
@ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA
Nám. sv. Františka 8, 842 62

Č. j.: KV/SU/953/2018/13924/ZK

KARLOVÁ VES
Bratislaya 4

Bratislava 22.08.2018

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej stavebný úrad) podl'a ustanovenia
§ 117 ods. 1 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. 608/2Ó03 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 znenf neskorších predpisov, 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 štatúhi hlavného mesta Bratislavy, zastúpená
starostkou mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o hlavnom meste SR Bratislavy, v konaní podra ustanovenia
§ 66 stavebného zákona v spojení sustanovením § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného
prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (vyhláška č. 453/2000 Z. z.)
v platnom znení a podl'a ustanovenia § 71 ods. 1, písm. b) stavebného zákona v nadvuznosti na ustanovenia § 46 a
F3 47 zákona č. 71 / 1967 zb., o správnom konaní v znení neskorších predpisov (d'alej správny poriadok), vydáva

stavebné povolenie

názov stavby: ,,Rodinný dom?,
Objektová skladba: SO - 00

SO - Ol

SO - 03
SO - 04
SO - 05
SO - 06

SO - 07

prÍprava Územia
rodinný dom
bazén

prípojka vody
prípojka kanalizácie, retenčná nádrž
prípojka NN
elektrické domové prípojky

miesto stavby: stavba bude umiestnená v lokalite vymedzenej ulicami Líščie údolie - Staré gmnty, na pozemkoch
reg. "C" parc. č. 2968/47, 2968/7 1, 535/24, 672/21, 672/28, 672/19, všetko k. ú. Karlova Ves

stavebník : Peter Vavro a MUDr. Viera Vavrová, obaja trvale bytom Malá 13, 81102 Bratislava,
v zastúpení: ÍaP*B partner - združenie podnikaterov Ing. Pavol Bobula, Tatiana Ivicová - IPB,
IČO: 31 075 592, s-o sídlom združeniaJ Orenburská 1 7A, 821 06 Bratisalava 214

projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia : vypracovala spoločnost' ADM design, s.r.o.,
Sabinovská 5, 821 02 Bratislava, Ing. arch. Dušan Dinaj, autorizovaný architekt, reg. č. SKA *0405AA*,
v termíne 1 0/20 15, revidovaná l 2/20 16

druh stavby: pozemná stavba - novostavba rodinného domu

trvanie stavby: stavba trvalá

povolenie vydané na predmetnú stavbu: územné rozhodnutie o umiestnení stavby KV/SU/1 1 9/20 l 7/ 18754/ZK
zo dňa 03.11.2017, právoplatné dňa 15.12.2017

stručný popis stavby: Pozemok je situovaný medzi ulicami Staré gmnty a Líščie údolie. Územie bývalých záhrad
je svahovité so sklonom až 15% juhozápadným smerom. Dopravný prístup je zabezpečený z ulice Líščie údolie,
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tento bude riešený ako súkromná účelová komunikácia. Dom má jedno podzemné podlažie (1 . PP) slúžiace ako
garáž, dve plnohodnotné nadzemné podlažia (1. a 2. NP) a jedno ustupujúce (UP). Na kaMom nadzemnom
podlaží je umiestnený jeden byt. Architektonické riešenie: Podzemné podlažie, tvoriace podnož domu, slúži ako
spoločná garáž a priestor pre tepelné hospodárstvo. Na ňom sú situované dve plnohodnotné a jedno ustúpené
podlažie s bytmi. Spojené sú komunikačným jadrom na severovýchodnej strane domu. Na teréne, orientovaná na
juhozápad, je terasa s bazénom ako spoločné vybavenie domu. Konštrukěné riešenie: Objekt je štvorpodlažný
mončený 'plochou strechou situovaný vo značne svahovitom teréne. Pódoiysne je tvorený h-lavnou obdÍžnikovou
čast'ou a -dvoma menšími obdÍžnikovými čast'ami, vyplnenými veitikálnymi komunikáciami a obslužnými
priestortni. Hlavný priestor má v 1 . PP rozmery 12,460xl4,800m (v piatich priečnych moduloch po cca 2700 mm),
ktoré sa v 1. NP menia rozšírením do bokov na rozmer 12,460xl6,250m a zváčšený bude o balkón rozmerov
2,400xl4,800 na čelnej fasáde. V 2.NP sa pódorysný rozmer nezmení, ale bude zváčšený o balkón rozmeru
1,OOOxl4,8000m na čelnej fasáde a 1,550xll,800m na zadnej fasáde. V 3.NP je pódorys zváčšený o balkón
rozmeru 1,000xl4,8000m na čelnej fasáde a 1,550xl 1,800m na zadnej fasáde a redukovaný terasami rozneho
tvam. Konštrukčná výška podlažia je v 1. PP 4,025m, v 1. NP 3,00m, v 2. NP 3,250m a v ÚP 2,85m. Objekt bude
založený na betónových- pásových základoch do nezamrzajúcej hÍbky, úrovne únosnej základovej pódy.
Vodorovné konštrukcie budú tvorené monolitickými železobetónovými doskovými konštmkciami hrúbky 250 mm
s výškovými zlomami v mieste terás a s vencami po obvode. Zvislé nosné konštrukcie budú v suteréne tvorené
monolitickými železobetónovými stÍpmi rozmerov cca 600/200mm, monolitickými železobetónovými
obvodovými stenami hrúbky 200mm a vnútornými keramickými stenami hrúbky 300mm. Zvislé nosné konštrukcie
v nadzemných podlažiach budú tvorené keramickými obvodovými stenami hrúbky minimálne 380mm a
vnútornými keramickými stenami hrúbky 200mm. Oplotenie pozemku je navrhnuté z poplastovaného pletiva
výšky 2 m, čast' oplotenia v dÍžke 6,5 m je navrhnuté ako betónové. Bazén je navrhnutý obdÍžnikového tvaru dL
7,Om, šírky 2,8m, konštrukčne je navrhnutý ako žb vaňa. Prípojka vody: Zásobovanie navrhovaného objektu
vodou sa navrhuje riešit' novou vodovodnou prípojkou vody DN 40 napojenou na existujúci verejný vodovod DN
100 v ulici Líščie údolie. Za vodomernou šachtou bude rozvod pokračovat' až do budovy. V budove budú osadené
podružné vodomery pre jednotlivé byty. Z hl'adiska požiarnej ochrany je navrhnutá na pozemku investora požiarna
nádrž s objemom 14 m3.Vodovod bude vedený k navrhovanej požiarno-retenčnej nádrži a k technológii
navrhovaného bazénu. Kanalizácia: Odvádzanie odpadových vód z objektu je riešené novou kanalizačnou
prípojkou DN 200, ktorá bude napojená do verejnej kanalizácie DN 300 v ulici Líščie údolie. Na trase sú
navrhnuté revízne šachty. Pre odvod dažd'ovej vody je navrhnutá nová dažd'ová prípojka kanalizácie DN 150,
napojená do navrhovanej dažd'ovo-požiarnej nádrže, ktorá bude umiestnená na pozemku investora. Vykurovanie,
chladenie, príprava teplej vody: Riešený objekt bude zásobovaný tepelnou energiou s tepelného čerpadla
Viessmann Vitocal 300-G BW+BWS 121, menovitý výkon 21 ,2kW. Tepelné čerpadlo je napojené na geoterrnálne
zemné vrty. Navrhnuté sú štyri hlbinné vrty 4x32x3,0mm na využívanie tepelnej energie zemskej kóry v súlade
s rozhodnutím o využití územia. Ako záloha bude osadený elektrický kotol Therm 23 s tepelným výkonom 23kW.
Tepelné čerpadlo bude dopojené do akumulačnej nádoby Viessmann Vitocell 100-E o objeme 750 litrov. Z
akumulačnej nádoby bude vykurovacie médium distribuované do jednotlivých vetiev. Teplá voda bude ohrievaná
v zásobníkovom ohrievači Viessmann Vitocell 100-V typ CVB o objeme 5001. Voda v bazéne bude ohrievaná
pomocou výmenníka tepla (dodávka bazén). Elektro: Objekt je na zdroj el. energie napojený z verejnej
distribučnej siete káblovým vedením z TS 1219-000, ktoré je riešené samostatnou projektovou dokumentáciou (je
predmetom samostatného povolenia). Káblové vedenie je ukončené v rozpojovacej skrini 1-SR. Pre zásobovanie
rodinného domu bude vybudovaná nová NN prípojka z l-SR do rozvádzača merania spotreby REP.4 (SO-06), v
ktorom sa nachádzajú 4 merania elektrickej energie pre 4 elektromery (3 bytové jednotky + spoločná spotreba).
Dopravné napojenie navrhovaného objektu na nadradený komunikačný systém je riešené na ul. Líščie údolie cez
spe-vnenú plochu na pozemkoch 535/24, 672/21,28, dÍžky 90,0 m, šírky 3,0 -m s premenlivým sklonom. Pre
zabezpečenie parkovania je navrhnutých 7 parkovacích miest v 1. podzemnom podlaží rodinného domu.

v

Podmienky pre realizáciu stavby:

1. Stavba bude umiestnená v súlade s územným rozhodnutím o umiestnení stavby KV/SU/1 19/201 7/18754/ZK
zo dňa 03.11.2017, právoplatné dňa 15.12.2017. Stavebné práce budú uskutočnené podl'a: projektu stavby
pre stavebné povolenie, ktorý vypracovala spoločnost' vypracovala spoločnost' ADM design, s.r.o.,
Sabinovská 5, 821 02 Bratislava, Ing. arch. Dušan Dinaj, autorizovaný architekt, reg. č. SKA *0405AA*, v
terrníne 10/2015, revidovaná 12/2016

2. Za kvalitu apresnost' zrealizovania stavebných amontážnych prác, za dodržania navrhnutých materiálov
a postupov, uvedených v projekte stavby pre stavebné povolenie, uvedenom v bode 1., zodpovedá v plnej
miere dodávater stavebných prác, ktorý bude určený výberovým konaním.
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3. So stavebnými prácami na stavbe možno začat' až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia (§ 52 zák.
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní), právoplatnost' potvrdí stavebný úrad.

