
V VMESTSKÁ ČASŤ BRÁTISLAVA - KÁRLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

č. KV/SÚ/28/2020/17978/ZM V Bratislave dňa 04. novembra 2020

ROZHODNUTIE

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mestská čast' Bratislava - KarÍova Ves, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne
komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie (d'alej ,,stavebný úrad"), podl'a 83 120 zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovan?í a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších
predpisov, podl'a § 3a ods. 4) zákona č.l35/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
v znení neskorších predpisov, podl'a § 2 písm. a) a Fg 4 ods. 4) zákona NR SR č.416/2001 Z. z. o
prechode niektorých pósobnostf z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v znení.tátnej sH

?) Štatútneskorších predpisov, podl'a čl. 74 písm. b) Štatútu hl. m. SR Bratislavy, podra § 66 stavebného
zákona a podl'a !5§ 46 a 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení
neskorších predpisov,

povol'uje

s názvom: ,,Stavebné úpravy časti miestnej komunikácie III. triedy - Svrčia ul. ,"

objekty: SO Ol

- Chodník šírky 1,50 m
- Úprava komunikácie Svrčia v šírke 5,50 m obojsmerná prejazdnost'
- Verejný chodník v šírke 2,00 m
SO Ola - Ochrana hromadnej trasy optických vedení
SO Olb - Preložka káblov Slovak Telekom a.s.
SO 02 - Odvodnenie komunikácie Svrčia,

pre stavebníka: Mestská čast' Bratislava-Karlova. Ves, zastúpená starostkou, Nám. sv.- Františka 8, 842 62 Bratislava 4, IČO: 00 603 520,
ktorého zastupuje: spoločnost' Byteria, s.r.o., Karadžičova 27, 811 08 Bratislava 1, IČO:

44 978 8475,

miesto stavby: stavba existujúcej miestnej komunikácie III. triedy - Svrčia ulica, ktorá sa
nachádza na pozemku registra CKN 790/1, ktorého súčast"ou sú parcely
registra EKN č. 22338, 20501/3, 20478, 20500/4 k.ú. Karlova Ves,
Bratislava,

d'alej na pozemkoch registra CKN parciel č. 790/18, 790/19, 790/20 k.ú.
Karlova Ves, Bratislava,
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účel stavby: inžinierska stavba - miestna komunikácia, chodníky pre peších:
zmenu časti dokončenej stavby - stavebné úpravy existujúcej líniovej stavby
podra F3 139 ods. 3 písm. b) stavebného zákona, ato miestnej komunikácie
I?J.triedy - Svrčia ulica (podl'a § 43a ods. (3) písm. a) stavebného zákona),

popis líniovej stavby:
Stavebné úpravy časti existujúcej miestnej komunikácie III. triedy - Svrčia ulica sú vyvolanými
úpravami, súvisiacimi so začlenením, výstavbou a budúcim užívaním stavby s názvom ,,Bytový
dom Svrčia ul., Bratislava", s príslušenstvom, na pozemkoch registra CKN parciel č. 790/2,790/15,
790/16, 784 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, v predmetnej lokalite.
Projektová dokumentácia stavby ,,Stavebné úpravy časti miestnej komunikácie m.triedy Svrčia
ulica" rieši, v súlade so Zmluvou o spolupráci -uzatvorenou medzi zmluvnými stranami MČ
Bratislava - Karlova Ves, ktorá je správcom miestnej komunikácie III. triedy Svrčia ul. a
stavebníkom stavby ,,Bytový dom Svrčia ul.': ktorým je spoločnost' Byteria s.r.o., priestorové
rozšírenie časti miestnej komunikácie III. triedy - Svrčia ul., z d6vodu zlepšenia súčasnej dopravnej
bezpečnosti v dotknutom úseku a križovatky ulíc Svrčia/Staré grunty, a z d5vodu vyriešenia
bezpečnosti chodcov (absentujúcich chodníkov), predovšetkým bezpečného pohybu zrakovo
pos;ihnutých detí a mládeže z blízkej Spojenej školy-internáťnej-, Swčia-6. Jej úprava-v celej dÍžke
kopíruje p8vodné smerové a výškové vedenie p6vodnej komunikácie riešeného úseku na Svrčej
ulici.

