
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVÁ - KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

č. KV/SÚ/29/2020/17979/ZM V Bratislave dňa 04. novembra 2020

ROZHODNUTIE

STÁVEBNÉ POVOLENIE

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne
komunikácie III. a IV. triedy a účeloyé komunikácie (d'alej ,,stavebný úrad"), podl'a § 120 zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších
predpisov, podl'a § 3a ods. 4) zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
v znenf neskorších predpisov, podl'a 83 2 písm. a) a § 4 ods. 4) zákona NR SR č.416/2001 Z. z. o
prechode niektorých p6sobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v znení
neskorších predpisov, podl'a čl. 74 písm. b) Štatútu hl-. m. SR Bratislavy, podra § 66 stavebného
zákona a podl'a F3Fg 46 a 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znenf
neskorších predpisov,

povol'uje

s názvom: ,,Bytový dom Svrěia ul., Bratislava",

objekty: SO 101-00 Komunikácie pešie a statická doprava
SO 101-Ol Oporný múr,

pre stavebníka: spoločnost' Byteria,, s.r.o., Karadžičova 27, 811 08 Bratislava 1, IČO:
44 978 847,

miesto stavby: na pozemkoch registra CKN parciel č. 790/21, 782/2, 784, 790/2, 790/16,
790/15, 790/17 katastrálne územie Karlova Ves, Bratislava (d'alej len ,,k.ú.
Karlova Ves, Bratislava"),

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

na stavbu bolo mestskou čast'ou Bratislava-Karlova Ves vydané:
územné rozhodnutie č. KV/SU/480/2012/1 1410/KS zo dňa 31.07.2012, s právoplatnost'ou
dňa 13.05.2013, v spojení s rozhodnutím Obvodného úradu Bratislava, odbor výstavby a
bytovej politiky č. A/2013/469/HLO zo dňa 04.04.2013, s právoplatnost'ou dňa 13.05.2013,
V spojení s Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave č. k. IS 152/2013-118 zo dňa
12.12.2013, s právoplatnost'ou dňa 19.7.20l6, v spojení s Rozsudkom najvyššieho súdu
Slovenskej republiky 5sžo/3 1/2014, zo dňa 26.05.20l6, s právoplatnost'ou dňa 19.07.2016,
závázné stanovisko č. KV/SÚ/1098/2020/9827/ZM zo dňa 02.06.2020, ako súhlas
s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom,
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popis stavby:

SO 101-00 Komunikácie pešie a statická doprava
Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia rieši 21 parkovacích miest na teréne, z
toho 1 parkovacie miesto je určené pre osobu s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie.
Rozmiestnenie parkovacích miest na teréne je nasledovné:

v severnej časti je navrhnutých 9 parkovacích miest, s vjazdom pripojeným priamo na
komunikáciu Svrčia ulica,
na južnej strane sú navrhnuté 4 parkovacie miesta a d'alej 8 parkovacích miest. Tieto parkovacie
miesta sú napojené na existujúci severný vjazd, vedúci do areálu Spojenej školy internátnej,
Svrčia 6. Umiestnenie navrhovaných parkovacích miest rešpektuje tento existujúci vjazd.

Parkovacie stojiská sú riešené zo zatrávňovacej betónovej dlažby, komunikácia parkoviska je
riešená zo zámkovej betónovej dlažby.
Odvedenie dažd'ovej vody bude zabezpečené pozdÍžnym a priečnym vyspádovaním pl8ch do
navrhovaných uličných vpustov a odtokových žrabov, d'alej cez systém kanalizačných prípojok do
dažd'ovej kanalizácie. V rámci odvedenia povrchovej dažd'ovej vody je navrhnutých celkovo 5
uličných vpustov, z toho 4 uličné vpusty sú vybavené ORL-UV - filtračnou vložkou do uličnej
vpuste CRC, s prietokom 5 1/s. Dažd'ové vody sú odvádzané dažd'ovou kanalizáciou do
vsakovacích objektov, zostavených z Elwa boxov a následne do geologického podložia. Odtokové
žl'aby Hydro-BGU Z SV150 sú- umiestnené pri výjazde z plochy pre parkovanie, o dÍžke 5,50 m a
pri dvoch vjazdoch do garáže o dÍžke 5,50 m. -Voda z pláne bude odvádzaná sklonom 3%, s
využitím drenáže (trativodná ryha) zaústenej do uličných vpustov. Ako drenáž je navrhnutý trativod
s uložením trativodnej perforovanej rúry DN 160 mm, s perforáciou min. 10%. Rúra bude uložená
do štrkopieskového lóžka o hr. min. 100 mm.
Z d«"vodu využívania spevnených pl6ch pre statickú dopravu je navrhnutá ochrana pre zabránenie
priesaku nebezpečných látok do podložia, a to rozprestretím hydroizolačnej fólie GSE VPFE o hr.
1,5 mm, pod celou plochou parkovacích stojísk. Fólia sa uloží na zhutnené a upravené podložie v
sklone 3%.

Na vymedzenie parkovacieho stojiska budú zrealizované parkovacie čiary vytvorené z betónovej
dlažby odlišnej farby.
Výskový rozdiel medzi UT parkoviska a zatrávnenej plochy a vý'skový rozdiel medzi UT
parkoviska a terénu na susedných pozemkoch, je prekonaný múrikom, ktorý je vytvorený z palisád
o rozmeroch 180xl80/1200 mm, resp. 180xl80/900 mm, osadených do 18ia z betónu s oporou.
Horná hrana palisád je osadená v prevýšení +50cm nad UT komunikačnej plochy.
Spevnené plochy pre peších sú riešené zo zámkovej betónovej dlažby.
Ďalej budú zrealÍzované 2 vjazdy do garáže bytového domu, ktoré budú pripojené priamo na
komunikáciu Svrčej ulica.
Napojenie na nadradený komunikačný systém je navrhnuté s dostatočným rozhl'adom pri vjazde a
výjazde vozidiel z komunikačných plóch pri objekte.
Parkovisko na severnej strane, pre 9 parkovacích miest, bude zo strany komunikácie Svrčia ul.
doplnené železobetónovým oporným múrom, ktorý vý;skovo oddelí úroveň parkoviska a úroveň
verejného chodníka o šírke 2,00 m, ktorý výškovo nadviaže ná rozšírenú komunikáciu Svrčia ulica.
Ostatné parkovacie miesta, potrebné podl'a výpočtu statickej dopravy pre stavbu bytového domu, sú
umiestnené v garáŽi.

SO 101-Ol Oporný múr
Oporný múr ohraničuje parkovisko v severnej časti a je riešený ako monolitický, železobetónový,
ktorého výška koruny, nad úrovňou verejného chodnfka o šírke 2,00 m, v líci múra, sa pohybuje od
cca 1,10 m po O,30 m. Koruna oporného múru tvorí zároveň aj obrubník parkoviska, tzn. že jej
úroveň je min. 0,20 m nad trvalým povrchom parkoviska. Na korune oporného múra bude osadené
ochranné zábradlie výšky 1,00 m, so zvislou výplňou.
Oporný múr sa skladá-z 2-och dilatačných -celkov DCI a DC2, o dížke cca 9,50 m. Múr je
p8dorysne viackrát zalomený, aby sa prispósobil smerovému vedeniu súbežného chodníka
a komunikácie.
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Na uskutočnenie stavby sa určujú 'tieto závšzné podmienky:

(l) Stavba sa bude realizovat' podra dokumentácie, ktorú vypracovala Ing. Mária Záhymská -
autorizovaný stavebný inžinier v 09/2012 a Ing. Rudolf Hagara - autorizovaný stavebný inžinier,
v 02/2019, overenej v stavebnom konanf, ktorá je nedeliternou súčast'ou tohto rozhodnutia. Každá

oproti schválenej projektovej dokumentácii musí byt' vopred odsúhlasená stavebnýmzmena

úradom.

(2) Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorove?i polohy stavby oprávnenou právniekou aleí?o
fyzickou osobou (§ 75 ods. 1 stavebného zákona) a pri kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu
doklady o vytýčenf priestorovej polohy stavby (§ 75a ods.4 stavebného zákona).
(3) Stavebník je povinný najneskór do 15 dní po skončení výberového konania oznámit'
stavebnému úradu zhotovitera stavby. Stavebník doloží oprávnenie zhotovitera na uskutočňovanie
stavieb a stavbyvedúceho ( § 44 ods. 1 stavebného zákona).
(4) So stavebnými prácami na stavbe móže stavebník začat' až po nadobudnutí právoplatnosti
tohto rozhodnutia, ktorú stavebný úrad potvrdí na jeho rozhodnutí (§ 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 8, 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona písomne oznámit'
stavebnému úradu začatie stavby.
(7) Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadat' majiterov podzemných inžinierskych
sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodíažiavat' ich ochranné pásma v zmysle príslušných
predpisov a noriem. V prípade potreby budú výkopy vykonávané ručne.
(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) Stavebnfk azhotovitel' sú povinnf dbat' na to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo
k sp6sobeniu šk6d na cudzích pozemkoch alebo nehnutel'nostiach.
(11) Stavebník je povinný zabezpečit' bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých
sa stavba dotkne.