4. Rozhodnutie stráca platnost' ak sa so stavebnými prácami na stavbe nezačne do dvoch rokov odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia (§ 67 stavebného zákona).
Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, že pred uplynutím platnosti tohto rozhodnutia, t. j. v prípade ak nezačne
so stavebnými prácami na stavbe do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,
z objektívnych dóvodov, móže v primeranej lehote pred jej vypršaním, požiadat' o predÍženie jeho platnosti.
Toto rozhodnutie a prípadné rozhodnutie o predÍžení jeho-platnosti sú závuzné-aj pre právnych nástupcov
účastníkov konania (§ 70 stavebného zákona ). Stavebník sa nesmie odchýlit' od schválenej projektovej
dokumentácie. Každú zmenu stavby je možné uskutočnit' len po predchádzajúcom odsúhlasenf na stavebnom
úrade.

Stavebník je povinný písomne oznámit' stavebnému úradu začatie stavebných prác (§66 ods. 2, písm. h/
stavebného zákona).
Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od začatia stavby (§ 66 ods.3 písm. d) stav. zákona). V prípade, že
nie je možné zvážnych dóvodov stavbu dokončit' vurčenej lehote, stavebník požiada stavebný úrad
o predÍženie lehoty na ukončenie stavby pred jeho uplynutím-s uvedením dóvodu -podra § 68 stav:ebného
zákona.

Stavebník musí zabezpečit', aby počas celej doby trvania stavebných prác bola na stavbe k dispozícii príslušná
projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní (§ 43i, ods. 5 stav. zákona),
stavebné povolenie a stavebný, príp. montážny denník (§ 46d stav. zákona a v § 28 vyhlášky MŽP SR
č.453/2000Z.z.), t.j. podklady potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohradu.

10. Pri výstavbe budú dodržané príslušné ustanovenia § 48 -§ 53 stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie a príslušné normy STN EN.

11. Rozvody elektroinštalácie, rozvodov VN sa musia realizovat' podl'a slovenských technických noriem a
výkresovej dokumentácie. Inštalácie móže vykonat' organizácia k tomu oprávnená alebo osoba pre túto
činnost' odborne spósobilá.

12. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné do«:lírzať predpisy a norrny týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbat' na ochranu zdravia osób na stavenisku aj v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. o
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ustanovenia § 43i ods. 3 písm. e, g, h
stavebného zákona.

13. Na uskutočnenie stavby možno navrhnút' a použit' iba stavebný výrobok (§ 66 ods. 3, písm. g) a § 43f stav.
zákona), ktorý je podl'a osobitných predpisov (zákon č.133/2013 Z.z. o stav. výrobkoch) vhodný na použitie
v stavbe na zamýšraný účel, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a ramy (EÚ) č. 305/20 11 . Doklady
o overení požadovaných vlastnostf stavebných výrobkov predloží stavebník stavebnému úradu pri ústnom
konaní spojenom s miestnym zist'ovaním v rámci kolaudačného konania stavby - § 18 vyhl. č. 453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

5.

6.

7.

8.

9.

14. Stavenisko musí:

byt' zabezpečené pred vstupom cudzích osób na miestach, kde m6ze dójst' k ohrozeniu života alebo zdravia a
to prípadne aj úplným ohradením (§ 43i ods. 3 písm. a) stav. zákona),
byt' označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe (§ 43i ods. 3, pfsm. b) stavebného
zákona) - na stavbe na viditel'nom mieste sa bude nachádzat' stavebné povolenie.
umožňovat' bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných materiálov na mieste stavby.
mat' zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu (§ 43i ods. 3, písm. f) stav. zákona) na riadenú skládku.
umožňovat' bezpečný pohyb osí"b vykonávajúcich stavebné práce (§ 43i ods. 3 písm. e) stav. zákona), mat'
vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a pohyb osób vykonávajúcich stavebné práce (§ 43i ods.
3 písm. g) stav. zákona),
byt' zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia l'udí na stavenisku a v jeho okolí (§
43i ods. 3 písm. h) stav. zákona, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia..),
ako aj ochrana životného prostredia podra osobitných predpisov (zák.č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 13 7/20 10 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon
č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov).

15. Stavebník je povinný pri búracích prácach dodržat' nasledovné podmienky:
Na búracie práce nebudú použité trhaviny.

*

*

*

*

@

*

*
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Časti stavby sa musia odstraňovat' tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravie
osób, k vzniku požiam a nekontrolovatel'nému porušeniu stability stavby alebo jej časti.
Pri odstraňovaní častí stavby nesmie byt' ohrozená jej stabilita aani stabilita žiadnej inej stayby
prevádzkyschopnost' sietí technického vybavenie v dosahu stavby .

16. Stavebník je povinný na ochranu životného prostredia aosobitných záujmov dodržat' tieto
podmienky:
Znížit' negatívne vplyvy zo stavebných prác na životné prostredie v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, najmu § 27-29.
Dodržiavat' ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku avibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
v životnom prostredí.
Neporušovat' hlavne v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na
priaznivé životné prostredie vyjadrené v zákone č. 460/1992 Zb. Ústava SR, v znení neskorších predpisov -
Piaty oddiel čl. 36 písm. e) a Šiesty oddiel - c}.44-ods. 1.
zabezpečit' také opatrenia, aby hluk zo stavebnej činnosti neobt'ažoval obyvaterov a dodržiavat' ustanovenia
dodávater stavby je povinný dodržat' Vyhlášku MPSVaR 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.

17. Stavebník je povinný na zabezpečenie kvality ovzdušia zabezpečit':
denne pravidelné čistenie komunikačných a iných verejných priestorov
nepretížité prekrytie kontajnerov, prípadne iných nádob na odpad, uložených na stavbe a pri ich preprave.

18. Stavebník je povinný zabezpečit' ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia l'udí a životného
prostredia a d'alších podmienok pre uskutočnenie stavby (§ 66 ods. 3, písm. b/ a ods. 3 stav. zákona):
pri realizácii stavby maximálne obmedzit' znečist'ovanie ovzdušia sekundárnou prašnost'ou vznikajúcou pri
stavebných prácach a preprave materiálu.
zabezpečit' dodržiavanie čistoty v okolí stavby
dbat', aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabránit'

* stavebník odstráni škody do 24 hod. v prípade porušenia sietí
19. Dokončenú stavbu možno v zmysle § 76 stavebného zákona užívat' len na základe kolaudačného

rozhodnutia, o ktoré stavebník požiada stavebný úrad
20. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 ods. l stavebného zákona pred začatím stavebných prác zabezpečí

vytýčenie stavby oprávnenými osobami podl'a ustanovenia § 45 ods. 4 stavebného zákona. Vytyčovanie
v súlade s ustanovením § 75 ods. 3 sa robí podl'a vytyčovacích výkresov v súlade s územným rozhodnutím
alebo stavebným povolením.

21. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadat' majitel'ov podzemných inžinierskych sietí o ich presné
vytýčenie a počas výstavby rešpektovat' jestvujúce inžinierske siete a dodržat' ich ochranné pásma v zmysle
príslušných

22. Stavebník je povinný :
zlikvidovat' zariadenie staveniska do 15 dní po ukončení výstavby, preberacieho a kolaudačného konania
ku kolaudácii predložit' doklady o množstve a spósobe zneškodnenia odpadu zo stavby, prípadne o ich
prevzatí zmluvnou stranou, pričom budú dodrzané ustanovenia zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne závuzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy
č.l2/2001 o nakladaní skomunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. m. SR
Bratislavy 3eho doplnení nariadením č. 14/201 1 a VZN č. 2/2013 mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o
dodržiavaní poriadku a čistoty,
ku kolaudácii predložit' doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov, pričom na stavbu
budú použité iba také stavebné výrobky (§ 66 ods. 3, písm. g) a § 43f stav. zákona), ktoré sú podl'a
osobitných predpisov (zákon č.133/2013 Z.z. o stav. výrobkoch) vhodné na použitie v stavbe na zamýšl'aný
účel, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/20 11.
ku kolaudácii predložit' potvrdenie správcu digitálnej mapy mesta o odovzdaní príslušnej dokumentácie. Jej
rozsah stanoví správca, ktorým je Magistrát hl. m. SR BA v súlade s VZN hl. m. SR BA č. 1/ 1995

23. Stavebný úrad týmto oznamuje, že na stavbe móže byt' vykonaný štátny stavebný dohl'ad povereným
zamestnancom stavebného úradu, v súlade s § 98 v nadv»znosti na § 134 stavebného zákona, a za tým
účelom vstúpit' na cudzí pozemok a stavby. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba
uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby, sú povinní umožnit' orgánom štátneho stavebného dohl'adu

*
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animi prizvaných znalcom vstupovat' na stavenisko a do stavby, nazerat' do jej dokumentácie autvárat'
predpoklady pre výkon dohl'adu (§ 100 písm. a) stavebného zákona). Týmto poučením má stavebný úrad za
to, že vstup na cudzí pozemok, na stavenisko, na stavbu alebo do nej bude vykonané s vedomím ich vlastníka,
v zmysle § 134 stavebného zákona.

24. Stavebník je povinný zohl'adnit' a rešpektovat' podmienky z vyjadrení dotknutých orgánov:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany príroda a vybraných
zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, stanovisko na účely stavebného
konania č. OÚ-BA-OSZP3-2018/024732/CEM/IV zo dňa 01.02.20l8:
Z hl'adiska odpadového hospodárstva tunajší úrad nemá námietky k predmetnej stavbe za dodížania

nasledovných podmienok:
1. Póvodca stavebných odpadov je povinný dodržiavat' ustanovenia § 14 zákona o odpadoch, napr.:

- správne zaradit' odpad podl'a platného katalógu odpadov,
- zhromažd'ovat' odpady vytriedené podra druhov odpadov a zabezpečit' ich pred znehodnotením, odcudzením
alebo iným nežiaducim účinkom,
- zabezpečit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a to jeho
a/ prípravou na opátovné použitie v rámci svo3ej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúla'iut' na prípravu na
oputovné použitie inému,
b/ recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jeho prípravu na oputovné použitie;
odpad takto nevyužitý ponúknut' na recykláciu inému,
c/ zhodnoten'ím v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jeho recykláciu; odpad takto
nevyužitý ponúknut' na zhodnotenie inému,
d/ zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
- odovzdat' odpady len osobe oprávnenej nakladat' s odpadmi podl'a zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich
zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
- viest' a uchovávat' evidenciu o dmhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
- ohlasovat' údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva ( § 2 vyhláška MŽP SR
č. 366/20 15 Z.z,) ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo viac ako jednou tonou
ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladanf s mím podáva za obdobie kalendárneho roka
tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. febniára nasledujúceho
kalendárneho roka.

2. Póvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povol'uje odpad zhromažd'ovat' v mieste jeho vzniku (t.j. v
mieste stavby) iba nevyhnutný čas ( napr. do naplnenia vel'koobjemového kontajnera), následne sa musí odviest' k
oprávnenému odberatel'ovi.
3. Pred začatím stavebných prác, póvodca odpadov predloží orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
spósob nakladania s odpadom kat. č. 170506 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05.
Podra § 99 ods. 1 písm. b) bodu č.5 zákona o odpadoch sa orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve
vyjadnije i k dokumentácií v kolaudačnom konaní tunajší úrad vydá závíizné stanovisko. Podkladom pre vydanie
závuzného stanoviska resp. k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii žiadame predložit' doklady o spósobe nakladania
s odpadmi zo stavby. ( t.j. faktúry, vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy
odpadov podl'a vyjadrenie tunajšieho úradu v stavebnom povolení). V dokladoch musí byt' taxatívne označená
stavba, zktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byt'
predložený originál uvedených dokladov.
Podra § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov póvodcom
odpadov, vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania,
organizačnej zložke alebo v inom mieste pósobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikatera, je
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikater, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri
vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je póvodcom odpadov ten kto uvedené práce vykonáva.
Póvodca odpadov zodpovedá za nakladanie s odpadmi podra tohto zákona a plní povinnosti podl'a e) 14 zákona
č. 79/2015 Z.z.

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva má v konaniach uvedených v odseku l písm. b) zákona o odpadoch
postavenie dotknutého orgánu; vyjadrenia, ktoré sú výsledkom uvedených konaní, sa v prípadoch konania podra
osobitného predpisu považujú za závuzné stanovisko.
V prípade, že dójde k zmene projektovej dokumentácie týkajúcej sa odpadového hospodárstva (množstvo a druhy
odpadov), toto vyjadrenie stráca platnost' a je potrebné požiadat' o nové vyjadrenie.

*

5



Okresný úrad Bratislava, odbor pozemkový a lesný, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, stanovisko napl
?Ú.účely stavebného konania ě. O'Ú-BA-PLO-36673/2018/48287/2018-GRO zo dňa 02.03.2018:

OUBA PLO v zmysle ust. § 17 ods. 2 písm. b) v spojení s ods. 3 zákona č. 220/2004 Z. z. vyjadruje s
navrhovaným zámerom pornohospodárskej póde pri realizácii stavby súhlas, ak navrhovaná stavba je v súlade s
Uzemným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, r. 2007, v znení zmien a doplnkov a za dodržania
nasledovných podmienok:
1. Zabezpečit' základnú starostlivost' o pol'nohospodársku pódu, na ktorú bolo vydané toto N stanovisko až do
doby realizácie stavby, najmu pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
2. Vykonat' skrývku humusového horizontu pornohospodárskej pódy a zabezpečit' hospodárne a účelné jej
využitie uloženim a rozprestretím na pol'nohospodárskej póde.
3. Po realizácii stavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnutel'ností v zmysle
ust. § 3 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z. z., požiadat' Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor, o zmenu druhu
pozemku ,,Trvalé trávne porasty" na ,,Zastavaná plocha", prípadne na ,,Ostatná plocha" po predložení
porealizačného geometrického plánu a kolaudačného rozhodnutia, prípadne rozhodnutia o pridelení súpisného
čísla na stavbu (ak sa vydáva) a tohto stanoviska.

*

Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava, stanovisko na účely
stavebného konania č. HZUBA3-2018/001080-002 zo dňa 14.05.2018:

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako príslušný orgán
vykonávajúci štátny požiarny dozor podl'a ustanovenia § 28, v nadvuznosti na § 22 ods. 2 v súlade s ustanovením §
25 ods. l pís. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a e) 40 a § 40b
vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších
predpisov posúdil projektovú dokumentáciu z hl'adiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie
,,Rodinný dom", lokalita Líščie údolie - Staré Grunty, pare. č. 2968/47,2968/71, 672/19, 672/21, 672/28, 535/24,
kat. ú. Bratislava - Karlova Ves a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
Upozorňujeme, že požiarne nebezpečný priestor stavby zasahuje na susedný pozemok, čo je potrebné riešit' v
rámci stavebného konania

@

Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditel=stvo policajného zboru vBratislave, Krajský dopravný
inšpektorát, Špitálska 14, 8Ú 28 Bratislava, stanovis-ko na účely stavebného konania č.- KRPZ-BA-
KDI3-19-376/2016 zo dňa 30.12.2016:

Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Bratislave v zmysle § 2 ods. 1 písm. j) a § 76 ods. 1 a 6 zákona NR
SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore posúdil na základe Vašej žiadosti obsah predloženej projektovej
dokumentácie stavby ,,RODINNÝ DOM VAVRO - UL. LÍŠČIE ÚDOLIE" - stavba na pare. č. 2968/47, /71-,
/46,27 a 672/2 1,122 a 535/24 v k.ú. Bratislava - Karlova Ves.
Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Bratislave s predloženou projektovou dokumentáciou pre účely územného
a stavebného konania súhlasí, pričom si uplatňuje nasledovné pripomienky:
1. Pre potreby statickej dopravy predmetného objektu požadujeme navrhnút' min. 7 parkovacích stojísk v zmysle
STN 73 611 0/Z2. Predmetné parkovacie stojiská žiadame navrhnút' na vlastných pozemkoch.
2. Parametre parkovacích miest a prístupovej obslužnej komunikácie žiadame navrhnút' a zrealizovat' tak, aby bol
umožnený bezpečný a plynulý prejazd vozidiel, pričom ich šírkové parametre žiadame navrhnút' pre vozidlá
skupiny 1, podskupina 02. S ohl'adom na nepriaznivé výškové pomery terénu v danej lokalite požadujeme
prístupovú komunikáciu navrhnút' ako vyhrievanú.
3. Dopravné napojenie navrhovaného objektu na nadradený komunikačný systém (ul. Líščie údolie) požadujeme
navrhnút' v zmysle STN 73 6102 a STN 73 6110 tak, aby bol umoiený bezpečný a plynulý vjazd a vý3azd
vozidiel a zabezpečený dostatočný rozhl'ad a polomery napojenia. V prípade osadenia dopravnej brány
požadujeme, aby bola od najbližšieho okraja prÍl'ahlej komu'nikácie odsa-dená min. na dÍžku-vozidla danej
kategórie z dóvodu zachovania rozhl'adových pomerov. V mieste dopravného napojenia na nadradený
komunikačný systém požadujeme prístupovú komunikáciu navrhnút' šírky min. 5,5 m z dóvodu bezpečného
vyhýbania sa vozidiel.
4. V prípade obmedzenia cestnej premávky alebo rozkopávky požadujeme spracovat' projekt organizácie dopravy
počas výstavby a ten následne predložit' v dostatočnom časovom predstihu pred začatím prác na určenie použitia
dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení príslušnému cestnému správnemu orgánu, resp. obci v
zmysle zákona SNR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách s uvedením presného termínu realizácie prác -
dopravného obmedzenia, zodpovednou osobou za dočasné dopravné značenie a dopravné zariadenia a
telefonickým kontaktom na zodpovednú osobu.

*
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a KDI KR PZ BA v súlade so zákonom NR SR č. 171/1993 Z.z. oPZ v znení neskorších predpisov, si vyhradzuje
závuzné právo na zmeny svojho stanoviska a stanovit' dodatočné podmienky alebo uložené zmenit' v prípade
pokial' to budú vyžadovat' naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade
verejného záujmu.

Bratislava, stanovisko pre účelyBratislavská vodárenská spoločnost' a.s., Prešovská 48,
stavebného konania č. 14969/2018/Me zo dňa 26.04.2018:
Z hl'adiska BVS k technickému riešeniu zásobovania pitnou vodou ak odvádzaniu a čisteniu odpadových

vód v zmysle e) 17 ods. 2 písm. i) a § 18 ods. 2 písm. i) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov zaujímame nasledovné stanovisko:
EXÍS'Í'UJÚCI STAV
V súčasnosti podra popisu v žiadosti nie je hore uvedená nehnutel'nost' pripojená na verejný vodovod a nie je

verejnú
ANE R

kanalizáciu.pripojená na
NÁVRHOVANÍ RIEŠENIE
A. Zásobovanie vodou

* Zásobovanie predmetnej nehnutel'nosti vodou je navrhoyané prostredníctvom no'vej vodovodnej prípojky DN40
dÍžky cca 4,3m (dimenzia z projektu, zodpovedný projektant I-ng. Miroslava Šuchte'rová), z verejného vodovodu
DN?OO vedeného v ul. Líščie údolie.

a Meranie spotreby vody je navrhnuté fakturačným vodomerom DN25, ktorý bude osadený v novej vodomemej
šachte (900xl200xl 800mm), ktorá bude umiestnená na pozemku investora pare. č. 672/21.
* Priememá denná potreba vody Qd= 725 l/deň
a Areálový rozvod vody je navrhnuté rozvetvit' na prívod vody pre rodinný dom DN32 a prívod vody pre
bazénovú technológiu DN25.
Odvádzanie odpadových vód
* Odvádzanie odpadových vód z predmetnej nehnuternosti je navrhnuté prostredníctvom novej kanalizačnej
gravitačnej prípojky DN200, ktorá bude zaústená do verejnej kanalizácie DN300 vedenej v ul. Líščie údolie.
a Na kanalizačnej prípojke na pozemku investora parc.č. 6 72/2 1 je navrhnuté osadit' reviznu šachtu.
a Odvádzanie vód z bazénovej technológie je navrhované samostatnou vetvou, ktorá bude zaústená do areálovej
kanalizácie.