SO Ol - Chodník šírky 1,50 m
Verejný chodník je rieše'ný o šírke 1,50 m, a o dÍžke cca 155,00 m. Je výškovo oddelený od
komunikácie a je vybavený prvkami pre bezproblémový pohyb os«5b so zníženou orientáciou a
schopnost'ou pohybu, s rešpektovaním existujúcich vjazdov na susedné nehnuternosti. Chodník v
celej-dÍžke kopíruje p8vodné smerové a výškové vedenie komunikácie Svrčej ulica.
Na stavbu bolo mestskou čast'ou Bratislava-Karlova Ves vydané:
Čast' stavby, aěo verejný chodník o šírke 2,00 m, bola umiestnená územným rozhodnutím č.
KV/SU/480/2012/11410/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 04.04.20l3, 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/31/2014, zo dňa 26.05.20l6,
s právoplatnost'ou dňa 19.07.20l6.
Ď-alej bolo vydané závázné stanovisko č. KV/SÚ/1098/2020/9827/ZM zo dňa 02.06.2020, ako
súhlas s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

SO Ol - Úprava komunikácie Svrčia v šírke 5,50 m obojsmerná prejazdnost'
Úprava komunikácie Svrčia je riešená o šírke 5,50 m, a o dížke cca 76,50 m, komunikácia bude
obojsmerne prejazdná.
Jej úprava v celej dÍžke kopíruje p6vodné smerové vedenie p6vodnej komunikácie riešeného úseku
na Svrčej ulici. Jedná sa o rozšírenie p8vodnej komunikácie o priemernej šírke vozovky cca 3,50 m,
na obojsmernú komunikáciu s dvoma jazdnými pruhmi o šírke 2,75 m. Navrhované riešenie
kopíruje smerové a výškové vedenie póvodnej trasy Svrčej ulice. Vzhl'adom na to, že navrhovaná
os cesty v zásade sleduje os jestvujúcej komunikácie, verkost' smerových oblúkov sa principiálne
nemení. V trase sú navrhnuté tri smerové oblúky o polomeroch: R = 102,75 m, R = 47,25 m a R =
52,75 m.
Výškové vedenie:
Výškové vedenie kopíruje existujúci terén. 'Jýskové prevýšenie je od 157,25 m.n.m. po 154,24
m.n.m. Navrhované riešenie kopíruje smerové a výškové vedenie p8vodnej trasy Svrčej ulice a je
navrhnuté bez výškových oblúkov.
Šírkové usporiadanie:
Šírkové usporiadanie komunikácie je navrhnuté na kategóriu MO 8/40:
- jazdný pruh 2 x 2,75 m = 5,50 m.
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Konštrukčná vrstva komunikácie:
Konštrukčná skladba vozovky pozostáva z časti zachovania póvodnej komunikácie, z ktorej bude
odfrézovaná vrchná vrstva o min. hrúbke 120 mm a v rámci jej rozšírenia bude navrhnutá nová
konštrukčná skladba vozovky, napojená na existujúcu komunikáciu, s preplátovaním p6vodných a
nových konštrukčných vrstiev.

Navrhovaná konštrukcia vozovky:
Asfaltový betón AColl

Spojovací postrek PS, CBP
Asfaltový betón ACL22

Infiltračný postrek PI, EK
Cementová stabilizácia CBGM C 5/6
Štrkodrva (fr. O-64) ŠD

60

60
150
150
220

mm

mm

mm

mm

mm

mm

SI?N EN 13108-1
STN EN 138 08
S"IN EN 13108-1

STN 73 6124-1
S"IN 73 6126

ÍMin. hrúbka spolu: 500 mm r
V mieste napojenia nových vozoviek na existujúce asfaltové vozovky sa povrch existujúcej
vozovky odfrézuje min. o hr. 50 mm a položí sa nová asfaltová vrstva v nasledujúcom zložení:
Asf.betón,50-70 ACO8-11 50mm STNENl3108-1,
Asf. spojovací postrek PS;B ' 0,5 kg/m2 STN 73 6129.
Ohraničenie komunikácie:

Po bočných stranách budú osadené cestné betónové obrubníky so skosením 12/4, s uložením do
betónového lóžka zhotoveného z C16/20 XO(SK), o min. hr. 100 mm. Osadené budú 120 mm od
povrchu vozovky. Z bočnej strany budú dosypané zeminou. Zo strany vjazdov budú osadené cestné
obrubníky so skosením ABOI-15 na ležato, s uložením do betónového lí"žka z C16/20 XO(SK), o
min. hr. 100 mm.