(12) Stavenisko je potrebné označit' iaentifikačnou taburou, ktorá musí byt' umiestnená pri
vstupe na stavenisko s týmito údajmi: a) názov stavby, b) názov stavebnfka (obchodné meno a
sídlo), c) názov zhotovitel'a, d) termfn začatia a ukončenia stavby, e) kto a kedy stavbu povolil, f)
meno zodpovedného stavbyvedúceho (§ 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona).
(13) Stavebnfkpodra§6VšeobecnezáváznéhonariadeniaHl.mestaSRBratislavyč.1/1995zo
dňa 23.3.l995 o digitálnej technickej mape Bratislavy predložf ku kolaudačnému konaniu
potvrdenie správcu digitálnej mapy o splnení ohlasovacej povinnosti. Jej rozsah stanoví správca
digitálnej mapy, ktorým je Magistrát hl. m. SR Bratislavy.
(14) Stavebník je povinný použit' na stavbe vhodné stavebné výrobky vzmysle zákona č.
133/2013 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 dohl'adu (týka sa stavebníka aj?zhotovitel"a).
(16) Stavebník musí zabezpečit', aby počas celej doby výstavby bola na stavbe projektová
dokumentácia overená stavebným úradom, stavebné povolenie, stavebné a montážne 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 rm5že 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 dodržiavanf čistoty a poriadku
na území mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.
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(20) Stavebník je povinný zlikvidovat' zariadenie staveniska do 15 dní po ukončení výstavby,
preberacieho a kolaudačného konania. Zariadenie staveniska a skládka materiálu bude na pozemku
stavebníka.

(21) Stavebník musí mat' zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu. (§43i ods. 3 písm. f)
stavebného zákona). Stavebník ku kolaudácii doloží doklady o množstve a sp8sobe zneškodnenia
odpadu zo stavby, pričom budú dodížané 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
mech.ariizmov a úiiestnenie zariaderiia staveniska (§ 43i ods. 3 písm. ď stavebr.ého zákcna).
(23) Stavebník je povinný počas vykonávania stavebných prác dodržiavat' Všeobecne závázné
nariadenie Miestneho zastupitel'stva MČ Bratislava - Karlova Ves č. 4/2013 - íS3 5.
(24) Stavenisko musí byt' zabezpečené pred vstupom cudzích os8b na miesta, kde m5že d6jst'
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 pozemku.
(26) Pri realizácii stavby musia byt' dodržané 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 os6b na stavenisku.

(27) Stavba bude dokončená v termíne do 2 rokov o<lo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia. V prípade, že termín nebude móct' byt' dodržaný, je stavebník povinný požiadat'
stavebný úrad o j-eho predÍženie.
(28) Stavebník je povinný predložit' v kolaudačnom konaní právoplatné kolaudačné rozhodnutie
na vodnú stavbu - objekt: SO 402-00 Areálová dažd'ová kanalžzácia.
(29) Stavebník je povinný predložit' v kolaudačnom konaní právoplatné kolaudačné rozhodnutie
na stavbu s názvom ,, Stavebné úpravy časti miestnej komunikácie III triedy - Svrčia ul.".
(30) Dokončenú stavbu možno užívat' len na základe 'právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
Návrh na kolaudačné konanie podá stavebník v zmysle § 79 stavebného zákona.
(31) Stavebník je povinný rešpektovat' podmienky zvyjadrení dotknutých orgánov štátnej
správy, samosprávy a organizácií (cit. v skrátenom znení):
Krajské riaditel'stvo PZ v Bratislave - Krajský dopravný inšpektorát - stanovisko zo dňa
13.08.2018:

Kraiský dopravný inšpektorát KR PZ v Bratislave s pre'dloženou projektovou dokumentáciou pre
úče'Íy stavebného konania súhlasí, pričom si uplatňuje nasledovné pripomienky:

Potreby statickej dopravy pre navrhovaný objekt považujeme zab-ezpečení-m min. 52 odstavných
a parkovacích stojísk v zmysle STN 73 611 0/Z2 za dostatočne uspokojené.
Všetky parkoviská žiadame navrhnút' a zrealizovat' na vlastných pozemkoch podra príslušných
technických a legislatívnych predpisov.
Zodpovedný počet parkovacích stojísk v zmysle výpočtu statickej dopravy (t.j. parkovacie
stojiská pre návštevy bytového domu) žiadame navrhnút' ako verejne prístupné, bez možnosti
vyhradenia.
Pararnetre komunikácií a parkovacích miest, rovnako aj prístupových rámp do hromadných
garáží (šírkové usporiadanie, pozdÍžny sklon, polomery) 'žiadame navrhnút' v súlade s STN 73
6056, STN 73 6058 a SN 73 6110 tak, aby bol umožnený bezpečný a plynulý prejazd vozidiel
danej kategórie, pričom ich šírkové parametre žiadame navrhnút' pre vozidlá skupiny 1,
podskupina 02. Nájazdové rampy do hromadných garáží požadujeme navrhnút' ako
obojsmerné, dvojpruhové, s min. šírkou 5,50 m a pri sklone váčšom ako 1 0% (avšak max. 14%)
ako prekryté resp. vyhrievané.
Parkovacie stojiská navrhnuté pri súvislej pevnej prekážke (stene, múre, atd'.) požadujeme
navrhnút' s bezpečnostným odstupom v zmysle STN 73 6056.
Dopravné napojenie navrhovaného súboru objektov na nadradený komunikačný systém
požadujeme navrhnút' v zmysle Sl'N 73 6102 a STN 73 6110 tak, aby bol zabezpečený
dostatočný rozhrad a polomery napojenia pri vjazde a ýjazde vozidiel z navrhovaného objektu.
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KDI požaduje zachovat' dostatočnú priestorovú rezervu pre plánovanú MOK v zmysle ÚPD ako
aj zabezpečit' dostatočný dopravný priestor na Svrčej ul. a prirahlých pozemných
komunikáciách.

V prípade obmedzenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky stavebnými prácami, alebo pri
prfpadnej rozkopávke vozovky, alebo chodníka je potrebné vypracovat' projekt organizácie
dopravy (POD) počas výstavby a tento schválit' najskór 30 dní pred začatím prác v Operatívnej
komisii oddelenia dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy.
KDI KR PZ BA v súlade so zákonom NR SR č.l71/1993 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 pripade verejného záujmu.

Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy - stanovisko zo dňa 06.04.2020:
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozora pre konanie
nasledujúce podl'a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s projektovou dokumentáciou stavby ho
požadujeme predložit' pri kolaudačnom konaní.Bredl

ZPvObvodný úrad ZP v BA - odbor odpadového hospodárstva, zo dňa 18.01.2011:
Z hl'adiska odpadového hospodárstva tunajší úrad nemá námietky k predmetnej stavbe
dodržania nasledovných podmienok:

Dížitel' odpadov je povinný odovzdávat' odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo
právnickým osobám, ktoré sú na túto činnost' oprávnené.
Držitel'ovi odpadu sa nepovol'uje odpad skladovat', tento sa musí hned' po vytvorení odviest' k
oprávnenému odberatel'ovi.
Držiter odpadov zabezpečí zhodnotenie stavebných odpadov prostredníctvom osoby oprávnenej
nakladat' s odpadmi, v prípade, že to nie je možné alebo účelné zabezpečí ich zneškodnenie.
Držiter odpadov bude viest' a uchovávat' evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich
zhodnotení a zneškodnení.

Pred začatím stavebných prác požiada póvodca (dodávatel' stavby) nebezpečného odpadu
tunajší úrad o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom podra § 7 ods. 1, písm.
g) zákona o odpadoch.
Pred začatím stavebných prác, držitel' odpadov predloží tunajšiemu úradu sp6sob nakladania s
odpadom k. č. 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05.
Držiter odpadu v kolaudačnom konanf predloží tunajšiemu úradu doklady preukazujúce
zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou osobou.

Obvodný pozemkový úrad v Bratislave - stanovisko zo dňa 28.03.2011:
Súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

Zabezpečit' základnú starostlivost' o pol'nohospodársku pódu, na ktorú bolo vydané toto
stanovisko až do doby realizácie stavby, najmá pred zaburinením pozemkov a porastom
samonáletu drevín.

Vykonat' skrývku humusového horizontu pol'nohospodárskej pódy a zabezpečit' hospodárne a
účelné jej využitie uložením a rozprestretfm na pol'nohospodárskej p«5de.
Po realizácii stavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri
nehnuterností v zmysle ust. § 3 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z. z., požiadat' Správu katastra pre hl.
ma SR Bratislavu o zmenu druhu pozemku ,, Vžnice", ,,Záhrady" 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.