a Odvádzanie vód z povrchového odtoku /zrázkových vód/ je navrhnuté do požiarno-retenčnej nádrže s objemom
20m3 a 1 0m3 a následne na závlahu zelene a pozemku investora.
VYJADRENIE BVS

Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme rešpektovat' naše
zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podl'a § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Pásma ochrany určené podl'a predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a
kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.
K stavbe: ,,Rodinný dom" nemáme námietky, ak cez predmetnú a so stavbou súvisiace nehnutel'nosti nie sú
trasované rozvody vodovodov a kanalizácií BVS, vrátane ich súčastí a bude dodržané ich pásmo ochrany.
Z dóvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhradom na navrhovanú stavbu je potrebné
vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podl'a zákona
č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znenf neskorších predpisov. Uvedenú
službu, resp. žiadost' o vytýčenie, odporúčame objednat' cez podatel'nu BVS na základe objednávky na práce
(tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).
Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky musí byt' v súlade so
zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení d'alších zákonov, za
súčasného dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s platnými ,,Technickými
podmienkami pripojenia a odpojenia nehnutel'nosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technickými
podmienkami zriad'ovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti, a.s." (d'alej len ,,technické podmienky").
V zmysle ,,technických podmienok" je potrebné navrhnút' a realizovať vodomernú šachtu a zároveň je potrebné
dodržat' platné ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 5403 a STN 73 6005, príp. d'alšie súvisiace normy a zákony,
vrátane ich zmien a dodatkov.

Platné: ,,TECHNICKÉ PODMIENKY pripojenia a odpojenia nehnutel'nosti na verejný vodovod a verejnú
kanalizáciu a technické podmienky zriad'ovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v
podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s." sú dostupné v kontaktných centrách a zverejnené na
internetovom sídle.

826 46*
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Vlastník vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a
spoluvlastníckych vzt'ahov súvisiacich s vodovodnou a kanalizačnou prípojkou.
Vzájomné práva a povinnosti vzhl'adom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzt'ahy je potrebné doriešit' vzájomnými
zmluvnými vzt'ahmi.
Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byt' v koordinácii a v súlade s
platnými STN.
A. Zá5(+bovanie vodou

S navrhovaným technickým riešením zásobovania vodou predmetného objektu súhlasíme za predpokladu, že
budú dodržané podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia:
a/ Vodovodná prípojka
1. Pripojenie na verejný vodovod bude možné len vtedy, ak už na danú nehnutel'nost' nebola zriadená vodovodná
prípojka.
2. Vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomerom musí byt' priama bez výškových a smerových
lomov.

3. Na základe vypočítanej priemernej potreby vody pre danú nehnutel'nost' povol'ujeme maximálnu dimenziu
prípojky DN 32.
4. Vykonávat' zásahy na zariadeniach verejného vodovodu móžu len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovatel'om
urČené.

5. Na vodovodnej prípojke medzi verejným vodovodom a vodomerom nesmú byt' vykonávané žiadne zmeny,
úpravy a prelo&y, ktoré by mohli mat' vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody
alebo ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnost' pitnej vody.
6. Zodpovednost' za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane vnútorných rozvodov,
nesie vlastník, spracovatel' projektovej dokumentácie a investor.
7. Vodovodná prípojka ani žiadna jej čast' nesmie byt' prepojená s potrubím iného vodovodu, vlastného zdroja
vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie byt' situovaná v blízkosti zdroja tepla, ktorý by mohol
spósobit' nadmerné zvýšenie teploty pitnej vody.
b/ Vodomerná šachta

1. Vodomerná šachta je súčast'ou vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené meradlo - vodomer. Vodomer je
súčast'ou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve BVS.
2. Vodomerná šachta umiestnená na pare. č. 672/21 musí byt' stavebne a priestorovo vyhovujúca požiadavkám
BVS, t.j. vybudovaná a dokončená ešte pred realizáciou vodovodnej prípojky a montáže vodomeru.
3. Vodomernú šachtu žiadame umiestnit' na trase vodovodnej prípojky dlhšou stranou v smere prípojky.
4. Majitel' je povinný vodomernú šachtu zabezpečit' tak, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu meradla a v
zimnom období ochránit' meradlo proti zamrznutiu.
5. Vodomerná šachta žiadnym spósobom nesmie ohrozovat' bezpečnost' a ochranu zdravia zamestnancov
vykonávajúcich činnosti spojené s odčítaním vodomerov, výmenou vodomerov, opravami vodomerných zostáv a
inými prácami súvisiacimi s meradlom.
6. Vo vodomernej šachte je prísne zakázané skladovat' akýkol'vek materiál nesúvisiaci s prevádzkou vodomernej
šachty
c/ Realizácia vodovodnej prípojky a montáž meradla - vodomeru
Náklady na realizáciu, montáž vodovodnej prípojky a montáž fakturačného vodomeru ako aj údržbu vodomernej
šachty znáša vlastník prípojky.
Pre úspešné zrealizovanie vodovodnej prípojky je nevyhnutné splnenie všetkých ,,technických podmienok":
vykopaná jama na vodovodnom potrubí tak, aby bolo možné uskutočnit' napojenie na verejný vodovod za
dodržania všetkých bezpečnostných pravidiel, vykopaná ryha od jamy po vodomernú šachtu a osadená
vodomerná šachta príslušných rozmerov. Pri výkopoch pre napojenie prípojky na verejný vodovod miesto
výkopu do p«"vodného stavu uvádza zákazník, resp. žiadater. Zároveň znáša náklady na všetky zemné práce.
V prípade splnenia podmienok uvedených vyššie je vlastník pripájanej nehnutel'nosti povinný písomne požiadat'
BVS o kontrolu technickej pripravenosti na realizáciu vodovodnej prípojky a montáž vodomeru.
Tlačivo: Žiadost' o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod
nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách.
B. Odvádzanie odpadových vód
K odvádzaniu vód z povrchového odtoku /zrážkových v6d/ do retenčnej nádrže s následným využitím na závlahu
zelene nemáme námietky.
Odvádzanie odpadových vód požadujeme riešit' ako delený systém, odvedenie vód z povrchového odtoku
/zrážkových vód/ požadujeme riešit' mimo splaškovú kanalizáciu a spósobom, ktorý vyhovuje konkrétnym

8



hydrogeologickým podmienkam. Naša spoločnost' si vyhradzuje právo kontroly spósobu odvádzania týchto vód.
Do verejnej kanalizácie je možné vypúšt'at' výlučne splaškové odpadové vody.
Vypúšt'anie bazéna do verejnej kanalizácie prostredníctvom kanalizačnej prípojky bude možné iba mimo
dažd'ového obdobia a cez redukčný ventil s maximálnym odtokom 3,O l/s.
S navrhovaným technickým riešením odvádzania odpadových vód z predmetného objektu súhlasíme za
predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia:
a/ Kanalizaěná prípojka
1. Kanalizačnú prípojku, ktorej súčast'ou musí byt' revízna šachta na kanalizačnej prípojke, je potrebné riešit' v
zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov, príp. súvisiacich noriem /stúpačky, poklop a pod./
2. Revíznu šachtu na kanalizačnej prípojke požadujeme umiestnit' cca 1 ,Om za hranicou nehnutel'nosti.
3. Producent odpadových vód je povinný oznámit' vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a nové údaje
súvisiace s odvádzaním odpadových vód do verejnej kanalizácie.
4. Kvalita odpadových vód odvádzaných do kanalizácie musf byt' v súlade s ustanovenou najvyššou prípustnou
mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č.3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú-náježitosti
prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
b/ Realizácia kanalizačnej prípojky
V pripade splnenia podmienok uvedených vo vyjadrení vyššie a pred pripojením nehnutel'nosti na verejnú
kanalizáciu v danej lokalite je vlastník pripájanej nehnuternosti povinný písomne požiadat' BVS o preverenie
technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu.
Tlačivo:'Žiadost' o preverenie technických-podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu
nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách.
Pre úspešné zrealizovanie kanalizačnej prípojky je nevyhnutné splnenie všetkých ,,technických podmienok".
Zákazník, resp. žiadater o pripojenie na verejnú kanalizáciu znáša náklady na všetky zemné práce.
V zmysle § 22 ods. 1 a§ 23 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
žiadatel' o pripojenie na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu sa mí"že pripojit' na verejný vodovod alebo
verejnú kanalizáciu len na základe zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vód (vodné + stočné)
uzatvorenej s vlastníkom, resp. prevádzkovatel'om verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

Čulenova 6, 816 47Bratislava, stanoviskom na účely stavebného* Západoslovenská distribučná a.s.,
konania zo dňa 1l.l2.2017:

