činností a ustanovenia § 43i písm. 3) ods. e), g), h) stavebného zákona a dbat' o ochranu
zdravia osób na stavenisku.

(27) Stavba bude dokončená vtermíne do: 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
tohto rozhodnutia. V prípade, že termín nebude m6ct' byt' dodržaný, je stavebník povinný požiadat'

stavebný úrad o jeho predÍženie.
(28) Dokončenú stavbu možno užívat' len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
Návrh na kolaudačné konanie podá stavebník v zmysle § 79 stavebného zákona.

(29) Stavebník je povinný predložit' v kolaudačnom konaní právoplatné kolaudačné rozhodnutie
na vodnú stavbu, ktorej užívanie povoruje Okresný úrad Bratislava.
(30) Stavebník je povinný predložiť v kolaudačnom konaní stavbu súhlas na prevádzku stavby
malého zdroja znečist'ovania ovzdušia, ktorý vydáva hlavné mesto SR Bratislava.
(31) Stavebník je povinný rešpektovat' podmienky zvyjadrení dotknutých orgánov štátnej
správy, sarnosprávy a organizácií (cit. v skrátenom znení):
Hlavné mesto SR Bratislavy - súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečist'ovania
ovzdušia zo dňa 15.06.20l7:

Podmienky súhlasu :

Obmedzit' pri realizácii stavby maximálne znečist'ovanie ovzdušia sekundámou prašnost'ou,
vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje s
prašnými látkami zakapotovat'.
Dopravné cesty a manipulačné plochy pravidelne čistit' a udržiavat' dostatočnú vlhkost'
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povrchov na zabránenie alebo obmedzenie rozprašovania.
V kolaudačnom konaní preukázat' realizáciu ochranne?j zelene z dóvodu obmedzenia
znečist'ujúcich látok z prevádzky parkoviska, v zmysle technickej normy STN 73 6110/Zl Projektovanie miestnych komiu'iikácií. Na spevnenej ploche parkoviska uprednostnit' podra
možnosti pojazdnú zánikovú dlažbu, resp. použit' zátrávňovacie tvárnice.
Krajské riaditel'stvo PZ v Bratislave - Krajský dopravný inšpektorát - stanovisko zo dňa
15.04.2015:

Kraiský dopravný inšpektorát KR PZ v Bratislave s predloženou proiektovou dokumentáciou pre
účely stavebného konania súhlasí, pričom si uplatňuie nasledovné pripomienky:
Potreby statickej dopravy pre navrhovaný objekt považujeme zabezpečením minimálne 54
parkovacích miest v zmysle STN 73 611 0/Z2 za dostatočne uspokojené.
Všetky parkoviská žiadame navrhnút' na vlastných pozemkoch a zrealizovat' v zmysle STN 73
6056.

Zodpovedný počet parkovacích stojísk situovaných na povrchu v zmysle výpočtu statickej
dopravy (t.j. parkovacie stojiská pre návštevy bytového domu) žiadame navrhnút' a využívat' po
dobu užívania stavby ako verejne prístupné, bez možnosti vyhradenia.

Parametre komunikmcií a parkovacích -miest pre daný objekt (šírkové usporiadanie, pozdížny
sklon, polomery) žiadame navrhnút' a zrealizovat' v súlade s STN 73 6056 a STN 73 6110 tak,
aby bol umožnený bezpečný a plynulý prejazd vozidiel pričom ich šírkové parametre žiadame
navrhnút' pre vozidlá skupiny 1, podskupina 02.
Dopravné napojenie navrhovaného objektu na nadradený komunikačný systém požadujeme
nawhnút' v zmysle STN 73 6102 a STN 73 6110 tak, aby bol zabezpečený dostatočný rozhl'ad a
polomery napojenia pri vjazde a výjazde vozidiel z navrhovaného objektu.
KDI KR PZ požaduje v riešenom území vybudovat' bezpečné trasovanie komunikácií pre peších
a zároveň upozorňujeme, že pri sklone váčšom ako 9 % percent požadujeme uvedené pešie
komunikácie zriadit' ako bezbariérové.