Odvodnenie spevnenej vozovky:
Odvodnenie z povrchu vozovky je zabezpečené jednostranným pozdíiym sklonom, ktorý bol
prisp6sobený existujúcemu sklonu prislúchajúcej komunikácie. Odvodnenie je v celej ploche
jednostranné, s 2% l'avostranným priečnym sklonom, s vyspádovaním do dvoch uličných vpustov.
UVI je v staničení 0,051 00 krn a UV2 je v staničení 0,076 31 km. Povrchová voda bude
priečnym a pozdížnym sklonom odvádzarrá do novovybudovaných a existujúcich uličných vpustí,
umiestnených na Botanickej ulici a na Líščom údolí.
Napojenie rozšírenia komunikácie na existujúcu vozovku:
V miestach napojenia na existujúcu vozovku bude odfrézovaná čast" konštmkčných vrstiev
vozovky o min. šírke O,50 m, vybúrané podložie so zazubovaním, podl'a jednotlivých
konštrukčných vrstiev do hÍbky spodnej časti novej konštrukčnej vrstvy komunikácie.
Navrhovanými stavebnými úpravami bude miestna komunikácia Svrčia ul. upravená na šírku 5,50
m. Na celej upravovanej časti komunikácie, o dÍžke od vjazdu ku Spojenej-škole internátnej pre
žiakov so zrakovým postihnutím, po križovatku Svrčia/Staré Grunty (dl. cca 76,50 m), je
navrhovaná výmena p«'vodnej povrchove5 asfaltovej vrstvy.

SO Ol - Verejný chodník v šírke 2,00 m
Verejný chodn?ík je riešený o šírke 2,OQ m, ao dÍžke cca 75,00 m, výškovo oddelený od
komunikácie a je vybavený prvkami pre bezproblémový pohyb osób so zníženou schopnost'ou
pohybu a orientácie, s rešpektovanfm 2 vjazdov riešených do garáže bytového domu a 1 vjazdu na
povrchové parkovisko pre bytový dom.
'Chodník v celej dÍžke kopíruje smerové a výškové vedenie komunikácie Svrčia ulica.

Navrhovaná konštrukcia chodníkov:
Betóno'vázámkovádlažba DL 60 mm STNEN13108-1
L«"žko z kamennej drvy fr4-8 L4/8 40 mm STN EN 13242
Cementová stabilizácia CBGM C 5/6 100 mm STN 736124-1
Štrkodrva(fr.0-63) ŠD . 150

[?Min. hrúbka spolu: 350 mm

mm STN 73 6126
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Odvodnenie povrchu chodníka je riešené jednostranným pozdÍžnym sklonom, ktorý je
prisp6sobený existujúcemu sklonu komunikácie Svrčia ul. Odvodnenie je v celej ploche
jednostranné, s 2% priečnym sklonom, s vyspádovaním do dvoch uličných vpustov v úseku
upravovanej 'časti komunikácie. Povrchová voda bude priečnym a pozdížnym sklonom odvádzaná
do novovybudovaných a existujúcich uličných vpustí, umiestnených na Botanickej ulici a na
Líščom údolí.

SO Ola - Ochrana hromadnej trasy optických vedení
PozdÍž Svrčej ulice je umiestnená hromadná trasa optických vedení, ktorá križuje Svrčiu ulicu pri
križovatke s -ulicou -Staré grunty. Južne od tejto krinovatky je hromadná trasa umiestnená pozdíž
severovýchodnej strany Svrčej -ulice a severne od križovatky pozdíž juhozápadnej strany Svrčej
ulice.

Pri križovatke ulíc Svrčia a Staré grunty z hromadnej trasy odbočuje trasa dvoch rúr HDPE
spoločnosti UPC a pri tejto križovatke sa nachádza aj existujúca plastová komora POLYVALT
spoločnosti SITEL, v ktorej sa nachádza optická spojka.
Po navrhovanej úprave cestnej komunikácie Svrčej ulice ,sa čast' hromadnej trasy optických vedení,
aj s odbočujúcimi vedeniami UPC a plastovou komorou, ocitne pod cestnou komunikáciou. Aby sa
zabránilo poškodeniu existujúcich vedenf počas výstavby a aj prevádzky cestnej komunikácie, je
potrebné dodatočne ochránit' úseky trás optických vedení. Existujúcu plastovú komoru je potrebné
preložit' mimo teleso cestnej komunikácie.
Plastová káblová komora sa preloží do novej polohy v zatrávnenom teréne. Hromadná trasa
optických vedení sa ochráni v existujúcej polohe, v úseku pod cestnou komunikáciou o dížke 26,00
m, prekrytím betónovou vystuženou vrstvou, pričom k optickým vedeniam sa pripoložia aj dve
rezervné vrúbkované chráničky FXKVR 200/176. Existujúca odbočná trasa vedení UPC, a aj trasa
HDPE rúr odbočujúca k novej plastovej komore, sa ochráni uložením do betónového káblového
žl'abu KKI s vloženým krytom.