Spoločnost' Západoslovenská distribučná, a.s. si Vám dovol'uje zaslat' nasledovné stanovisko: súhlasime s
vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu ,,Rodinný dom", pare. č. 672/21,672/28,
2968/7 1 ,2968/47, k. ú. Karlova Ves (investor Peter Vavro a Viera Vavrová, bytom Malá 13, Bratislava).
Požadujem dodržanie ochranného pásma všetkých WN, VN a NN vedení definovaných podl'a §43 Zákona o
energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy
vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby mói príst' do styku. Zodpovedná osoba na
stavbe je povinná vykonat' poučenie ( oboznámenie ) všetkých osób vykonávajúcich činnost', alebo zdrijúcich sa
na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti WN, VN a NN vedení.
Zakresrovanie sietí je možné vykonat' pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN
Bratislava, Hraničná 14, pre zariadenia WN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí WN Čulenova č. 3.
Požadovaný odber el. energie s inštalovaným výkonom 11 + 11 + I1 + 48 kW (Éo predstavuje max. súčasný výkon
7,7, + 7,7, + 7,7, + 38,4 kW) bude zabezpečený samostatnou prípojkou NN z novej rozpojovacej istiacej skrine
PRIS HASMA napojenej z nového NN káblového vedenia Nové NN káblové vedenie vyhotovené lx -káblom
NAYY-J4 x 240 mm 2 bude napojené na vývod č. 1 v distribučnej transformačnej stanici TS 1912-000.
Novú prípojku NN a elektromerový rozvádzač ( SO-06 Prípojka NN ) buduje investor na vlastné náklady a zostane
jeho majetkom.
K predloženej projektovej dokumentácii prípojky NN nemáme námietky.
V spoločnom elektromerovom rozvádzači RE osadenom na mieste trvalé prístupnom z verejného priestranstva
žiadame nainštalovat' hl. ističe pred elektromermi max. dimenzie 3x(3x25A) + ?x(3x63A) s vypínacou
charakteristikou B - dvojtarif.
Zmluvy o pripojení sú evidované pod číslami 121746326,121747943,121 747950 a 121748001.
Pred pripojením prípojky na distribučnú siet' žiadame predložit' kópiu správy o odbornej prehliadke a odbornej
skúške el. zariadenia a plán skutočného vyhotovenia prípojky NN potvrdený dodávatel'om.
Nové NN káblové vedenie káblom l x NAYY-J4 x 240 mm2 z TS 1912-000 po novú rozpojovaciu istiacu skriňu
PRIS HASMA ( SO - 100 NN káblové vedenie ) v celkovej dÍie -cca 275 m vybuduje spoločnost'
Západoslovenská distribučná, a.s., na vlastné náklady v zmysle pripojovacích podmienok uvedených -v zmluve
o pripojení č. 121 746326 a zostane jeho majetkom.
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Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
Toto vyjadrenie má platnost' dva roky od dátumu jeho vyhotovenia.
Stavba sa nenachádza si blízkosti distribučného vedenia NN ani VN .

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, vyjadrenie prevádzkovatel'a
distribučnej sústavy k existencii sietí konania zo dňa 19.01.2018 :
V záujmovom území sa nachádzajú elektrické siete v majetku Západoslovenskej distribučnej a.s..

Vzdušné a káblové vedenia požadujeme rešpektovat' v plnom rozsahu, vrátane ich ochranných pásiem (vid'.
príloha č.2). Elektrické siete v záujmovom území sú zakreslené informatívne.
Pred začiatkom zemných prác požadujeme zemné káblové vedenia vytýčit' v teréne pracovníkom
Západoslovenskej distribučnej a.s. Realizáciou povolených prác nesmie byt' narušená stabilita existujúcich
podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy.
Každé pripadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásit' na pomchovú linku spoločnosti
Západoslovenská distribučná a.s., telefónne číslo : 0800111567
Toto vyjadrenie k priebehu sietí vrátane grafickej prílohy nenahrádza vyjadrenie k dokumentácii pre územné alebo
stavebné konanie a nie je možné ho použit' pre akékorvek právne úkony v súvislosti s existenciou elektrického
vedenia/zariadenia.

Existenciu komunikačných káblov v majetku Západoslovenskej distribučnej a.s. v záujmovom území je potrebné
zakreslit' v sídle spoločnosti Západoslovenská energetika a.s., Č'ulenova 6, 8 Í6 47 Bratislava.

*

* SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, stanovisko k stavebnému konaniu
č. TD/NS/0035/2018/An zo dňa 29.1.2018:

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:
plynárenské zariadenie (technologický objekt): NTL Distribučný plynovod DN 100, PN 2,1 kPa,
ocer ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno
bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno
Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (d'alej len orientačné
znázornenie") je prílohou tohto stanoviska.
Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre
účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.
Toto stanovisko nenahrádza technické podmienky pripojenia budúceho odberného plynového zariadenia k
distribučnej sieti SPP-D.
SPP-D, ako prevádzkovatel' distribučnej siete, podl'a ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,Zákon o energetike?) súhlasí s vydaním
stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez jej plynofikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadat'
SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je
potrebné zaslat' na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44íb, 825 11 Bratislava, alebo
elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.spp-distribucia.sk)
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak
doba vytyčovania nepresiahne l hodinu,
- stavebník je povinný oznámit' začatie prác v ochrannom -pásme plynárenských zariadení zástupcovi
prevádzkovatera SPP-D (p. Marián Heršel, tel.č. +421 2 2040 2149) najneskór 7 dní pred zahájením plánovaných
prác,
- stavebník je povinný zabezpečit' prístupnost' plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dóvodu potreby
prevádzkovania plynárenských zariadení, najm.t výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných
prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštmkcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožnit' zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v
ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovat' výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú strany od obrysu
existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských
zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovat' pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a
obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
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- prístup k akýmkol'vek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne
zakázaná, pokial' sa na tieto práce nevzt'ahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebnfk nesmie nad trasou plynovodu realizovat' také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a
hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení
osadit' do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byt' ihned' ohlásené SPP-D na
tel.č.: 0850 111727,
- upozorňujeme, že SPP-D móže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na
Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložit' podl'a ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške
300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia móže dójst' aj k spáchaniu trestného činu
všeobecného ohrozenia podl'a § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky
všeobecne prospešného zariadenia podra § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavat' ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a
iných všeobecne závuzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských
zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmá SThJ 73 6005, 73 3050, TPP 906
Ol,700 02,
- stavebník je povinný rešpektovat' a zohl'adnit' exisíenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo
bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
dodížat' minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 0l,
stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariaderíí v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike
umiestňovat' nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
OSOBITNÉ PODMIENKY:
Pri budovaní samotnej stavby ako aj domových prípojok z uličných IS žiadame rešpektovat' všetky existujúce
plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy.

* Mestská ěast' Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava stanovisko ku
stavebnému konaniu č. KV/DOP/819/2018/3092/MS zo dňa 07.02.2018:
Z hl'adiska dopravy vám vydávame závázné stanovisko k stavebnému povoleniu - Rodinný dom na ulici Líščie

údolie, pare. č. 2968147, 2968/71, 672/19, 672/21, 672/28 a 535/24 k.ú. Karlova Ves v zmysle § 140b zákona č.
50/1976 Zb. o stavebnom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle §3 a §3b ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, súhlasí s
navrhovaným riešením pripojenia vjazdu/výjazdu účelovej komunikácie z parciel registra ,,C č. 2968/47, 2968/71,
672/19, 672/21, 672/28 a 535/24 k.ú. Karlova Ves na komunikáciu Líščie údolie na pare. č. 535/l k.ú. Karlova Ves
v šírke komunikácie 5,65 m a d'alej v zmysle predloženej dokumentácie 12/2017 od Ing. Petra Dika.
Ďalej Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves uplatňuje nasledujúce pripomienky a požiadavky:
- pre potreby statickej dopravy predmetného objektu v zmysle platnej STN 73 6110/Z2 požadujeme zabezpečiť
minimálne 7 odstavných stojísk;
- Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves neprevezme do svojej správy novovybudovanú komunikáciu ani súvisiace
spevnené plochy z dóvodu nepriaznivého sklonu komunikácie a spevnených plóch, ktoré budú v zimnom období
tvorit' problémy pri výkone údržby komunikácie a prirahlých spevnených plóch;
- projekt trvalého dopravného značenia požadujeme predložit' na určenie použitia dopravných značiek a
dopravných zariadení príslušnému cestnému správnemu orgánu a obci v zmysle zákona SNR č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a to v dostatočnom predstihu pred samotným osadenfm
dopravných značiek a dopravných zariadení;
- projekt dočasného dopravného značenia požadujeme predložit' na určenie použitia dopravných značiek a
dopravných zariadení príslušnému cestnému správnemu orgánu a obci v zmysle zákona SNR č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a to v dostatočnom predstihu pred samotným
obmedzením cestnej premávky;
- počas výstavby požadujeme zabezpečit', v prípade znečistenia vozidiel stavby, čistenie a údržbu verejnej
komunikácie VI. triedy Líščie údolie;
- v prípade rozkopávky alebo obmedzenia cestnej premávky stavebnými prácami je potrebné požiadat' o zaujatie
verejného priestranstva v zmysle §8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov;
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- v blízkosti drevín na hranici stavebného pásma budú stavebné práce vykonávané v zmysle STN 83 70 10
(Ochrana prírody, ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie) Bod 4. 1 pri stavebných prácach sa drevina
chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava). Výkopy sa budú vykonávat' ručne a maximálne sa budú chránit'
najbližšie rastúce dreviny s dórazom na ochranu koreňového systému. Nesmie sa výkop viest' bližšie ako 2,5 m od
puty kmeňa a pri hÍbení výkopov sa nesmú prerušit' korene hrubšie ako 3 cm. Počas výstavby budú blízke lanene a
minimálne tretina priemetu koruny stromov na zem chránené debnením pred poškodením stavebnými
mechanizmami a zhutnením pódy.