V projekte trvalého DZ doplnit' DZ IP 5.
Projekt trvalého dopravného značenia požadujeme spracovat' v zmysle vyššie uvedených
pripomienok a následne predložit' spolu s kópiou tohto stanoviska na prerokovanie do
Operatívnej komisii oddelenia koordinácie dopravných systémov Magistrátu hl m SR Bratislavy
a to najskór 30 dní pred kolaudačným konaním
V prípade obmedzenia cestnej premávky alebo rozkopávky požadujeme spracovat' POD počas
výstavby a ten následne predložit' najsk8r 30 dní pred začatím prác do Operatívnej komisii
oddelenia koordinácie dopravných systémov Magistrátu hl. m. SR Bratislavy na jeho
prerokovanie.
KDI KR PZ BA v súlade so zákonom NR SR č. 171/1993 Z.z. o PZ v znení neskorších

predpisov, si vyhradzuje závázné právo na zmeny svojho stanoviska a stanovit' dodatočné
podmienky alebo uložené zmenit' v prípade pokiar to budú vyžadovat' naliehavé okolnosti
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu.
Hasiěský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy - stanovisko zo dňa 07.03.20l7:
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozom pre konanie
nasledujúce podra zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s narni overenou projektovou
dokumentáciou stavby požadujeme ho predložit' pri kolaudačnom konaní.
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti oživotné prostredie, orgán odpadového
hospodárstva - vyjadrenie zo dňa 29.Ol.2014:
Z hl'adiska odpadového hospodárstva, tunaiší úrad nemá nárnietky voči realizácii stavby za dodržania
nasledovných podmienok:
Póvodca odpadov je povinný odovzdávat' odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo
právnickým osobám, ktoré sú na túto činnost' oprávnené.
Póvodcovi odpadu sa nepovoruje odpad skladovat', tento sa musí hned' po vytvorení odviest' k
oprávnenému odberatel'ovi.
P8vodca odpadov bude odpady zhromažd'ovat' podra dmhov odpadov a zabezpečí ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom.
4

Póvodca odpadov bude viest' a uchovávat' evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich
zhodnotení a zneškodnení.

Pred začatím stavebných prác, držitel' odpadov predloží tunajšiemu úradu spósob nakladania s
odpadom k.č. 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05.

Póvodca odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom (§ 10 vyhláška MŽP SR č.
283/2001 Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov v termíne do
31 .januára nasledujúceho kalendárneho roka.
Póvodca odpadov v kolaudačnom konaní predloží tunajšiemu úradu doklady preukazujúce
zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou osobou.
Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s. - vyjadrenie zo dňa 29.09.20l5:
Z hradiska situovania navrhovanej stavby

Stavba vrátane zariadenia staveniska musí rešpektovat' všetky existujúce a prekladané verejné
vodohospodárske zariadenia, vrátane ich ochranného pásma v súlade so zákonom č. 442/2002
Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
vodovod DN 250-1,5 m od vonkajšieho okraja potmbia vodorovne na obidve strany,
verejný vodovod DN 800 - 4,0 m od vonkajšieho okraja potmbia vodorovne na obidve
strany. Nakol'ko sa jedná o tranzitné potmbie - kategórie l doporučujeme rešpektovat'
ochranné pásmo 5,0 m od vonkajšieho okraja potrubia vodorovne na obidve strany,
verejný vodovod dimenzie DN 100 - 500 - 1,5 m, nad DN 500 - 2,5 m od vonkajšieho okraja
potmbia vodorovne na obidve strany,
kanalizácia DN 800 - 2,5 m od vonkajšieho okraja potrubia vodorovne na obidve strany.