Krajský pamiatkový úrad Bratislava - stanovisko zo dňa 13.08.2018:
Investor oznámi písomne preukázaterným spósobom KPÚ BA 10 dní vopred začiatok
zemných prác.
V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác
podl'a § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznárni nález KPÚ BA a nález
ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne sp8sobilou
osobou.

za
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Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s. - gtanovisko zo dňa 04.02.2020:
SUHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich
podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
Stavebník je povinný dodížat' ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských
zariadení v zmysle F3 79 a § 80 Zákona o energetike,
stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržat' ?minimálne vzájomné vzdialenosti medzi
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi
a inži?lierskvmi siet'ami v zí??v51í, STN 73 6005 B STN 73 3050,
pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník
povinný zabezpečit' prostredníctvom príslušných prevádzkovatel'ov presné vytýčenie všetkých
existujúcich podzemných vedení,
pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím. vykonávania iných činností, je stavebník
povinný požiadat' SPP-D o presné vnýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslat' na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia
údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 II Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online
formuláru zverejneného na webovom sídle 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 100 m,
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavat' ustanovenia Zákona o energetike,
Vyhlášky č. 508/2009 Zz,, Stavebného zákona a iných všeobecne závázných právnych
predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmá
702 02, 702 0l, 906 0l ,702 12,
stavebník je povinný pri realizácii dodržat' technické podmienky stanovené v predchádzajúcomovinný

-D k Ži:vyjadrení SPP-D k Ziadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo 8004920718.
Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s. - vyjadrenie zo dňa 10.08.2018:

Pri akejkorvek 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 nemáme námietky, ak cez predmetnú a so stavbou súvisiace nehnutel'nosti nie sú
trasované rozvody vodovodov a kanalizácií BVS, vrátane ich súčastí a bude dodížané ich pásmo
ochrany.
Z d6vodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhradom na navrhovanú
stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a
súvisiacich zariadení v teréne podra zákona č. 442/2002 Zz. o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadost' o
vytýčenie, odporúčame objednat' cez podatel'ňu BVS na základe Objednávky na práce / tlačivo
nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách /.
Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami
je potrebné dodržat' STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane
jej zmien a dodatkov.

Západoslovenská distribučná, a.s. - stanovisko zo dňa 24.06.2013:
Žiadame rešpektovat' všetky energetické zariadenia v rnajetku spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržat' ich ochram'ié pásma podra § 43 zákona
251/2012 Z.z. o energetike a jeho noviel. Zakresl'ovanie 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 zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova 3.

Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - stanovisko zo dňa 06.03.2014:
Z d«"vodu zvýšeného pohybu osób so zrakovýrri postihnutím (blízkost' ZŠ Svrčia) po
navrhovaných komunikáciách, žiadame pri realizácii bezbariérových reliéfnych opatren?í
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použitie kvalitných a trvanlivých materiálov. Požadujeme výšku reliéfu 5 mm pri všetkých
prvkoch.
Vzhradom na bezprostrednú blízkost' špeciálnej školy pre deti so zrakovým postihnutím je
nevyhnutné vyriešit' bezpečnost' a bezbariérovost' prostredia nielen hotovej stavby, ate aj počas
priebehu stavby.

V konaní boli v zákonnej lehote vznesené námietky účastníkov konania:

1 . Ing. Dezider Bal'a, Svrčia 11, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané na poštovú prepravu dňa
25.08.2020, citujeme v plnom znení:

,,Týmto sa prihlasujem do tohto stavebného konania ako účastník konania, ktorému toto postavenie
prislúcha na základe § 59 ods. 1 písm. b) a § 139 ods. l písm. b) stavebného zákona. Ako účastník
konania susediacich nehnutel'ností priamo dotknutí na svojich právach podávam v zákonnej lehote
nasledovné námietky, a to aj z d«"vodu, že došlo k porušeniu zákona:
1. V oznámení je stavebným úradom konštatované, že na stavbu bolo mestskou čast'ou Bratislava -

Karlova Ves vydané územné rozhodnútie č. KV/SU/480/2012/11410/KS zo dřta 31.07.2012, s
právoplatnost'ou dřía 13.05.2013 (d'alej aj ,,'i'tzemné rozhodnutie') v spojení s rozhodnutím
Obvodného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej polžtiky č. Á/2013/469/HLO zo dna
04.04.2013 s právoplatnost'ou dřia 13.05.2013 (d'alej aj ,,odvolacie rozhodnutie') v spojení s
rozsudkom Krajského sMu v Bratislave č. k. IS 152/2013-118 zo dřia 12.12.2013 s
právoplatnost'ou dřia 19. 07.2016 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
sp. zn. 5 Sžo/31/2014 zo d'řia 26. 05.2016 s právoplatnost'ou dria 19. 07.2016.

2. Vzmysle územného rozhodnutia jeho platnost' je podra § 40 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona
dva roky odo dna, ked' nadobudlo právoplatnost: nestráca však platnost: pokiar bola v tejto
lehote podaná žiadost' o stavebné povolenie (str. 25 územného rozhodnutia).

3. Uzemné rozhodnutie, ako vyplýva z oznámerúa, nadobudlo právoplatnost' dřia 13.05.20l3,
pričom žiadost' o vydanie stavebného povolenia bola podaná na stavebný úrad až dria
04.l2.20l9, teda ako je zrejmé po uplynutí dvoch rokov od právoplatnosti územného
rozhodnutia, ktorým bolo rozhodnuté o umiestnení stavby.

4. Na základe vyššie uvedeného namietam, že územné rozhodnutie (ako aj odvolacie rozhodnutie)
je už neplatné a iné platné územné rozhodnutie nie je vydané k stavbe, ale ani k stavbe ,, Bytový
dom, Svrčia ulžca", ktorý sa okrajovo spomína v oznámení. Áko som vyššie uviedol, žiadost' o
vydanie stavebného povolenia bola podaná po dvoch rokoch od právoplatnosti územného
rozhodnutia. Tým, že je uvedené úzen3né rozhodnutie neplatné, nie sú splnené podmienky na
vydanie stavebného povolerúa k stavbe.

5. V tomto smere d'alej íqamietam, že závázné stanovisko č. KV/Sú/1098/2020/9827/ZM zo dna
02. 06. 2020 ako s'i'thlas s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom podra §
120 ods. 2 stavebného zákona je vydané v rozpore so zákonom (teda stavebným zákonom).
Vychádzam z toho, že podra § 120 ods. 2 stavebného zákona povolit'stavbu alebo zmenu možno
len na základe závázného stanovžska podra § 140b vydaného miestne príslušným staveřmým
úradom, ktorý overuje dodržatúe podrrúenok určených v územnom rozhodnutí. V predmetnom
záváznom stanovisku je uvedené, že na stavbu bolo vydané už vyššie spomínané územné
rozhodnutie v spojení s odvolacím rozhodnutím avšak tieto, ako sme už uviedlí sú neplatné, a
preto toto závázné stanovisko už nemohlo byt' vydané, pretože nemohlo dójst' k overeniu
dodržania podmienok určených v územnom rozhodnutí, ktoré stratilo svoju platnost'.

6. Súčasne namžetam, že SO 101-Ol Oporný múr nebol ani predmetom vydaného územného
rozhodnutia a tým pádom nemohol byt' preukázaný súlad s územným rozhodnutím a jeho
podrrúenkami. Ako vyplýva zo závčtzr;ého stanoviska č. KV/SÚ/1098/2020/9827/ZM zo-dria
02. 06.2020 bola na stavbu tohto stavebného objektu vypracovaná projektová dokumentácia pre
stavebné povolenie až vo februárí 2019. Z tohto dóvodu nemalo byt' vydané súhlasné závázné
stanovisko, nakorko sa nemohla preukázat' súladnost' projektovej dokumentácie s podmienkami
'ítzemného rozhodnutia.
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Namietam taktiež nesúlad počtu povrchových (vonkajších) parkovacích miest s územným
rozhodnutím a odvolacím rozhodnutím. Vzhradom na navýšenže počtu vonkajších parkovacích
mžest nemohol byt' preukázaný súlad s územným rozhodnutím a jeho podmienkami a tým pádom
ani vydané závázné stanovisko.
V zmysle územného rozhodnutia bude prístrešok pre umžestnenie kontajnera rxa komunálny
odpad a nádoby na triedený odpad umžestnený na parc. č. 790/1 5, v dopravnej nadváznostj na
existujúcž vjazd do areálu základnej školy pre nevidiacich. Z predloženej projektovej
dokumentácie vyplýva, že v porovnaní s územným rozhodnutím na danej parcele došlo k
navýšeni'H p@ffH p(g[@y(zr:irJ1 yHiB5f, Hí) p7i3fyB§@]( pyB l4yHiB,5fH4.y2iB ]<?y2fgjyy.yg 77(7 ](@y,yH('lly2y
odpad, ktorý má byt' podra vyjadrenia OLA z roku 2013 umiestnený min. 10 m od najbližšieho
okna bytového domu, tam nie je vyznačený.
V záváznom stanovisku, ktoré je podra nás vydané v' rozpore so zákonom, sa d'alej uvádza, že
umiestnením objektov SO 101-00 Komunikácie pešie a statžcká doprava, SO 101-Ol Oporný
rrn:tr, SO 401-00 Kanalizácia splašková a SO 402-00 Kanalizácie dažd'ová budú dotknuté
pozemk2ý regžstra CKN parciel č. 781/5, 790/21, 782/2, 784, 790/2, 790/16, 790/15, 790/17
katastrálne úzerrúe Karlova Ves, Bratislava (d'alej k.ú. Karlova Ves, Bratžslava) a d'alej na
pozemku regžstra EKN parcely č. 22338 k.ít. Karlova Ves, Bratislava. Z dostupných listov
vlastníctva nevyplýva, že stavebník má vlastnícke alebo iné právo umiestnit' vyššie spomenuté
objekty na všetky vyššže uvedené parcely.