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava stanovisko ku
stavebnému konaniu č. KV/ZIVP/825/2018/2703/MP zo dňa 26.02.2018:
Z hradiska štátnej vodnej správy vám vydávame závázné stanovisko k investičnej činnosti ,,Novostavba

rodinného domu, Líščie údolie- Staré Grunty" na pare. č. 2968/47, 2968/71, 672/19, 672/21, 672/28 a 535/24 k.ú.
Karlova Ves v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o stavebnom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle
§28 ods. 1 a §63 ods. 3 pís. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, súhlasí s
odvádzaním dažd'ových vód zo strechy rodinného domu cez vnútorné dažd'ové stúpačky, ktoré budú vyvedené
pred objekt a zaústené do jednej prípojky dažd'ovej kanalizácie, kde voda bude odvedená do požiarno-retenčnej
nádrže s celkovým objemom 20 m3 a v prípade zaplnenia bude voda pretekat' do akumulačnej nádrže s objemom
10 m3 pričom akumulovaná dažd'ová voda sa bude používat' na závlahu zelene na pozemku investora. Súhlas je
udelený za týchto závuzných podmienok:
- požadujeme, aby vsakovacia zostava vytvorila dostatočný retenčný objem na zachytenie dažd'ových vód z
navrhovanej strechy domu a aj garáže;
- ce}ý objem dažd'ovej vody zo striech bude drenážovaný na pozemku stavitel'a;
- vsakov-acie objekty Íiadame riešit' podra hydrogeologického prieskumu EČ ŠGÚDŠ: 163/2015 v d'alšom stupni
dokumentácie so samostatným závuzným stanoviskom z hl'adiska štátnej vodnej správy;
- pred infiltráciou zrážkových vód do drenáže je potrebné ich zbavit' mechanických nečistót v prietokových
sedimentačných nádržiach;
- pre vyššiu retenciu územia odporúčame vybudovat' aspoň čiastočne tzv. zelenú strechu za účasti orgánu ochrany
prírody a krajiny mestskej časti Bratislava-Karlova Ves;
- počas výstavby požadujeme zabezpečit', v prípade znečistenia vozidiel stavby, čistenie a údížbu verejnej
komunikácie Líščie údolie - Staré Grunty.
Pred začatím prác požadujeme následnú konzultáciu s referátom životného prostredia MČ Bratislava-Karlova Ves,
o postupe pri ochrane prírody a krajiny.

*

Dopravný úrad, divízia civilného letectva Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava, stanovisko
č. 5673/2018/ROP-002/2254 zo dňa 25.Ol.20l8

Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva podl'a ustanovenia § 28 ods. 3
zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 126 ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, s realizáciou stavby podra projektu pre
stavebné povolenie 12/2017, s celkovou výškou stavby 11,55 m od úrovne *0,00; t j. s nadmorskou výskou 186,35
m nm.Bpv a stavebných mechanizmov 25,00 m od úrovne *0,00; t j. s nadmorskou výškou 199,80 m n.m.Bpv
súhlasí bez pripomienok. Toto vyjadrenie sa považuje za závuzné stanovisko podl'a § 140b stavebného zákona a
platí pre všetky stupne dokumentácie.
Podl'a § 58 stavebného zákona s poukazom na § 8 ods. 2 písm. c) ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, je stavebník povinný toto stanovisko dotknutého
orgánu priložit' k návrhu na vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením.
Závuzné stanovisko platí dva roky od dátumu jeho vydania, a to za predpokladu, že nedójde k zmene umiestnenia
stavby, prípadne k zmene jej výškových parametrov a použitiu stavebných mechanizmov nad výšku 30 m a viac
nad terénom (v zmysle ustanovenia § 30 ods.l písm. b) leteckého zákona). Nestráca však platnost', ked' bola v tejto
lehote podaná žiadost' o vydanie predmetného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad. V takomto prípade je
platnost' stanoviska určená platnost'ou rozhodnutia stavebného úradu.

*

* Bratislavská teplárenská a.s., Turbínová , Bratislava, stanovisko č. 563/Ba/2018/3410-2 zo dňa 16.02.2018
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k upravenej projektovej dokumentácii na stavbu: Rodinný dom Líščie
údolie, Bratislava a po preštudovaní projektu stavby konštatujeme, že v záujmovom území sa nachádza podzemná
a nadzemná čast' horúcovodu 2 x DN 400, horúcovodná šachta VS 1/a a dispečerský kábel. Uvedené tepelno-
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technické zariadenia sú majetkom BAT, a.s. a sú v trvalej prevádzke. Z tohto dóvodu žiadame stavebníka dodržat'
ustanovenia F3 36 - ochranné pásma, bod 7, 8 a 9 zákona č. 657/2004 Z. z. a 656/2004 Z. z. o tepelnej energetike a
to najmá:
1. Dodržat' ochranné pásmo horúcovodu a to 1 m od vonkajšieho obvodu horúcovodu na obe strany. Ochranné
pásmo horúcovodnej šachty a to 1 m od vonkajšej hrany šachty na všetky strany.
2. Dodržat' norrnu STN 73 6005/ 1993 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
3. Inžinierske siete uložit' do chráničky s presahom l m od vonkajšieho obvodu horúcovodu na obe strany.
4. Nevykonávat' výkopové práce, ktoré by mali za následok obnaženie a poškodenie horúcovodu.
5. Zamedzit' pohyb t'ažkých mechanizmov nad naším horúcovodom.
6. Bez nášho predchádzajúceho súhlasu zakazujeme umiestňovat' prostriedky zariadenia staveniska nad horúcovod,
do jeho ochranného pásma a do pásma bezprostredne nadvuzujúceho na jeho ochranné pásmo.
7. Akýkol'vek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia našej spoločnosti je neprípustný.
8. Pred začatím stavebných prác žiadame horúcovod a dispečerský kábel vytýčit'. Upozorňujeme, že vytýčenie
tepelno-technických zariadení v majetku BAT, a.s. je platné 6 mesiacov od dátumu na doklade o vytýčení.
9. Výkopové práce v blízkosti horúcovodu žiadame vykonat' ručne a žiadame byť prizvaný na kontrolu križovania
inžinierskych sietí s naším tepelným zariadením ešte pred zásypom.
10. Horúcovod na základe objednávky vytyčujú zamestnanci BAT, a.s., odbor GIS, Igor Jakabovič a Peter
Mišovič, tel.: 0907 703 085.
11 . Dispečerské káble pre BAT, a.s. vytyčuje spol. Energotel, a.s. (kontakt p. Tibor Štvrtecký, tel.: 0911 775 244)
Za dodržania pripomienok uvedených v liste nemáme voči stavbe námietky a súhlasíme s projektovou
dokumentáciou pre stavebné konanie.

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, stanovisko č. MAGS OZP
37834/2018-30140/Ri zo dňa 07.03.2018:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, ako vecne príslušný orgán na konanie podra § 27 ods. 1 písm.
c) zákona o ovzduší, vydáva podra § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší súhlas na povolenie stavby malého
zdroja znečist'ovania ovzdušia - 2 ks krb na tuhé palivo a statická doprava - spolu 7 PM Podmienky súhlasu:
1. Preukázat' v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohl'ad) odvádzanie znečist'ujúcich látok zo
sparovania tuhého paliva dvomi samostatnými komínmi s ústím vo výške 1l,550 m nad úrovňou *0,000
(=174,800 m n. m.), s prevýšením 1,000 m nad atikou strechy.
2. Obmedzit' pri realizácii stavby maximálne znečist'ovanie ovzdušia sekundárnou prašnost'ou, vznikajúcou pri
stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami zakapotovat'.
3 . Dopravné cesty a manipulačné plochy pravidelne čistit' a udržiavat' dostatočnú vlhkost' povrchov na zabránenie
alebo obmedzenie rozprašovania.
4. Zohradnit' v stavebnom konám z dóvodu možnosti dočasného zhoršenia organoleptických vlastností ovzdušia
(zadymovanie, zápach, obt'ažovanie susedov) vzdialenost' komínov od hranice susedného -pozemku v súlade s §4
ods. 2 a §6 ods. 1,2 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.

*

Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava stanovisko č. 110-179/2018 zo dňa
08.02.20l8:

K projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie, Obvodný banský úrad v Bratislave, podra § 41 ods. 2
písm. 1) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe-v znení neskorších
predpisov, dáva toto vyjadrenie:
Tunajší úrad v predmetnej veci oznamuje, že k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbutetnej

LIŠČ,,RODINNY DOM, LÍŠČIE ÚDOLIE" na pozemkoch s pare. č. 535/24, 672/19, 672/21, 672/28, 2968/47 a
2968/7 1 (Reg. C-KN) k.ú. Karlova Ves (v zastavanom území Mestskej časti Karlova Ves) nemá námietky.
Podra evidencie tunajšieho úradu sa na záujmovom území nenachádzajú ložiská vyhradených nerastov a nie sú ani
iné záujmy, ktoré by bolo potrebné chránit' podra banských predpisov.

*

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, sekcia správy komunikácii, ŽP
a staveb. činností stanovisko č. MAGS OSK 37158/2018-15081/Bá-21 zo dňa 15.02.2018:

Na stavbou dotknutých komunikáciách je v správe Hl. mesta SR Bratislavy - odd. správy komunikácií (OSK) len
verejné osvetlenie (VO). Na základe odbomého posúdenia predloženej dokumentácie ako správca 'verejného
osvetlenia v zmysle § 1 40a zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov s riešením stavby ,,Rodinný dom, Líščie údolie, Bratislava,-MČ Karlova Ves" v zmysle
predloženej dokumentácie súhlasíme s týmito podmienkami:
-l . Žiadame rešpektovat' a chránit' pred -poškodením zariadenie verejného osvetlenia (VO) v správe OSK - rozvod

*
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VO je vedený vzduchom na podperných stÍpoch ZSDistribúcie na k stavbe pril'ahlej strane komunikácie.
2. Všetky stavebné práce žiadame zrealizovat' bez prerušenia funkčnosti VO.
3. Prípadnú poruchu na VO žiadame ohlásit' na tel. č. 02 63 810 151.
4. K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby žiadame prizvat' OSK - správcu VO
5. Uplatňujeme si zámčnú lehotu 60 mesiacov (platí na práce na objektoch v správe OSK).
6. V zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je
stavebník povinný počas stavby udržiavat' čistotu na stavbou znečist'ovaných komunikáciách a verejných
priestranstvách a výstavbu zabezpečit' bez pomšenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky.