SO Olb - Preložka káblov Slovak Telekom a.s.
Upravovanú cestnú komunikáciu Svrčej ulice pri pripravovanom bytovom dome križuje trasa
miestneho metalického kábla typu TCEPKPFLE XN0,4. Trasa uvedeného kábla je umiestnená aj
pozdÍž juhozápadnej strany Svrčej ulice, kde je na nej, pred objektom Svrčia č. 23, osadenýzápadní

stlpikochodníkový stÍpikový rozvádzač označený ChÚR 42-3. Uvedený kábel, a aj zariadenia na ňom
osadené, patria spoločnosti Slovak Telekom a.s.
Uvedený" chodníkový stÍpikový rozvádzač a trasa metalického kábla umiestnená pozdíž
juhozápadnej strany Svrčej ulice prekáža navrhovanému rozšíreniu cestnej komunikácie Svrčej
ulice, a preto je potrebné ich preložit' do novej nekolíznej polohy.
Trasa miestneho metalického kábla sa preloží do novej nekolíznej polohy umiestnenej v novom
chodníku, pozdÍž juhozápadnej strany- Svrčej ulice, -pomocou nových-káblových dÍžok typu
TCEPKPFLLE XN0,4. V novom chodníku, čo možno najbližšie k obrubníku, sa osadí nový
chodníkový stÍpikový rozvádzač typu GRO42025 l 8.5J/1 00.

SO 02 0dvodnenie komunikácie Svrčia
Súčasné odvodnenie povrchových vód na predmetnej komunikácií je riešené odtekaním
povrchovej vody do susedných pozemkov a po komunikácií smerom dole na Líščie údolie. Na
základe rozšírenia komunikácie a výstavby nových chodníkov projekt rieši zachytávanie týchto
povrchových v«'d do dvoch uličných vpustí, z ktorých bude voda vsakovaná do vsakovacej ryhy
;edenej pod komunikáciou. Vsakovacia ryha má dÍmku 27 ,50 m a pozostáva z perforovanej -rúry z
polyetylénu DN 300, s drenážnym podsypom a obsypom zo štrkopiesku frakcie 16/32 mm. Od
uličných vpustov sú prípojky DN200 o dížke 2,00 m a 1,30 m. Tieto prípojky sú zaústené priamo
do vsakovacích šachiet.
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Na uskutoěnenie stavby sa určujú tieto závázné podmienky:

(1) Stavba sa bude realizovat' podl'a dokumentácie, ktorú vypracoval kolektív autorov
v 02/2019, pod vedením Ing. Rudolfa Hagaru - autorizovaného stavebného inžiniera, overenej v
stavebnom konaní, ktorá je nedelitel'nou súčast'ou tohto rozhodnutia. Každá zmena oproti
schválenej projektovej dokumentácii musí byt' vopred odsúhlasená stavebným úradom.
(2) Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou právnickou alebo
fyzickou osobou (§ 75 ods. 1 stavebného zákona) a pri kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu
doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby (§ 75a ods.4 stavebného zákona).
(3) Zhotovitel'omstavbybudespoločnost'Byteria,s.r.o.,Karadžičova27,81l08Bratislaval,
IČO: 44 978 847.
(4) So stavebnými prácami na stavbe rm5že stavebník začat' až po nadobuďnutí 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 § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona písomne oznámit'
stavebnému úradu začatie stavby.
(7) Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadat' majitel'ov podzemných inžinierskych
sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavat' 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) Stavebník azhotoviter sú povinní dbat' na to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo
k spósobeniu šk6d na cudzích pozemkoch alebo nehnuternostiach.
(11) Stavebnfk je povinný zabezpečit' bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých
sa stavba dotkne.