10. Na základe vyššie uvedených skutočností preukazujúcich nesplnerúe podmienok na vydanie
stavebného povolenia k stavbe žiadam stavebný úrad, aby mojim námietkam vyhovel a nevydal
stavebné povolenie na darn2 stavbu, a teda stavbu nepovolil."

7.

8.

9.

Ol'ga Bal'ová, Svrčia 11, 841 04 Bratislava 4 a
Barbora Bal'ová, Svrčia 1l, 841 04 Bratislava 4 - spoločné námietky podané na poštovú
prepravu dňa 24.08.2020:

Námietky v bodoch č. 1 až č. 10 sú identické s námietkami, ktoré podal Ing. Dezider Bara, v tých
istých bodoch č. 1 až č. 10.
Vzhl'adom ktomu, že uvedené námietky sú už vyššie citované, vnámietkách podaných Ing.
Deziderom Bal'om, stavebný úrad ich opátovne necituje.

2.
3.

Ing. Alexandra Antoš Stern, Paprad'ová 7, 821 0l Bratislava 2 a
Erik Antoš, Paprad'ová 7, 821 0l Bratislava 2 - spoločné námietky podané na poštovú
prepravu dňa 25.08.2020:

Námietky v bodoch č. 1 až č. 10 sú identické s námietkami, ktoré podal Ing. Dezider Bara, v tých
istých bodoch č. 1 až č. 10.
Vzhl'adom ktomu, že uvedené námietky sú už vyššie citované, vnámietkách podaných Ing.
Deziderom Bal'om, stavebný úrad ich opátovne necituje.

4.

5.

6. Rastislav Ilavský, Flůglova 938/2, 811 05 Bratislava l - námietky podané na poštovú
prepravu dňa 24.08.2020, a
Vladimír Koník, Silvánska 5, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané na poštovú prepravu
dňa 24.08.2020:

Námietky v bodoch č. 1 až č. 7 sú identické s námietkami, ktoré podal Ing. Dezider Bal'a, v bodoch
č. 1 až č. 9.

Vzhl'adom ktomu, že uvedené námietky sú už vyššie citované, vnámietkách podaných Ing.
Deziderom Barom, stavebný úrad ich opátovne necituje.
Námietky pokračujú bodom č. 8, citujeme:
,, Uvádzam záverom, že stavba je súčast'ou stavby taktiež okrajovo spomínanej v oznámení, a to
stavbou - ,,Bytový dom Svrčža ul., Bratislava", ku ktorej bolo vydané už spomínané územné
rozhodnutie rovnako uvedené v oznámení. Uvádzam okrajovo, že s výstavbou tohto bytového domu
(,,Bytový dom Svrčia ul., Bratislava") nesúhlasím a namietam ju, pretože výstavbou daného
bytového domu «h5jde k neúnosnému využitiu Ůzemia v danej oblasti a prehusteniu zástavby a
negatívnemu pomeru zastavanej a nezastavanej plochy a narušeniu stability územia. Rovnako

8

7.



nesúhlasím a namietam verkost: výšku a objem navrhovaného bytového domu a jeho začlenerúa do
existujúceho územia. Výstavbou bytového domu mž spósobí stratu súkromia, reálne znehodnotže
moja nehnutel'nostž a znemožnenie ich nerušeného užívania."
Bod č. 9 - Záver je identický s bodom č. 10, ktorý podal Ing. Dezider Bal'a. Vzhradom k tomu, že
uvedená námietka je už vyššie citovaná, stavebný úrad ju opátovne necituje.

8. JUDr. Dagmar Vanková, SvMtoplukova 25, 821 09 Bratislava 2 - nárnietky podané na
poštovú prepravu dňa 24.08.2020, a

9. Zuzana Zamborská, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané na poštovú prepravu
dňa 27.08.2020, a

lO.Mgr. Viera Obložinská, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané na poštovú
prepravu dňa 24.08.2020, a

ll.Íng. Jozef Maco, 962 55 Dolné Rykynčice 99 - nárnietky podané do podatel'ne dňa
24.08.2020, a

12. Ivan Riška, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané na poštovú prepravu dňa
25.08.2020, a

13. Bc. Katarína Žigová, Galbavého 1, 841 0l Bratislava 42 - námietky podané na poštovú
prepravu dňa 24.08.2020, a

14. Inj. Ondrei Németh, Svrčia 8, 841 '04 Bratislava 4 - námietky podané do podatel'ne dňa
24.08.2020, a

15. Mgr. Zuzana Némethová, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané do podatel'ne dňa
24.08.2020, a

16. PhDr. Vladimír Cintula, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané do podatel'ne dňa
24.08.2020, a

17. Mgr. Alena Cintulová, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané do podatel'ne dňa
24.08.2020:

Námietky v bodoch č. 1 až č. 5 sú identické s námietkami, ktoré podal Ing. Dezider Bal'a, v tých
istých bodoch č. 1 až č. 5.
Vzhl'adom ktomu, že uvedené námietky sú už vyššie citované, vnámietkách podaných Ing.
Deziderom Bal'om, stavebný úrad ich opátovne necituje.
Námietky pokračujú bodom č. 6, citujeme:'
,, Stavebný úrad oznámením oznámil začžatok stavebného konarúa k stavbe, ktorej miesto sa okrem
iných nachádza aj na pozemku parcela ,, C" KN s parcelným číslom 790/l 5 pre katastrálne územie
Karlova Ves, Bratžslava. Predmetný pozemok však predstavuje jedinú prístupovú cestu k bytovému
domu so súpisným číslom 72 nachádzafiícom sa na ulici Svrčža 8. Stavebník uvedený v oznámení už
mailom zo dřia 30. 06. 2020 oznámil, že uvedený pozemok mieni využívat' ako manipulačný pržestor
pri realizáciž prác a začal s odstrařiovaním chodníka pre chodcov na danom pozemku. Stavebný
úrad nijako tento vzniknutý problém - absencža prístupu vlastníkov bytov k bytovému domu so
súpisným číslom 72 na ulici Svrčia 8 - neriešil. Namietam v tomto smere, že nijako nie je
zabezpečené právo vstupu a prechodu cez vyššie uvedený pozemok v prospech vlastníkov bytov v
bytovom dome so súpisným číslom 72 nachádzafi2com sa na ulici Svrčia 8, ako ani iný prístup k
tomuto bytovému domu zo strany vlastníkov bytov. Hoci som toho názoru, že rúe SZ;! splnené
podmienky na vydanie stavebného povole,rúa k stavbe ako žiadam v závere týchto námietok, som
zároven toho názoru, že v prípade, ak by stavebný úrad toto stavebné povolerúe vydal, mal by
zjednat' nápravu vyššie uvedeného stavu a naržadit' stavebníkovi bezodplatne zriadit' vecné bremeno
na pozemku parcela ,, C" KN s parcelným číslom 790/15 pre katastrálne územie Karlova Ves,
Bratislava, a to v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome so súpžsným číslom 72 nachádzajůcom
sa na ulicž Svrčia 8 spočívajůce v práve vstupu a prechodu cez tento pozemok a nechat' ho aj
zapísat' do katastra nehnuterností."
Námietka v bode č. 7 je identická s námietkou č. 8, ktorú podali Rastislav Ilavský a Vladimír
Koník. Vzhl'adom k tomu, že uvedená námietka je už vyššie citovaná, stavebný úrad ju opátovne
necituje.
Bod č. 8 je identický s bodom č. 10, ktorý podal Ing. Dezider Bal'a. Vzhl'adom k tomu, že uvedená
námietka je už vyššie citovaná, stavebný úrad ju opátovne necituje.
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18. Rastislav Juranka, Žižkova 1866/24, 811 02 Bratislava 1- námietky podané do podaterne
dňa 18.08.2020, citujeme v plnom znení:

,, Na základe oznámenia o začatí stavebného konarúa podra § 61 stavebného zákóna a o upustení od
ůstneho pojednávania - podávam námietku.
IMa 31. 07. 2020 som nahlžadol do podkladov Rozhodnutia na Miestnom úrade Bratislava -
Karlove Ves.

Podávam nasledovné námietky:
1. V stavebnom nákrese je nesprávne označenie - iba 1 dlažobný vjazd pre autá ku 2 bránam do

pozemku k mójmu rodinnérmt donxu va Svrčej Z/L č 1 5.
Na stavebnom nákrese sú vyznačené 2 brány pre aútá a aj na novo plánovanom chodníku sa
počíta (podra projektovej dokumentácie) na chodniku s 2 bránami, ale dlažobné napojenie je
zakreslené iba k jednej bráne.
Ziadam o doplnerúe v projektovej dokumentácii - napojenže novo plánovaného chodníka k
obidvom dlažobným vjazdom pre autá k pozemku prí mojom rodinnom dome na Svrčej ul. č 15.
V stavebnom nákrese nže je označená vzdialenost' novo plánovaného chodníka od plotu okraja
m6jho pozemku.
Žiadam o informácžu o vzdialenosti chodníka od mójho plotu následné zaznačerúe do
projektovej dokumentácie."

2.

Rozhodnutie stavebného úradu o námietkach účastníkov konania:

1. Ing. Dezider Bal'a, Svrčia 11, 841 04 Bratislava 4 - nárnietky podané na poštovú prepravu dňa
25.08.2020:

Námietky sa zarnietajú v celom rozsahu.