Objednávku na vytýčenie presnej polohy existujúcich vodohospodárskych sieti je možné podat'
cestou podaterne na odbor priamych služieb zákazníkom našej spoločnosti. K objednávke treba
priložit' orientačný zákres zariadenia, ktorý je možné získat' v technickej miestnosti odbom
priarnych služieb zákazníkom ( OPSZ) počas stránkových hodín.
V trase existujúcich a navrhovaných verejných vodohospodárskych zariadení vrátane
ochranného pásma je zakázané vykonávat' zemné práce, umiestňovat' stavby a objekty trvalého
charaktem, umiestňovat' konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávat' činnosti,
ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli
ohrozit' ich technický stav, vysádzat' trvalé porasty, uíniestňovat' skládky materiálu, objektov
zariadenia staveniska a pod nad zariadeniarni BVS, resp. v ich pásmach ochrany.
Západoslovenská distribuěná, a.s. - vyjadrenie zo dňa 31.07.20l5:

Žiadame rešpektovat' všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržat' ich ochramié pásma podra § 43 zákona
251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. Zakresrovanie sietí je možné vykonat' pre zariadenia
VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná č. 14,

pre zariadenia VVN a zariaden?Ía oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova Č. 3.
Slovak Telekom, a.s. - vyjadrenie zo dňa 06.06.20l7:
Stavebník ie povinný rešpektovat' nasledovné.
*

*

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň
je potrebné dodržat' ustanovenie §65 zákona č. 351 /201 1 Z. z. o ochrane proti mšeniu.
Vyjadrenie stráca platnost' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade
zmeny vyznačeného polygónu, d8vodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné
čisto v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnost'
podra bodu 3.

*

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho záíner, pre ktorý
podal uvedenú žiadost' je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskór pred spracovaním projektovej
dokumentácie stavby), vyzvat' spoločnost' Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
povereného správou sieti:
Daniel Talacko, daniel.talacko@telekom.sk, +421 0902719605.

5

*

*

*

*

*

*

V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/201 1 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu
stavby musí zakreslit' priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povin?nosti
zodpovedá projektant.
Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je
potrebné uzavriet' dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastrůom
dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložit' zrealizovat' prekládku SEK.
Upozorňujeme žiadatel'a, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' podmienka
spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriad'ovania skládok materiálu
a zriad'ovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a
projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná siet', ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,
je potrebné zo strany ffiadatera zabezpečit' nadzemnú siet' proti poškodeniu alebo narušeniu
ochramiého pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podl'a §
68 zákona č. 351/20llZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
V prípade, že žiadater bude so zemnými prácami alebo činnost'ou z akýchkorvek dóvodov
pokračovat' po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost', je povinný zastavit' zemné práce a
požiadat' o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebnflc povinný požiadat' o vytýčenie polohy SEK
spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhl'adom k
tomu, že na Vašom záujmovom území sa ínói nachádzat' zariadenia iných prevádzkovatel'ov, ako sú
napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týrnto
upozorňuje ffiadatera na povinnost' vyžiadat' si obdobné vyjadrenie od prevádzkovatel'ov týchto
zariadení.

*

Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu
terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na
stránke :

*

https ://www.telekom.sk/vyj adrenia
Stavebník alebo ním poverená osoba je povimiá bez ohradu na vyššie uvedené body dodržat' pri
svojej?činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

*

Žiadatel' rnóže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre
účel konaní podl'a stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadatel' nie je oprávnený
poskytnuté inforínácie a dáta d'alej rozširovat', prenajímat' alebo využívat' bez súhlasu
spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

*

Žiadatel'a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojit' nehnutel'nost' na verejnú

elektronickú komunikačnú siet" úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplnit' aj telekomunikačnú prípojku.
*
Poskytovater negarantuje geodetickú presnost' poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej
forme nezbavuje žiadatera povinnosti požiadat' o vytýčenie.
Všeobecné podmienky ochrany SEK
V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadost', je v kolízii so SEK Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je
stavebrá po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečit':
Ochranu alebo preloženie sieti v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom
Slovak Telekom, a.s.

Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného
vedenia.