0 0TNS a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, stanovisko č. 506/2018 zo dňa 25.l.2018
Spoločnost' OTNS a.s., ako správca optickej siete SWAN a.s. s vydaním stavebného povolenia súhlasí za
nasledovných podmienok:
Pri akýchkorvek prácach, ktorými móžu byt' ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadatel' povinný vykonat'
všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s. V súvislosti s vykonávanými
prácami požadujeme dodržiavat' platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického
vybavenia, ako aj STN 33 3300.
- realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení /ochranné
pásmo je O,5 m/ požadujeme vykonávat' zásadne ručným spósobom bez používania strojných mechanizmov v
zmysle §66, §67 a §68 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v
blízkosti telekomunikačných káblov je potrebné dodržat' maximálnu opatrnost', káble zabezpečit' proti poškodeniu
a prípadnému odcudzeniu.
- jestvujúce káble musia byt' vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky spoločnosti na
adresu: OTNS, a.s., Vajnorská 137,831 04 Bratislava, obchod@otns.sk. pri
objednávke je nutné uviest' číslo nášho vyjadrenia zo dňa, priložit' kópiu samotného vyjadrenia so zákresom.
- nad vytýčenou trasou sa nebudú používat' t'a&é mechanizmy pokiar sa nevykoná ochrana proti mechanickému
poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovat' skládky materiálov a stavebnej sute.
- vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávatel' stavby povinný riadne
zaistit' proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uložením do drevených žl'abov,resp.
vyviazanim na trám/ a tým zabezpečit' ich plynulú prevádzky schopnost'.
- oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávat' zemné práce s vytýčenou trasou na možnú polohovú odchýlku
* 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšit' alebo znížit' krytie tel. káblov, je toto možné vykonat' len so
súhlasom povereného zamestnanca OTNS.
- stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov).
- bezodkladne oznámit' každé poškodenie zariadenia spoločností SWAN, a.s., helpdesk kontakt: 0908706819,
+421 2 35000999.

* SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 0l Košice, stanovisko zo dňa 05.02.2018
V záujmovom území stavby sa nenachádza telekomunikačná trasa HDPE rúr a optických káblov spoločnosti
SITEL, 02 v správe SITEL s.r.o.. S vydaním stavebného povolenia súhlasíme.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 6611801567, zo dňa 18.01.2018:
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie:

Dójde do styku so siet'ami elektronických komunikácii (d'alej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., resp.
DIGI SLOVAKIA s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. požaduje zahrnút' do podmienok určených stavebným úradom pre
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré
sú neoddelitel'nou súčast'ou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovat' nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/201 1 Z. z.) a zároveň je potrebné
dodržat' ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnost' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny
vyznačeného polygónu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnost' podl'a bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú
žiadost' je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. resp. DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného
pásma týchto sieti (najneskór pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvat' spoločnost' Slovak

*
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Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca
spoločnosti povereného správou sieti.
4. 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 povinnosti zodpovedá projektant.
5. 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 vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia
dohody nie je možné preložit' zrealizovat' prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadatel'a, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' podmienka ST 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.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadostí o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná siet',
ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. je potrebné zo strany žiadatel'a zabezpečit'
nadzemnú siet' proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podl'a § 68 zákona č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadatel' 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 stavebník povinný požiadat' o vytýčenie SEK spoločnosti ST a.s. a DIGI
SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu. Vzhl'adom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa móžu nachádzat'
zariadenia iných prevádzkovaterov, ako sú napr. Rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody,
týmto upozorňujeme žiadatel'a na povinnost' vyžiadat' si obdobné vyjadrenie od prevádzkovatel'ov týchto
zariadení.

10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na
základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej domčenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte
technikovi : Iveta Jankovičova, iveta.jankovičova@telekom.sk, +421 2 58829441, +421903909625.
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uved'te číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohl'adu vyššie uvedených bodov dodržat' pri svojej
činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
12. Žiadatel' móže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadater nie je oprávnený
poskytnuté informácie a dáta d'alej rozširovat', prenajímat' alebo využívat' bez súhlasu spoločnosti Slovak
Telekom, a.s.
13. Žiadatel'a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojit' nehnutel'nost' na telekomunikačnú siet'
úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplnit' aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovater negarantuje geodetickú presnost' poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forrne
nezbavuje žiadatera povinnosti požiadat' o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu:
*Všeobecné podmienky ochrany SEK
*Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadatel'a
Všeobecné podmienky ochrany SEK
1 . V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadost', je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo
zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom, a.s.
povinný zabezpečit':
* Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
* Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
* Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávat' práce súvisiace s preložením sietí (alebo s

vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner : Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa m«"že nachádzat' viac zariadení (káble, potmbia) s róznou funkčnost'ou.
2. Pri akýchkorvek prácach, ktorými móžu byt' ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadater povinný vykonat'
všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
a Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
* Preukázatel'né oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávat' zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou
polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
o 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 najvučšou
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opatrnost'ou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍbiace stroje)
* 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
a Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
a Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
a Overenie výškového uloženia zariadenia mčnými sondami
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšit', alebo znížit' krytie tel. káblov je toto možné
vykonat' len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná siet' ST) je potrebné si podat' žiadost'
o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržat' -platné predpisy podl'a S'I'N 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 0l Piešt'any, stanovisko č. 0197/2018 zo dňa 22.01.2018
V záujmovom území dójde ku stretu PTZ prevádzkovatel'a Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08
Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a
spojky r6zne3 funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdóvodnenej potrebe pri
vytýČenÍ trasy.
Pri projektovaní stavieb dodržat' priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických
komunikáciách č. 351/201 l Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri kríženf sieti, tesných súbehoch, pri budovaní
nových komunikácii a spevnených plóch pokial' nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chránit'
žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešit' samostatným projektom
odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na
náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange pre INVESTORA vykoná Orange a.s., alebo nim poverená
organizácia podl'a schválenej cenovej kalkulácie Orange. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej
trasy oznámit' správcovi PTZ. Upozorňujeme, že :
1/vo Vašom záujmovom území. resp. v trasách Orange Slovensko
prevádzkovatel'ov
2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia
Ďalej pri akýchkol'vek prácach, ktorými móžu byt' ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonat' všetky
objektívne účinné ochranné opatrenia najmu tým, že zabezpečíte:
* pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednat' u správcu
PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávatel' farbou alebo kolíkmi /
* preukázatel'né oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ
a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného
uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení
pracovali s najvučšou opatrnost'ou- a be-zpodmienečne nep-oužívali nevhodné náradie-(napr. hÍbiace stroje) vo
vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,

dodržanie zákazu prechádzania t'a&ými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

* vyžiadat' si súhlas prevádzkovatel'a a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
* aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
* pred záhrnom previest' zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnovit' krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia,
markery)

aby bezodkladne oznámili kaMé poškodenie PTZ na tel č. 033/7732032, mob. 0907 721 378
overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhl'adom na to, že nezodpovedáme za zmeny

priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
* pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvat' pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o
nepoškodení trasy,

*

móžu nachádzat' TKZ inýcha.s., sa

UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševěenkova 36, 851 0l Bratislava, stanovisko zo dňa 11.04.2018:
S vydaním SP danej stavby súhlasíme za nasledovných podmienok :

1. u predmetnej stavby dójde k styku so siet'ou UPC podra zákresu evid. č. 2/2/2018
2. pred zahájením stavby je potrebné zabezpečit' u UPC vytýčenie dotknutej siete
3. v ochrannom pásme káblov 1 m na obidve strany vykonávat' ručný výkop
4. v prípade obnaženia našich káblov zabezpečit' ich ochranu
5 . pred zásypom pozvat' zástupcu UPC na obhliadku, či káble nie sú porušené

*
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6. zásyp káblov UPC vykonat' predpísaným sypkým materiálom
7. križovanie so siet'ou UPC je nutné realizovat' popod siet' UPC

* TŮRK Telekom International SK, s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava zo dňa 22.1.2018
1. na základe predloženej PD stavby potvrdzujeme, že vzáujmovom území sa nachádzajú podzemné
telekomunikačné zariadenia TTI SK a optické káble TTI SK
2. pred zahájením stavby je potrebné zabezpečit' vytýčenie podzemných telekomunikačných zariadení TTI SK
a o začatí prác upovedomit' technické oddelenie TTI
3. v ochrannom pásme káblov vykonávat' rucný výkop 1,5 m na obidve strany ich trasy
4. v prípade obnaženia našich káblov zabezpečit' ich ochranu
5. pred zásypom prizvat' zástupcu TTI SK na obhliadku, či sú podzemné telekomunikačné zariadenia v póvodnom
stave

6. každé aj drobn«í: poškodenie treba ihned' hlásit' na hotline : +42 1 918 730 730

* Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 0l Bratislava, stanovisko zo dňa 22.01.2018
1 . u predmetnej stavby dójde k styku so siet'ou Benestra podl'a zákresu evid. č. 040/2018
2. pred zahájením stavby je potrebné zabezpečit' u spoločnosti Telemax 0905 283 617 vytýčenie dotknutej siete
3. v ochrannom pásme káblov 1 m na obidve strany vykonávat' rucný výkop
4. v prípade obnaženia našich káblov zabezpečit' ich ochranu
5. pred zásypom pozvat' zástupcu Benestra na obhliadku, či káble nie sú porušené
6. zásyp káblov vykonat' predpísaným sypkým materiálom a položit' mechanickú ochranu nad káblami

Osobitné podmienky
a Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác zadovážit' si od príslušného špeciálneho stavebného úradu,
podl'a stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., povolenie pre komunikácie a spevnené plochy

Potom, ako stavebný úrad oznámil listom č. KV/SU/953/2018/10859/ZK zo dňa 21.06.2018, začatie stavebného
konania účastníkom konania a dotknutým orgánom, sa v konaní v stanovenej lehote vyjadrili: Bratislavská
teplárenská, a.s., Turbínová 3, 829 05 Bratislava, vyjadrením č. 1639/Ba/2018/3410-2 zo dňa 09.07.2018, súhlasí s
uskutočnením stavby za dodržania nimi stanovených podmienok.
V konaní si neuplatnili námietky a pripomienky žiadni úěastníci konania.

Upozornenie:
Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, na povinnost' počas vykonávania stavebných prác dodržiavat' § 5
Všeobecne závázného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa 29.lO.20l3
o pravidlách času predaja v obchode, času výstavby, rekonštrukcie stavieb a bytov, podl'a ktorého možno stavebné
práce vykonávat' len v pracovných dňoch a to v čase od 7,00 hod. do 19,00 hod. a v sobotu od 8,00 hod. do 18,00
hod., práce sa nemóžu realizovat' v dňoch prac. pokoja a sviatkov.