2. Ol'ga Bal'ová, Svrčia 11, 841 04 Bratislava 4 a
3. Barbora Bal'ová, Svrčia 1l, 841 04 Bratislava 4 - spoločné námietky podané na poštovú

prepravu dňa 24.08.2020:
Námietky sa zamietajú v celom rozsahu.

4. Ing. Alexandra Antoš Stern, Paprad'ová 7, 821 0l Bratislava 2 a
5. Erik Ántoš, Paprad'ová 7, 821 0l Bratislava 2 - spoločné námietky podané na poštovú

prepravu dňa 25.08.2020:
Námietky sa zamietajú v celom rozsahu.

6. Rastislav Ilavský, Flůglova 938/2, 811 05 Bratislava 1 - námietky podané na poštovú
prepravu dňa 24.08.2020, a

7. Vladimír Koník, Silvánska 5, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané na poštovú prepravu
dňa 24.08.2020:

Námietky sa zamietajú v celom rozsahu.

8. JUDr. Dagmar Vanková, Svutoplukova 25, 821 09 Bratislava 2 - námietky podané na
poštovú prepravu dňa 24.08.2020, a

9. Zuzana Zamborská, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané na poštovú prepravu
dňa 27.08.2020, a

lO.Mgr. Viera Obložinská, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané na poštovú
prepravu dňa 24.08.2020, a

ll.Íng. Jozef Maco, 962 55 Dolné Rykynčice 99 - námietky podané do podatel'ne dňa
24.08.2020, a

12.Ívan Riška, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané na poštovú prepravu dňa
25.08.2020, a

13. B-c. Katarína Žigová, Galbavého 1, 841 0l Bratislava 42 - námietky podané na poštovú
prepravu dňa 24.08.2020, a
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14. Ing. Ondrej Németh, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané do podatel'ne dňa
24.08.2020, a

15. Mgr. Zuzana Némethová, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané do podaterne dňa
24.08.2020, a

16. PhDr. Vladimír Cintula, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané do podatel'ne dňa
24.08.2020, a

17. Mgr. Alena Cintulová, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané do podatel'ne dňa
24.08.2020:

Námietky sa zamietajú v celom rozsahu.

18. Rastislav Juranka, Ž,ižkova 1866/24, 811 02 Bratislava 1- námietky podané do podaterne
dňa 18.08.2020:

Námietky sa zamietajú v celom rozsahu.

Ostatní účastníci konania žiadne námietky nevzniesli.

Odóvodnenie

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ako príslušný špeciálny stavebný úrad obdržala dňa
04.l2.2019 žiadost' stavebníka, ktorým je spoločnost' Byteria, s.r.o., Karadžičova 27, 811 08
Bratislava 1, IČO: 44 978 847, ktorého zastupuje spoločnost' Artplan spol. s r.o., Karadžičova 27,
811 08 Bratislava 1, IČO: 35 830 395, žiadost'-o -vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom
s názvom:

,,Bytový dom Svrěia ul., Bratislava"
objekty: SO 101-00 Komunikácie pešie a statická doprava

SO 101-Ol Oporný múr,
miesto stavby - na pozemkoch registra CKN parciel č. 790/21, 782/2, 784, 790/2, 790/16, 790/15,
790/17 k.ú. Karlova Ves, Bratislava.

Stavebník zaplatil správny poplatok podl'a položky č. 60 písm. g zákona č. 145/1995 Zb.
o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Na stavbu bolo mestskou čast'ou Bratislava-Karlova Ves vydané:
územné rozhodnutie č. KV/SU/480/2012/1 1410/KS zo dňa 31.07.2012, s právoplatnost'ou dňa
13.05.2013, v spojení s rozhodnutím Obvodného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej
politiky č. A/2013/469/HLO zo dňa 04.04.2013, s právoplatnost'ou dňa 13.05.2013, v spojení s
Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave č. k. IS 152/2013-118 zo dňa 12.12.2013, s
právoplatnost'ou dňa 19.7.2016, v spojení s Rozsudkom najvyššieho súdu Slovenskej republiky
5sžo/3 1/2014, zo dňa 26.05.2016, s právoplatnost'ou dňa 19.07.2016,
závázné stanovisko č. KV/SU/1098/2020/9827/ZM zo dňa 02.06.2020, ako súhlas s vydaním
stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom,

Na podmieňujúce investície bolo vydané:
Na vodnú stavbu vydal Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
stavebné povolenie č. OU-BAOSZP3-2020/086191-005 zo dňa 04.08.2020, ktoré nadobudlo
právoplatnost' dňa 09.09.2020.
Na stavbu s názvom ,,Stavebné úpravy časti miestnej komunikácie III triedy - Svrčža ul."
vydala mestská čast' Bratislava-Karlova Ves stavebné povolenie č. KV/SU/28/2020/l 7978/ZM
zo dňa 04. 11 .2020.

Stavba ,,Bytový dom Svrčia ul., Bratislava" objekty: SO 101-00 Komunikácie pešie
a statická doprava a SO 101-Ol Oporný múr, bude realizovaná na pozemkoch registra CKN parciel
č. 790/21, 782/2, 784, 790/2, 790/16, 790/.15 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktoré sú zapísané na LV
č. 4367 pre stavebníka, d'alej na pozemku registra CKN parcely č. 790/17 k.ú. Karlova Ves,
Bratislava, ktorá je zapísaná na LV č. 5515 pre stavebníka.

V zmysle § 58 ods. 2 stavebného zákona preukázal stavebník k pozemkom vlastnícke právo.
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Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad dňa 23.07.2020 oznámila
začiatok stavebného konania stavby listom č. KV/SÚ!29/2020/l'2675/ZM doručované 'verejnou
vyhláškou podl'a 8, 61 ods. 4 stavebného zákona, z d8vodu stavby s vel'kým počtom účastníkov
konania, vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, účastníkom konania,
dotknutým orgánom, správcom inžinierskych sietí a organizáciám, a ked'že žiadost' poskytovala
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upustila podl'a Fg 61 ods. 2 stavebného
zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

Učastníci konania adotknuté orgány, správcovia iížinierskych sietí aorganizácie mali
určenú lehotu na? ripla?tnenie ná?mietok a pripomienok 7 pracovných dní.

Oznámenie o začatí stavebného konania bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 30.07.2020 -
štvrtok a bolo vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

15. deň vyvesenia bol dňom doručenia oznámenia. Na základe uvedeného sa dňom
doručenia oznámenia stal deň 14.08.2020 - piatok.

'[?Jčastníci konania adotknuté orgány, správcovia inžinierskych sietí aorganizácie mali
určenú lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok, a to 7 pracovných dní odo dňa doručenia
oznámenia. Zároveň boli v oznámení upozornení, že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

Siedmy pracovný deň odo dňa doručenia oznámenia, t.j. odo dňa 14.08.2020 - piatok, bol
deň 25.08.2020 - utorok. Z uvedeného vyplýva, že zákonná lehota na podanie námietok uplynula
dňa 25.08.2020 - utorok.

Do spisového materiálu povol'ovanej stavby postupne nahliadali nasledovní účastníci
konania:

dňa 05.08.2020 účastníci konania - Ol'ga Bal'ová, Svrčia 11, 841 04 Bratislava 4, Barbora
Barová, Svrčia 11, 841 04 Bratislava 4 a Ing. Jozef Maco, 962 55 Dolné Rykynčice 99,
dňa lO.08.2020 účastníci konania - Ing. Dezider Bara, Svrčia 1l, 841 04 Bratislava 4 a Barbora
Barová, Svrčia 11, 841 04 Bratislava 4,
dňa 04.09.2020 stavebník-účastník konania - spoločnost' Byteria, s.r.o., Karadžičova 27, 811 08
Bratislava 1, IČO: 44 978 847,
dňa 19.10.2020 účastníci konania - Ing. Dezider Bal'a, Svrčia 11, 841 04 Bratislava 4 a Barbora
Barová, Svrčia 11, 841 04 Bratislava 4.

Ostatní účastníci konania do spisového materiálu povorovanej stavby nenahliadli.
Dotknuté orgány, správcovia inžinierskych sietí aorganizácie nenahliadli do spisového

materiálu povorovanej stavby.
V konaní neboli v zákonnej lehote vznesené pripomienky dotknutých orgánov, správcov IS

a organizácií.
V priebehu konania sa prihlásili za účastníkov konania:

1 . Ing. Dezider Bal'a, Svrčia 1l, 841 04 Bratislava 4,
2. Ivan Riška, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4,
3. Ing. Jozef Maco, 962 55 Dolné Rykynčice 99,
čomu stavebný úrad vyhovel a zaradil ich medzi účastníkov konania.

V konaní boli v zákonnej lehote vznesené námietky účastníkov konania:

1. Ing. Dezider Bal'a, Svrčia 11, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané na poštovú prepravu dňa
25.08.2020.

Orga Bal'ová, Swčia 11, 841 04 Bratislava 4 a
Barbora Bal'ová, Svrčia 11, 841 04 Bratislava 4 - spoločné námietky podané na poštovú
prepravu dňa 24.08.2020.
Ing. Alexandra Antoš Stern, Paprad'ová 7, 821 0l Bratislava 2 a
Erik Antoš, Paprad'ová 7, 821 0l Bratislava 2 - spoločné nárnietky podané na poštovú prepravu
dňa 25.08.2020.