Odsúhlasenie projektovej dokuínentácie v prípade potreby prerniestnenia telekomunikačného
vedenia.

'[?JPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa rnóže nachádzat' viac zariadení (káble, potrubia) s íóznou
fuínkčnost'ou.
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Pri akýchkol'vek prácach, ktorými móžu byt' omozené alebo poškodené zariadenia, je ffiadater povinný
vykonat' všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
Preukázatel'né oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávat' zemné práce, s vytýčenou
avyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podrnienkami, ktoré boli na jeho ochranu
stanovené.

Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku * 30
cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.

Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s

najváčšou opatrnost'ou a bezpodmienečne nepoižvali nevhodné náradie (napr. hÍbiace stroj e).
Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukol'vek ohrozeniu, krádeži a
poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
Zhutnenie zeminy pod káblarni pred jeho zakrytírn (zasypaním).
Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.
Overenie výškového uloženia zariadenia mčnými sondarni (z d6vodu, že spoločnost' Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia
zariadenia vykonané bez ich vedomia).
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšit', alebo znížit' krytie tel.
káblov je toto možné vykonat' len so súhlasom povereného zarnestnanca ST.

V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná siet' ST) je
potrebné si podat' žiadost' o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
poi
Z?Eadame dodržat' platné predpisy podra STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v
plnom rozsahu.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - vyjadrenie zo dňa 02.02.20l5:
Konštatujeme, že riešené vnútroblokové komunikácie sú navrhnuté ako ukl'udnené komunikácie
triedy Dl bez chodníkov na vetvách B a C. Z tohto dóvodu žiadame na začiatku vetvy B

osad;nie dopravnej značky IP 28a Obytná zóna, aby stavba spÍňala požiadavky vyhlášky č.
532/2002 Z.z. a č 9/2009 Z.z. z hradiska osób so zrakovým postihnutím. Pri dodržaní týchto
požiadaviek súhlasíme s vydaním stavebného povolenia.

V konaní neboli v zákonnej lehote vznesené námietky a pripomienky účastníkov konania.

Odóvodnenie

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ako príslušný špeciálny stavebný úrad obdržala dňa
22.03.20l7 žiadost' stavebníka - spoločnosti NEXT INVEST, s.r.o., Záborského 42, 831 03

Bratislava 3, IČO: 36 357 324, ktorého zastupuje Ing. arch. Martin Arpáš, Kukučínova 985/12,
831 03 Bratislava 3, o vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom:
,,Apartmánový dom ,,Boomerang" Karlova Ves, Bratislava"
objekt: SO 08 Komunikácie a spevnené plochy,
na pozemkoch parciel v katastrálnom území Karlova Ves, Bratislava.
Dňa 09.02.2018 obdržal stavebný úrad žiadost' stavebníka, ktorou požiadal o zmenu rozsahu
žiadosti o vydanie stavebného povolenia podaného dňa 22.03.2017.
Na základe uvedeného sa predmetom stavebného konania stala stavba vnasledovnom
rozsahu:

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

na pozeínku registra CKN parcely č. 1275/15 k.ú. Karlova Ves, Bratislava.
Stavebník zaplatil správny poplatok podra položky č. 60 písm. g zákona č. 145/1995 Zb.
o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.
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Na stavbu bolo mestskou čast'ou Bratislava-Dúbravka vydané:

rozhodnutie o umiestnení stavby Č.j.: KV/SU/539/2015/6949/AP zo dňa 18.05.20l5, ktoré
nadobudlo právoplatnost' dňa 07.07.2015,

rozhodnutie o umiestnení stavby Č.j.: KV/SU/1422/2016/1 1838/AP zo dňa 06.07.2016, ktoré
bolo potvrdené rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky,
č.:OU-BA-OVBP2-2017/6266/KIZ zo dňa 11.01.2017, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa

20.02.2017, a ktoré nahradilo rozhodnutie o umiestnení stavby Č.3.: KV/SU/539/20 l 5/6949/AP
zo dňa 18.05.2015, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 07.07.20l5,
závázné stanovisko č. KV/SU/1685/2017/7827/AP zo dňa 19.04.20l7, ako súhlas s vydaním
stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.
Na podmieňujúce investície bolo vydané:
Na stavbu malého zdroja znečist'ovania ovzdušia vydalo hlavné mesto SR Bratislava súhlas na
povolenie stavby zdroja č. MAGS OZP 46569/201 7/326324/Be zo dňa 15.06.2017.
Na vodnú stavbu vydal Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
stavebné povolenie č. OU-BA-OSZP3-2018/029624/JAJ/IV-6106 zo dňa 21.03.2018, ktoré
nadobudlo právoplatnost' dňa 24.04.2018.
Stavba ,,Apartmánový dom ,,Boomerang? Karlova Ves, Bratislava" objekt: SO 08.b.
Komunikácie a spevnené plochy, bude realizovaná na pozernku registra CKN parcely č. 1275/15
k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorá je zapísaná na LV č. 4706 pre stavebníka.
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad dňa 21.03 .2018 oznámila
začiatok stavebného konania stavby listom č. KV/SU/85/2018/3846/ZM, doručované verejnou
vyhláškou podl'a § 61 ods. 4 stavebného zákona, vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves účastníkom konania, dotknutým orgánom, správcom iiinierskych sietí
a organizáciám.

Účastníci konania, dotknuté orgány, správcovia inžinierskych sietí a organizácie nenahliadli
do spisového materiálu povorovanej stavby. V konaní neboli v zákonnej lehote vznesené žiadne
nárnietky účastníkov konania, ani pripomienky dotknutých orgánov, správcov IS a organizácií.
Podl'a § 61 ods. 4 stavebného zákona o priebehu konania na stavbu ,,Apartmánový dom
,,Boomerang? Karlova Ves, Bratislava" objekt: SO os.b. Komunikácie a spevnené plochy, boli
účastnfci konania oboznamovaní verejnou vyhláškou v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona
a v súlade s § 26 ods. 2 správneho poriadku. Dokumentácia stavby bola k dispozícii na stavebnom
úrade. Uvedeným postupom správny orgán umožnil v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku
účastníkom konania vyj adrit' sa k podkladom rozhodnutia.
Stanoviská apožiadavky účastníkov konania adotknutých orgánov uplatnené vtomto
konaní boli preskúmané skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia a sú uvedené
v jeho výrokovej časti. Neuvedené stanoviská, ktoré boli bez pripomienok sú súčast'ou spisového
materiálu. V konaní stavebný úrad porovnal všetky vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov
a organizácií s originálmi a po porovnaní si založil do spisového materiálu fotokópie.
Stavebnému úradu boli v konaní predložené nasledovné doklady:
listy vlastníctva č. 4706, 5484, 3298, 4796, 3303, 4792, 1524, 47?3, 497?, kópia katastrálnej mapy,
súhlasné vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií, ktoré boli skoordinované a zahrnuté do
podmienok tohto rozhodnutia, potvrdenie o existencii inžinierskych sietí, 2x projekt stavby pre
stavebné povolenie, právoplatné územné rozhodnutie, rozhodnutia a povolenia na podmieňujúce
investície, plnomocenstvo pre Ing. arch. Martina Arpáša, výpis z Obchodného registra stavebníka.
V stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal žiadost' a priložené doklady podra ustanovení
§ 61, § 62, § 64 stavebného zákona, pričom zistil, že povolením realizácie predmetnej stavby
nebudú ohrozené celospoločenské záujmy, ani ohrozené práva aprávom chránené záujmy
dotknutých účastníkov konania. Tiež skúmal, či neboli v novom posúdení zistené okolnosti, ktoré
by zhoršovali chránené záujmy obyvaterov, tak ako je uvedené v ust. § 62 písm. b) stavebného
zákona.