Odóvodnenie

Stavebný úrad prijal do podatel'ne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
dňa 02.02.2018 žiadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,Rodinný dom': v lokalite vymedzenej ulicami
Líščie údolie - Staré gmnty, na pozemkoch reg. "C" parc. č. 2968/47, 2968/71, 535/24, 672/21, 672/28, 672/19,
všetko k. ú. Karlova Ves od žiadatel'a Peter Vavro a MUDr. Viera Vavrová, obaja trvale bytom Malá 13, 811 02
B-ratislava, 'v zastúpení: I*P*B partner - združenie podnikatel'ov Ing. Pavol Bobula, Tatiana I'vicová - IPB, IČO: 31
075 592, so sídlom združenia: Orenburská 17A, 821 06 Bratislava 214. Dňa 23.02.2018, 19.03.2018 a 02.05.2018
žiadater doplnil žiadost' o potrebné prílohy pre posúdenie povol'ovanej stavby. NN káblové vedenie NAVY-J
4x240 mm"-Z TS 1219-000 ukončené v rozpojovacej skrini l -SR, ktoré je predmetom samostatného povolenia a na
ktoré sa stavba rodinného domu napája, bolo umiestnené územným rozhodnutím stavebného úradu č.
KV/SU/ 1l53/20l 8/ 13 540/HK zo dňa 13.08.2018 pre navrhovatera Západoslovenská distribučná a.s.

Vzhl'adom na uvedené stavebný úrad postupujúc podl'a ustanovenia § 61 ods. l stavebného zákona začal
stavebné konanie o povolení predmetnej stavby, súčasne v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona
upustil od ústneho pojednávanÍa a miestneho zist'ovania z dóvodu, že pomery stavby sú mu dobre známe a žiadost'
poskytla dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby. Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 3
stavebného zákona určil, že námietky móžu účastníci konania uplatnit' do 7 pracovných dní odo dňa doručenia
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uvedeného oznámenia na tunajšom úrade aupozornil účastníkov konania, že na neskoršie podané námietky
a pripomienky nebude prihliadat'. V konaní si neuplatnili námietky a pripomienky žiadni účastníci konania a
dotknuté orgány taktiež neoznámili svo5e stanoviská.
Stavebník spolu so žiadost'ou o stavebné povolenie predložil na stavebný úrad: projekt stavby pre stavebné
povolenie, ktorý vypracovala spoločnost' ADM design, s.r.o., Sabinovská 5, 821 02 Bratislava, Ing. arch. Dušan
Dinaj, autorizovaný architekt, reg. č. SKA *0405AA*, v termíne 10/2015, revidovaná 12/2016, výpis z listu
vlastníctva č. 3276 a kópiu katastrálnej mapy, k.ú. Karlova Ves, stanoviská dotla'iutých orgánov: Okresný úrad
Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, stanovisko č. OÚ-BÁ-OSZP3-2018/024732/CEM/IV zo dňa
01.02.20l8, a odbor pozemkový a lesný, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, stanovisko na účely stavebného
konania č. OÚ-BA-PLO-36673/2018/48287/201 8-GRO zo dňa 02.03.20l8, Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR
Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava, stanovisko č. HZUBA3-2018/001080-002 zo dňa 14.05.20l8,
Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditel'stvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát,
Špitálska 14, 812 28 Bratislava, stanovisko č.-KRPZ-BA-KDI3-19-376/2016 zo dňa 30.12.2016-, Bratislavská
vodárenská spoločnost' a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, stanovisko č. 14969/2018/Me zo dňa 26.04.2018,
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, stanoviskom zo dňa 1l.12.2017 azo dřia
19.01.2018, SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, stanovisko č. TDfNS/0035/2018/An zo
dňa 29.1.2018, Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava stanovisko č.
KV/DOP/819/2018/3092/MS zo dňa 07.02.20l8 a stanovisko č. KV/ZIVP/825/2018/2703/MP zo dňa 26.02.2018,
Dopravný úrad, divízia civilného letectva Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava, stanovisko č.
5673/201 8/ROP-002/2254 zo dňa 25.01.2018, Bratislavská teplárenská a.s., Turbínová 3, Bratislava, stanovisko č.
563/Ba/2018/3410-2 zo d'ňa 16.02.20l8, Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava,
stanovisko č. MAGS OZP 37834/2018-30140/Ri zo dňa 07.03.2018, Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová
19, 821 05 Bratislava stanovisko č. 1 10-179/2018 zo dňa 08.02.2018, Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne
nám. 1, 814 99 Bratislava, sekcia správy komunikácii, ŽP a staveb. činností stanovisko č. MAGS OSK
37158/2018-15081/Bá-21 zo dňa 15.02.20l8, OTNS a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, stanovisko č.
506/2018 zo dňa 25.1.2018, SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 0l Košice, stanovisko zo dňa 05.02.2018, Slovak
Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,- vyjadrenie č. 6611801567 zo dňa 18.01.20l8, MICHLOVSKÝ,
spol. s r.o., Letná 796/9, 921 0l Piešt'any, stanovisko č. 0197/2018 zo dňa 22.01.2018, UPC Broadband Slovakia
s-.r.o., Ševčenkova 36, 851 0l Bratislava, stanovisko zo dňa 1l.04.20l8, TŮRK Telekom International SK, s.r.o.,
Haanova 12, 851 04 Bratislava zo dňa 22. 1 .2018, Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 0l Bratislava, stanovisko zo
dňa 22.01.2018, potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadost' z hl'adísk uvedených v § 62 stavebného zákona, posúdil
súlad stavby s verejnými záujmami. Projektová dokumentácia stavby s'pÍňa všeobecné technické požiadavky na
výstavbu a nemá vplyv na zastavovacie podmienky určené Územným plánom Hlavného mesta SR Bratislavy z
roku 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý je v platnosti pre predmetné územie.

Stavebný úrad v priebehu konania zistil, že realizáciou stavby nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným
zákonom, predpismi vydanými na jej uskutočnenie a osobitnými predpismi, nezistil dóvody, ktoré by bránili
povoleniu predmetnej stavby. Tunajší stavebný úrad konštatuje, že stavebník splnil podmienky pre vydanie
stavebného povolenia, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Pouěenie

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podat' odvolanie na tunajšom stavebnom úrade, ktorý
rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Ak tunajší stavebný úrad sám nerozhodne o odvolaní,
rozhodne o odvolaní Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej polit.iky;=%;4šikova 46, 832 05
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Upozornenie: Projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní stavebník prevezme osobne na stavebnom
úrade v stránkové dni.

Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
1. I*P*B partner - združenie podnikatel'ov Ing. Pavol Bobula, Tatiana Ivicová - IPB, Orenburská 17A, 821 06
Bratislava

2. Peter Vavro, Malá 13, 811 0l Bratislava, LV č. 3276
3. MUDr. Viera Vavrová, Malá 13, 811 02 Bratislava, LV č. 3276
4. JUDr. Fedor Jánošík, CSc., Kríková 6, 821 07 Bratislava, LV č. 43 70
5. Ing. Miroslav Novosedlík, Hlboká 1080/7 1, 949 0l Nitra, LV č. 3051, 2985, 2659
6. Ing. Ingrid Novosedlíková, Hlboká 1080/71, 949 0l Nitra, LV č. 3051, 2985, 2659
7. Ingrid Durdíková, Gajova 5, 81109 Bratislava, LV č. 4099, 3051
8. JUDr. Anna Durdíková, Senecká 15, 931 03 Šamorín, LV č. 4}34, 4157, 3051
9. JUDr. Miloslav Kanovský, Líščie údolie 77, 841 0l Bratislava, LV č. 285, 5346
10. Antónia Behilová, Líščie údolie 156/84, 84104 Bratislava, LV č. 3357
11 . Vlastníci pozemku LV č. 290, 2974
12. ADM design, Sabinovská 5, 821 02 Bratislava (projektant)

Doručí sa dotknutým orgánom:
13. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných

zložiek

životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
14. Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát pódohospodárstva, Tomášikova 46,

832 05 Bratislava

15. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava l
16. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
17. Krajské riaditerstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28

Bratislava 1

18. Západoslovenská distribučná, a.s., (Čulenova 6, 816 47 Bratislava), doručovacia adresa: P. 0. BOX 292,
810 00 Bratislava 1

19. SPP - Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
20. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
21 . Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
22. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, odd. správy komunikácií, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
23. Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves - odd. dopravy a životného prostredia
24. Obvodný Banský úrad, Mierová 201 7/19, 821 05 Bratislava
25. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
26. SITEL s.r.o., Kopčianska 20/c, 851 0l Bratislava
27. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
28. Benestra, s.r.o., Einsteinova 24, 851 0l Bratislava
29. UPC BRÓADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava
30. Michlovsky, s.r.o., Letná 796/9, 921 0l Piešt'any
31. SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava
32. ELTODO, SK, a. s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
33. Tůrk Telekom International SK s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava
34. OTNS a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava

Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky doručenia):
35. I*PaB partner - združenie podnikaterov Ing. Pavol Bobula, Tatiana Ivicová - IPB, Orenburská 1 7A, 821 06

Bratislava
36. Peter Vavro, Malá 13, 81101 Bratislava
37. MUDr. Viera Vavrová, Malá 13, 811 02 Bratislava
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Na vedomie:

1. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka
2. Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves - odd. územného rozvo3a
3. Spis
4. a/a - 2x

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie o povolení stavby sa doručuje forínou verejnej vyhlášky a vyvesi sa na dobu 15 dní na úradnej
tabuli Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, posledný deň vyvesenia
je dňom doručenia rozhodnutia. Súčasne sa zverejní na internetovej stránke: www.karlovaves.sk.

Dátum vyvesenia: ,l # 0 ?. iíi[p
Pečiatka a podpis:

M*stská čai - «Mm %oódm?nÍe územného kongim
a.stavebného ?
Nám. sv. Franuůka l
842 62 Bra€islaw -4

Dátum doručenia:
Pečiatka a podpis:

Dátum zvesenia:
Pečiatka a podpis:

Vybavuje: Ing. Zuzana Klaučová, 02/707 11317, zuzana.klaucova@karlovaves.sk
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