6. Rastislav Ilavský, FR5glova 938/2, 811 05 Bratislava l - námietky podané na poštovú prepravu
dňa 24.08.2020.

7. Vladimír Koník, Silvánska 5, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané na poštovú prepravu dňa
24.08.2020.

2.
3.

4.
5.
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8. JUDr. Dagmar Vanková, Svátoplukova 25, 821 09 Bratislava 2 - námietky podané na poštovú
prepravu dňa 24.08.2020.

9. Zuzana Zamborská, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané na poštovú prepravu dňa
27.08.2020.

10. Mgr. Viera Obložinská, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané na poštovú prepravu
dňa 24.08.2020.

11. Ing. Jozef Maco, 962 55 Dolné Rykynčice 99 - námietky podané do podatel'ne dňa 24.08.2020
12.Ívan Riška, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané na poštovú prepravu dňa

25.08.2020.

13.Bc. Katarína Žigová, Galbavého 1, 841 0l Bratislava 42 - námietky podané na poštovú
prepravu dňa 24.08.2020.

14. Ing. Ondrej Németh, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané do podatel'ne dňa
24.08.2020.

15. Mgr. Zuzana Némethová, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané do podatel'ne dňa
24.08.2020.

16. PhDr. Vladimír Cintula, Svrčia 8, 84J 04 Bratislava 4 - námietky podané do podatel'ne dňa
24.08.2020.

17. Mgr. Alena Cintulová, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané do podatel'ne dňa
24.08.2020.

18. Rastislav Juranka, Žižkova 1 866/24, 811 02 Bratislava l - námietky podané do podatel'ne dňa
18.08.2020.

Všetky námietky sú citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia v plnom znení.
Ostatnf účastníci konania žiadne námietky nevzniesli.
Dňa 05. 10.2020 bolo stavebnému úradu doručené stanovisko účastníka konania - stavemiíka

- spoločnosti Byteria, s.r.o., Karadžičova 27, 811 08 Bratislava 1, IČO: 44 978 847, ktorým sa
vyjadril k jednotlivým námietkam účastníkov konania, a ktoré je súčast'ou spisového materiálu.

Odóvodnenie rozhodnutia stavebného úradu o námietkach účastníkov konania,
podaných v zákonnej lehote:

1. Ing. Dezider Bal'a, Svrčia 1l, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané na poštovú prepravu dňa
25.08.2020:

Námietky sa zamietajú v celom rozsahu, s nasledovným odóvodnením:

K bodom č. 1) až č. 5):
Na stavbu bolo mestskou čast'ou Bratislava-Karlova Ves vydané:

územné rozhodnutie č. KV/SU/480/2012/1 1410/KS zo dňa 31.07.20l2, s právoplatnost'ou dňa
13.05.2013, v spojení s rozhodnutím Obvodného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej
politiky č. A/2013/469/HLO zo dňa 04.04.2013, s právoplatnost'ou dňa 13.05.2013, v spojení s
Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave č. k. IS 152/2013-118 zo dňa 12.l2.2013, s
právoplatnost'ou dňa 19.7.2016, v spojení s Rozsudkom najvyššieho súdu Slovenskej republiky
5sžo/3 1 /20 14, zo dňa 26.05.2016, s právoplatnost'ou dňa 19.07.2016,
závázné stanovisko č. KV/SÚ/1098/2020/9827/ZM zo dňa 02.06.2020, ako súhlas s vydaním
stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

K preukázaniu právoplatnosti územného rozhodnutia č. KV/SU/480/2012/1 1410/KS zo dňa
31 .07.20l2, právoplatné dňa 13.05.20l3, stavebný úrad uvádza:

Dňa 29.ll.2013 obdržal tunajší stavebný úrad žiadost' stavebníka - spoločnosti Byteria, s.r.o.,ill'ý
IČIKaradžičova 27, 811 08 Bratislava 1, IČO: 44 978 847, ktorého zastupuje spoločnost' Artplan

spol. s r.o., Karadžičova 27, 811 08 Bratislava 1, IČO: 35 830 395-, o vydanie stavebného
povolenia na stavbu s názvom:

,,Bytový dom, Svrčia ulica"
objekty: SO 001-00, SO 002-00 Terénne a sadové úpravy

SO 301-00 Bytový dom
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SO 302-00 Prístrešok pre kontajner
SO 501-00 Vodovodná prípojka
SO 602-Ol Prípojka NN - napojenie staveniska
SO 603-00 Prekládka vedenia NN

SO 701-00 STL prípojka plynu,
lokalita - Svrčia ulica.

Rozhodnutím č. KV/SU/1 139/2014/1412/VK zo dňa 27.01 .2014 stavebný úrad konanie prerušil
a vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti.
T,istami doračenými dňa 23.Ol.2014, 11.03.2014, 05.05.2014, 15.08.2014 a»apcsledy dňa
11 .05.2020, stavebník doplnil svoje podanie zo dňa 29. 11.2013, o vydanie stavebného povolenia
na horeuvedenú stavbu.

Opátovnou výzvou č. KV/SÚ/1092/2020/12551/ZM zo dňa 21.07.2020 stavebný úrad vyzval
stavebníka na d'alšie doplnenie podania zo dňa 29. 11.2013.

Vzhl'adom ktomu, že územné rozhodnutie č. KV/SU/480/2012/11410/KS zo dňa
31.07.20l2, nadobudlo právoplatnost' dňa 13.05.2013 a žiadost' o stavebné povolenie bola podaná
dňa 29.11 .2013, má stavebný úrad za preukázané - podra § 40 ods. l stavebného zákona, že územné
rozhodnutie nestratilo svoju platnost'.

Na základe uvedeného má stavebný úrad zato, že aj závázné stanovisko č.
KV/SÚ/1098/2020/9827/ZM zo dňa 02.06.2020, ako súhlas svydaním stavebného povolenia
špeciálnym stavebným úradom, bolo vydané v súlade so stavebným zákonom.

K bodu č. 6):
Rozhodnutím Obvodného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky č.

A/2013/469/HLO zo dňa 04.04.2013, s právoplatnost'ou dňa 13.05.2013, bolo zmenené póvodné
územné rozhodnutie č. KV/SU/480/2012/11410/KS zo dňa 31.07.2012, ktoré nadobudlo
právoplatnost' dňa 13.05.2013. Súčast'ou rozhodnutia Obvodného úradu Bratislava, odbor výstavby
a bytovej politiky č. A/2013/469/HLO zo dňa 04.04.20l3, s právoplatnost'ou dňa 13.05.2013, je aj
grafická príloha, ktorá svedčí o tejto skutočnosti.

Uvedeným rozhodnutím Obvodného úradu Bratislava sa umiestnili d'alšie parkovacie
miesta, čím sa zmenila dispozícia a počet parkovacích miest, a taktiež dispozícia spevnených pl6ch,
ktorých realizácia by bez povol'ovaného oporného múrika nebola možná. Ide o oporný múrik, ktorý
zabezpečuje výškový rozdiel medzi povol'ovaným parkoviskom april'ahlým chodníkom. Výška
koruny oporného múrika nad úrovňou chodníka, v líci múrika, sa pohybuje v rozmedzí 0,30 m -
1,10 m. Koruna oporného múrika tvorí zároveň aj obrubník parkoviska, tzn. že úroveň parkoviska je
o 0,20 m nižšie ako koruna oporného múrika. Z uvedeného vyplýva, že ide o menší oporný múrik,
pre ktorý nebolo potrebné v územnom konaní vypracoÝávat' osobitnú dokumentáciu pre územné
rozhodnutie, vypracovala sa až projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.

Na základe uvedeného má stavebný úrad zato, že uvedený oporný múrik bol súčast'ou
vydaného územného rozhodnutia a jeho zmeny vydanej Obvodným úradom Bratislava.

Na základe uvedeného má stavebný úrad aj zato, že aj závázné stanovisko č.
KV/SÚ/1098/2020/9827/ZM zo dňa 02.06.2020, ako súhlas svydaním stavebného povolenia
špeciálnym stavebným úradom, bolo vydané v súlade so stavebným zákonom.

K bodu č. 7):
Rozhodnutím Obvodného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky č.

A/2013/469/HLO zo dňa 04.04.2013, s právoplatnost'ou dňa 13.05.20l3, bolo zmenené p8vodné
územné rozhodnutie č. KV/SU/480/2012/11410/KS zo dňa 31.07.20l2, ktoré nadobudlo
právoplatnost' dňa 13.05.2013. Súčast'ou rozhodnutia Ob:vodného úradu Bratislava, odbor výstavby
a bytovej politiky č. A/2013/469/HLO zo dňa 04.04.2013, s právoplatnost'ou dňa 13.05.2013, je aj
grafická príloha, ktorá svedčí o tejto skutočnosti.

Uvedeným rozhodnutím Obvodného úradu Bratislava sa umiestnili d'alšie parkovacie
miesta, čím sa zmenila dispozícia a počet parkovacích miest, a taktiež dispozícia spevnených pl8ch.
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Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia rieši 21 parkovacích miest, z
toho 1 parkovacie miesto je určené pre osobu s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie.