Stavebný úrad vkonaní primerane postupoval podra ustanovení § 3 ods. 1, 2, 4 a 5
správneho poriadku, pričom podra § 3 ods. 1 dbal na súlad so zákomni ainými právnymi
predpismi, podra § 3 ods. 2 mali účastníci konania možnost' sa v konaní vyjadrit', podra § 3 ods. 4
správny orgán dbal na to, aby sa zaoberal vecou bez zbytočných priet'ahov a použil najvhodnejšie
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prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci a súčasne dbal na to, aby konanie prebiehalo
hospodárne bez zbytočného zat'ažovania účastníkov konania a podl'a § 3 ods. 5 rozhodoval podra
sporahlivo zisteného stavu veci a vydal rozhodnutie v súlade s § 46 a § 47 správneho poriadku.
Z horeuvedených d6vodov rozhodla mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, ako príslušný
špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podat' odvolanie na tunajšom
stavebnom úrade, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia (domčenia). Ak
tunajší stavebný úrad sám nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný úrad Bratislava,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právoplatnost', je možné preskúmat' súdom podl'a príslušných ustanovení Správneho súdneho
poriadku.
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Dana Čahojov.
starostka

Príloha: - 1 x projektová dokumentácia overená stavebným úradom v konaní (stavebník prevezme
osobne v stránkové dni)

Rozhodnutie sa doručí:

I. Účastníkom konania formou verejnou vyhláškou:

Í. stavebník: spoločnost' NEXT INVEST, s.r.o., Záborského 42, 831 03 Bratislava 3, IČO: 36
2.
3.

357 324, ktorého zastupuje Ing. arch. Martin Arpáš, Kukučínova 985/ 12, 831 03 Bratislava 3
Hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené primátorom, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, zastúpená starostkou, Nárn. 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 l
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. Adarn Hudec, Adárniho 33, 841 05 Bratislava 4

10. Ing. Jozef Tóth, J.Stanislava 20/c, 841 05 Bratislava 4
1l. Ing. Julianna Tóthová, PhD., J.Stanislava 20/c, 841 05 Bratislava 4
12. Mária Floriansová, Adámiho 553/37, 841 05 Bratislava 4

13. Ing. Marcel Florians, Ostredková 3231/1, 821 02 Bratislava 2
14. Ing. Andrea Lehmann, Adárniho 553/37, 841 05 Bratislava 4
15. Zdenek Mizera, Palkovičova 9, 821 08 Bratislava 2
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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 osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a
stavbám na nich, vrátane susediacich pozernkov a susediacich stavieb, ak ich vlastnícke alebo
iné práva k týmto pozemkom a stavbám móžu byt' konaním priamo dotknuté
II. Na vedomie:

1. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Odd. dopravy aživotného prostredia,
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
2.

Krajské riaditerstvo 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 1

5.

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,-816 47 Bratislava 1

6.
8.

Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 1

9.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 841 0l Bratislava 4

7.

Na vedomie:

-1.

MČ Bratislava - Karlova Ves - starostka

p0 MÚ MČ BA - Karlova Ves - stavebný úrad - a/a - 2x
4' spis - 2x
Vybavuje: Ing. Majerníková

Verejná vyhláška
Toto rozhodnutie 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 rozhodnutia.
Dátum vyvesenia

Dátum doručenia: 3 c ? .€ - ,52!C /2

na úradnej tabuli:y7.(. r k4»
Pečiatka a podpis:

W
MIESTNY úFlAD MESTSKEJ čASTI
BRA,TISLAVA - Ř/U'?m;Á'V'E'.!'
NAM. sÝ. ŠsÁŇH'š;'a'

*i

Dátum zyesenia:

z úradnej tabule:
Pečiatka a podpis

MIESTNY ÚRAD ME'STSKEJ ČASTI
BFIAT?SLAVA - KARLOVÁ géŠ
NAM. SV. r-sarvňšÚň
842 82 BRATISLAVA 4
-E8-

842 82 BRATISÚ;Ú;J'4
-58-
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