Rozmiestnenie parkovacích miest je nasledovné:
v severnej časti je navrhnutých 9 parkovacích miest, s vjazdom pripojeným priamo na
komunikáciu Svrčia ulica,
na južnej strane sú navrhnuté 4 parkovacie miesta a d'alej8 parkovacích miest. Tieto parkovacie
miesta sú napojené na existujúci severný vjazd, vedúci do areálu Spojenej školy internátnej,
Svrčia 6. Umiestnenie navrhovaných parkovacích miest rešpektuje tento existujúci vjazd.

Na základe uvedeného má stavebný úrad zato, že povol'ované parkovacie miesta sú v súlade
s rozhodnutím Obvodného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky č. A/201 3/469/HLO
zo dňa 04.04.2013, s právoplatnost'ou dňa 13.05.2013, a jeho grafickej prílohy, ktorá svedčí o tejto
skutočnosti.

Na základe uvedeného má stavebný úrad aj zato, že aj závázné stanovisko č.
KV/SU/1098/2020/9827/ZM zo dňa 02.06.2020, ako súhlas svydaním stavebného povolenia
špeciálnym stavebným úradom, bolo vydané v súlade so stavebným zákonom.

K bodu č. 8):
Povorovanie stavebného objektu SO 302-00 Prístrešok pre kontajner nie je predmetom

tohoto stavebného konania.

K bodu č. 9):
Na základe horeuvedeného má stavebný úrad aj zato, že závázné stanovisko č.

KV/SÚ/1098/2020/9827/ZM zo dňa 02.06.2020,- ako súhlas svydaním stavebného povolenia
špeciálnym stavebným úradom, bolo vydané v súlade so stavebným zákonom.

Stavba ,,Bytový dom Svrčia ul., Bratislava" objekty: SO 101-00 Komunikácie pešie
a statická doprava a SO 101-Ol Oporný nítr, bude realizovaná na pozemkoch registra CKN parciel
č. 790/21, 782/2, 784, 790/2, 790/16, 790/15 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktoré sú zapísané na LV
č. 4367 pre stavebníka, d'alej na pozemku registra CKN parcely č. 790/17 k.ú. Karlova Ves,
Bratislava, ktorá je zapísaná na LV č. 5515 pre stavebníka.

V zmysle 8, 58 ods. 2 stavebného zákona preukázal stavebnfk k pozemkom vlastnícke právo.
Na vodnú stavbu vydal Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,

stavebné povolenie č. OU-BAOSZP3-2020/086191-005 zo dňa 04.08.2020, ktoré nadobudlo
právoplatnost' dňa 09.09.2020. Tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu pre miestne III. a IV.
triedy aúčelové komunikácie, neprísluší preskúmavat' rozhodnutie Okresného úradu Bratislava,
odboro starostlivosti o životné prostredie, ako príslušného špeciálneho stavebného úradu pre vodné
stávby, z hl'adiska vlastníckeho alebo iného práva k pozemkom dotknutým vodnou stavbou.

Taktiež sa, vlastnícke alebo iné právo k pozemkom dotknutým stavbami, ktoré povol'ujú
špeciálne stavebné úrady, nepreukazuje pri vydávaní závLného stanoviska, ako súhlas s vydaním
stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

K bodu č. 10):
Na základe horeuvedeného stavebný úrad námietkam účastníka konania nevyhovel a stavbu

s názvom ,,Bytový dom Svrčia ul., Bratislava" objekty.' SO 101-00 Komunikácie pešie a statická
doprava a SO 101-Ol Oporný rítr povol'uje.

Ol'ga Bal'ová, Svrčia 11, 841 04 Bratislava 4 a
Barbora Bal'ová, Svrčia 11, 841 04 Bratislava 4 - spoločné námietky podané na poštovú
prepravu dňa 24.08.2020:

Námietky sa zamietajú v celom rozsahu.
Vzhl'adom na identickost' námietok, snámietkami podanými Ing. Deziderom Bal'om, je
od6vodnenie námietok totožné ako u Ing. Dezidera Bal'u, podl'a príslušných bodov uvedených vo
výroku rozhodnutia.

2.
3.
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4. Ing. Alexandra Antoš Stern, Paprad5ová 7, 821 0l Bratislava 2 a
5. Erik Antoš, Paprad'ová 7, 821 0l Bratislava 2 - spoločné námietky podané na poštovú

prepravu dňa 25.08.2020:
Námietky sa zamietajú v celom rozsahu.
Vzhl'adom na identickost' námietok, snámietkami podanými Ing. Deziderom Bal'om, je
odóvodnenie námietok totožné ako u Ing. Dezidera Baru, podra príslušných bodov uvedených vo
výroku rozhodnutia.

6. Rastislav Ilavský, Flěglova 938/2, 811 05 Bratislava 1 - riámietky poďaríé i.a poštovú
prepravu dňa 24.08.2020, a

7. Ýl;adimír Koník, Silvánska 5, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané na poštovú prepravu
dňa 24.08.2020:

Námietky sa zamietajú v celom rozsahu.
Vzhradom na identickost' nárnietok, snámietkami podanými Ing. Deziderom Bal'om, je
od6vodnenie nárnietok totožné ako u Ing. Dezidera Bal'u, podl'a príslušných bodov uvedených vo
výroku rozhodnutia.
K bodu č. 8:
Námietka sa zamieta v celom rozsahu.

Povorovanie stavby s názvom ,,Bytový dom, Svrčža ulica" nie je predmetom tohoto stavebného
konania.

8. JUDr. Dagmar Vanková, SvMtoplukova 25, 821 09 Bratislava 2 - námietky podané na
poštovú prepravu dňa 24.08.2020, a

9. Zuzana Zamborská, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané na poštovú prepravu
dňa 27.08.2020, a

lO.Mgr. Viera Obložinská, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané na poštovú
prepravu dňa 24.08.2020, a

1l.Íng. Jozef Maco, 962 55 Dolné Rykynčice 99 - námietky podané do podatel'ne dňa
24.08.2020, a

12.Ívan Riška, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané na poštovú prepravu dňa
25.08.2020, a

13. Bc. Katarína Žigová, Galbavého 1, 841 0l Bratislava 42 - nárnietky podané na poštovú
prepravu dňa 24.08.2020, a

14. Ing. Ondrei Németh, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané do podatel'ne dňa
24.08.2020, a

15. Mgr. Zuzana Némethová, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané do podaterne dňa
24.08.2020, a

16. PhDr. Vladimír Cintula, Svrěia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané do podatel'ne dňa
24.08.2020, a

17. Mgr. Alena Cintulová, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané do podatel'ne dňa
24.08.2020:

Námietky sa zarnietajú v celom rozsahu.
Vzhl'adom na identickost' námietok, s námietkarni podanými Ing. Deziderom Bal'om, Rastislavom
Ilavským a Vladimírom Koníkom, je od8vodnenie nárnietok totožné ako u nich, podl'a príslušných
bodov uvedených vo výroku rozhodnutia.
K bodu č. 6:
Námietka sa zamieta v celom rozsahu.

K bytovému domu na pozemku registra CKN parcely č. 785 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, so
súpisným číslom 72, na Svrčej ul. č. 8, nachádzajúcom sa v areáli Spojenej školy internátnej, je
vsúčasnosti existujúci prístup, a to po existujúcej asfaltovej komunikácii, ktorá zároveň
sprístupňuje aj areál uvedenej školy.
Existujúca asfaltová komunikácia sa nachádza:
ů na pozemku registra CKN parcely č. 790/l k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorý je v katastri

nehnutel'ností vedený ako:
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druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria,
spósob využitia pozemku - pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná,
miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, porná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich
sÚČasti,

na pozemku registra CKN parcely č. 790/15 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorý je v katastri
nehnutel'ností vedený ako:

druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria,
sp6sob využitia pozemku - pozemok, na ktorom je postavená žnžinierska stavba - cestná,
miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, porná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich
sÚčastŽ,

na pozemku registra CKN parcely č. 789 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorý je v katastri
nehnutel'ností vedený ako:

druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria,
sp6sob využitia pozemku - Pozemok, na ktorom je dvor.
Na základe uvedeného má stavebný úrad zato, že k bytovému domu na pozemku registra

CKN parcely č. 785 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, so súpisným číslom 72, na Svrce3 ul. č. 8,
nachádzajúcom sa v areáli Spojenej školy interríátnej, je v súčasnosti existujúci prístup, a to po
riadnej asfaltovej komunikácii, t.j. bytový dom, ani škola, nie sú bez prístupu.

Zriadenie požadovaného vecného bremena ,, na právo vstupu a prechodu", vrátane ,, zápisu
do katastra nehnuterností", nie je v kompetencii stavebného úradu, ale vecou dohody zmluvného
vzt'ahu dotknutých subjektov, prípadne vecou rozhodnutia súdu.

18. Rastislav Juranka, Žižkova 1866/24, 811 02 Bratislava 1- námietky podané do podatel'ne
dňa 18.08.2020:

Námietky sa v tomto konaní zamietajú v celom rozsahu.
Podané námietky sa netýkajú tejto stavby, ale stavby s názvom ,, Stavebné úpravy časti miestnej
komunikácže III triedy - Svrčia ul.", kde im bolo vyhovené v celom rozsahu, cit.:
,, Námietkam v bode 1/ a v bode 2/ sa vyhovuje v celom rozsahu.
V projektovej dokumentácži bol doplnený skosený obrubník navrhovaného chodníka pre obždva
vjazdy.
Minimálna odstupová vzdialenost' navrhovaného chodníka od hranice pozemku registra CKN
parcely č. 797 k. ú. Karlova Ves, Bratžslava, je vyznačená v situácii a jej vel7cost'je 2,35 m."

Podra § 61 ods. 4 stavebného zákona o priebehu konania na stavbu ,, Bytový dom Svrčža ul.,
Bratislava" objekty.' SO 101-00 Komunikácie pešie a statžcká doprava a SO 101-Ol Oporný múr,
boli účastníci konania oboznamovaní verejnou vyhláškou v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného
zákona. Dokumentácia stavby bola k dispozícii na stavebnom úrade. Uvedeným postupom správny
orgán umožnil vsúlade s 83 33 ods. 2' správneho poriadku účastnfkom konania vyjadrit' 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, kópia katastrálnej mapy, Zmluva o spolupráci, súhlasné vyjadrenia dotknutých
orgánov a organizácií, ktoré boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia, 2x
projekt stavby pre stavebné povolenie, právoplatné územné rozhodnutie asním súvisiace
rozhodnutie nadriadeného orgánu a súdov, splnomocnenie, podmieňujúce rozhodnutia, výpisy
z obchodného registra, povolenie vjazdu, právoplatné rozhodnutie o výrube stromov.

V stavebnom konanf stavebný úrad preskúmal žiadost' a priložené doklady podl'a ustanovení
§ 61, 8) 62, § 64 stavebného zákona, pričom zistil, že povolením realizácie predmetnej stavby
nebudú ohrozené celospoločenské záujmy, ani ohrozené práva aprávom chránené záujmy
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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 Fg 3 ods. 1, 2, 4 a 5
správneho poriadku, pričom podra § 3 ods. l dbal na súlad so zákonrni ainými právnymi
predpismi, podra § 3 ods. 2 mali účastníci konania možnost' sa v konaní vyjadrit', podl'a § 3 ods. 4
správny orgán dbal na to, aby sa zaoberal vecou bez zbytočných priet'ahov a použil najvhodnejšie
prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci a súčasne dbal na to, aby konanie prebiehalo
ťospodárne bez zbytcčnéhe zat'ažovaríia účastriíkcv koríar'iia a poďl'a S) 3 ods. 5 rozhodoval poďl'a
spol'ahlivo zisteného stavu veci a vydal rozhodnutie v súlade s 83 46 a § 47 správneho poriadku.

Z horeuvedených dóvodov 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.

Pouěenie

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podat' odvolanie na tunajšom
stavebnom úrade, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia). 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 moié preskúmat' súdom podl'a príslušných ustanovení Správneho súdneho
poriadku.

l

')i
",,,í

Dana Čahojová
starostka

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

Rozhodnutie sa doručí:

I. Účastníkom konania verejnou vyhláškou podPa § 61 ods. 4 stavebného zákona vyvesenou
na úradnej tabuli správneho orgánu:

1.

2.
3.

stavebník: spoločnost' Byteria, s.r.o., Karadžičova 27, 811 08 Bratislava 1, IČO: 44 978 847,
ktorého zastupuje spoločnost' Artplan spol. s r.o., Karadžičova 27, 811 08 Bratislava 1, IČO:
35 830 395

Ing. Mária Záhymská, Gallayova 45, 841 02 Bratislava 42 - projektant
Ing. Rudolf Hagara, BAN-SKÉ PROJEKTY s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava 2 -
proj ektant
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4. Hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené primátorom, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1
- podl'a LV č. 4971, č. 5620

5. Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, zastúpená starostkou, Nám. sv. Františka 8, 842 62
Bratislava 4 - podl'a LV č. 4040

6. Ol'ga Bal'ová, Svrčia 1l, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 2267
7. Barbora Barová, Svrčia 1l, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 2267
8. Vladimír Koník, Silvánska 5, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 2724 a č. 1759
9. Ivan Koník, Mierová 68, 821 05 Bratislava 2 - podl'a LV č. 1759
10. Rastislav Juranka, Žižkova 1 866/24, 81102 Bratislava 1- podl'a LV č. 1959
1l . Rastislav Ilavský, FR5glova 938/2, 81105 Bratislava 1- podl'a LV č. 1958
12. Erik Antoš, Paprad'ová 7, 821 0l Bratislava 2 - podl'a LV č. 284
13. Ing. Alexandra Antoš Stern, Paprad'ová 7, 821 0l Bratislava 2 - podra LV č. 284
14. Zita Korbašová, Gallayova 21 50/17, 841 02 Bratislava 42 - podl'a LV č. 4439
15 . Mária Kečkešová, C?rzí'í'úayova 21 50/ 13, 841 02 Bratislava 42 - podl'a LV č. 4439
16. Milan Stano, Martinská 48, 821 05 Bratislava 2 - podl'a LV č. 2245
17. Ing. arch. Richard Baláži, Stromová 38, 831 0l Bratislava 3 7 - podl'a LV č. 2792
18. Ing. arch. Boris Schultz, Karloveské rameno 3498/8, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 2792
19. Bc. Bibiana Benčatová, Svrčia 12, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 687
20. Univerzita Komenského v Bratisla've, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 1- podl'a č. 727
21. SR-Spojená škola internátna, Svrčia 6, 842 11 Bratislava 4 - podra LV č. 363 8
22. Mgr. Ivana Stankovičová, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 3423
23. Ing. Pavel Ikrényi, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podra LV č. 3423
24. Mgr. Silvia Ikrényiová, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 3423
25. Zuzana Zamborská, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 3423
26. PhDr. Jozef Luký, Jadrová 7, 821 02 Bratislava 2 - podl'a LV č. 3423
27. JUDr. Eduard Stankovič, Horné Otrokovce 172, 920 62 Horné Otrokovce - podra LV č. 3423
28. Mgr. Viera Obložinská, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 3423
29. Ing. Ondrej Németh, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 3423
30. Mgr. Petronela Šujaková, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 3423
31 . Mgr. Peter Vagaský, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 3423
32. Ing. Jarmila Vagaská, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 3423
33. Peter Tarač, Ivana Houdeka 22, 034 0l Ružomberok - podl'a LV č. 3423
34. MUDr. Ol'ga Filová, Vinohradnícka 636/33 Prievidza - podl'a LV č. 3423
35. PhDr. Vladimír Cintula, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 3423
36. Mgr. Alena Cintulová, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 3423
3 7. Mgr. Zuzana Némethová, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podra LV č. 3423
38. Bc. Katarína Žigová, Galbavého 1, 841 0l Bratislava 42 - podra LV č. 3423
39. Mgr. Anna Lučaiová, Obrancov Mieru 14, 040 0l Košice - podra LV č. 3423
40. JUDr. Dagmar Vanková, Svátoplukova 25, 821 09 Bratislava - podl'a LV č. 13 82
41 . Sýkorová Dáša, Dorastenecká 8, 831 07 Bratislava - podl'a LV č. 909
42. Ing. Jozef Maco, 962 55 Dolné Rykynčice 99
43. Ing. Dezider Bal'a, Svrčia 11, 841 04 Bratislava 4 - podra LV č. 2267
44. Ivan Riška, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 3423
45. Inžiniersko projektová organizácia školských stavieb Bratislava a.s., Staré grunty 61, 841 04

Bratislava - podra LV č. 1860

Účastníkom konania sa toto rozhodnutie doruěuje verejnou vyhláškou;
vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Miestneho úradu MČ -Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv.
Františka 8, 842 62 Bratislava 4. Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia.
Zároveň sa toto rozhodnutie zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk.
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II. Na vedomie:

1. Krajské riaditel'stvo PZ v BA - Krajský dopravný inšpektorát, Dopravno-inžinierske oddelenie,
Špitálska ul. č. 14, 812 28 Bratislava 1
Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava l
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava 3 :

z hradiska odpadového hospodárstva
b iiiaui;iíú »uine3 v'OuneJ SpxaWj

z hl'adiska ochrany prírody a krajiny
4. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3
5. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811.04 Bratislava l
6. ZápadosÍovenská dÍstribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
7. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
8. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 1l Bratislava 26
9. Siemens, spol. s r.o., Lamačská cesta 3/A, P.O.BOX 60, 841 04 Bratislava 4
10. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 1
11. SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 0l Bratislava 5
12. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava 5
13. Slovenský zváz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 0l Bratislava 5
14. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 4, 841 0l Bratislava 4
15.Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, odd. dopravy aživotného prostredia,

referát dopravy, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
16.Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, odd. dopravy aživotného prostredia,

referát životného prostredia

2.

3.

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

Vybavuje: Ing. Majerníková

Verejná vyhláška

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

15 deň vyvesenia je dňom doručenia tohto rozhodnutia.

Dátum vyvesenia
na úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis:

ž.3,'1! , I!0

Dátum doručenia:

08, í'?, '?C'/C
Dátum zvesenia:

z úradnej tabule:
Pečiatka a podpis

!,ít, !S!S

20