(12) Stavenisko je potrebné označit' identifikačnou taburou, ktorá musí byt' umiestnená pri
vstupe na stavenisko s týmito údajmi: a) názov stavby, b) názov stavebníka (obchodné meno a
sídlo), c) názov zhotovitel'a, d) termín začatia a ukončenia stavby, e) kto a kedy stavbu povolil, f)
meno zodpovedného stavbyvedúceho (§ 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona).
(13) Stavebník podl'a § 6 Všeobecne záviného nariadenia Hl. mesta SR Bratislavy č.1/1995 zo
dňa 23.3.l995 o digitálnej technickej mape Bratislavy predloží 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 priestranstvá Mestskú čast' Bratislava - Karlova Ves.
(18) Stavebník m6že vykonat' rozkopávku až po vydaní rozkopávkového povolenia príslušným
cestným správnym orgánom.
(19) Stavebník je povinný počas vykonávania stavebných prác dodížiavat Všeobecne závázné
nariadenie Miestneho zastupitel'stva MČ Bratislava - Karlova Ves o dodržiavaní čistoty a poriadku
na územf mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.
(20) Stavebnfk je povinný zlikvidovat"zariadenie staveniska do 15 dní po ukončení výstavby,
preberacieho a kolaudačného konania. Zariadenie staveniska a skládka materiálu bude na pozemku
stavebníka.
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(21) Stavebník musí mat' zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu. (§43i ods. 3 písm. f)
stavebného zákona). Stavebník ku kolaudácii doloží doklady o množstve a sp6sobe zneškodnenia
odpadu zo stavby, pričom budú dodržané ust. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
(22) Stavenisko musí umožňovat' bezpečné uloženie stavebných výrobkov, stavebných
mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska (§ 43i ods. 3 písm. d stavebného zákona).
(23) Stavebník je povinný počas vykonávania stavebných prác dodržiavat' Všeobecne závázné
nariadenie Miestneho zastupitel'stva MČ Bratislava - Karlova Ves č. 4/2013 - § 5.
(24) Stavenisko musí byt' zabezpečené pred vstupom cudzích osób na miesta, kde m6že dójst'
k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením (§ 43i ods. 3 písm. a).
(25) Stavebník bude vykonávat' stavebné práce výlučne na pozemku ku ktorému má preukázaný
majetkovo - právny vzt'ah a len z tohto pozemku.
(26) Pri realizácii stavby musia byt' dodtžané 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 sp«"sobilosti 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 odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia. V prípade, že termín nebude rm5ct' byt' dodržaný, je stavebník povinný požiadat'
stavebný úrad o j-eho predÍženie.
(28) Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác zrealizovat' stavbu s názvom ,,NTLiý pred

'edíženiipripojovací plynovod - predÍženie aprekládka merania", na ktorú bolo vydané oznámenie k
ohláseniu drobnej stavby č. KV/SÚ/2538/2020/15551/ZM zo dňa 24.09.2020.
(29) Dokončenú stavbu možno užívat' len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
Návrh na kolaudačné konanie podá stavebník v zmysle § 79 stavebného zákona.
(30) Stavebník je povim'iý rešpektovat' podmienky.zvyjadrení dotknutých orgánov štátnej
spr4vy,
MC Bri

samosprávy a organizácií (cit. v skrátenom znení):
'atislava-Karlova Ves - stanovisko zo dňa 23.04.2020:

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ako cestný právny orgán nemá námietky na vydanie
stavebného povolenia z hl'adiska dopravy pre projekt: ,, Stavebné úpravy časti miestnej komunikácie
III tr. Svrčža ul." na ulici Svrčia na pozemkoch , reg. ,,C" parc. č. 790/l k, ú. Karlova Ves, tak ako
je uvedené v projektovej dokumentácii z 02/20 19, od autora Ing. Rudolfa Hagaru.
V prípade zaujatia verejného priestranstva v správe Mestskei časti Bratislava - Karlova Ves
žiadame dodržiavat' nasledovné podmienky:

pri výkopových prácach postupovat' v súlade so všeobecne závázným nariadením mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves číslo 59/1999 o vykonávaní rozkopávkových prác na území mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves, doplneným všeobecne závázným nariadením mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves číslo 7/2004 a so všeobecne závázným nariadením mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves číslo 6/2015 v znení VZN č. 9/2015 o miestnych daniach o
vykonávaní rozkopávkových prác na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves;
* stavebník je povinný počas stavby udržiavat" čistotu na stavbou znečistených komunikáciách

a verejných priestranstvách, zabezpečit' výstavbu bez porušenia bezpečnosti a plynulosti
cestnej a pešej premávky;
v prípade obmedzenia cestnej premávky stavebnými prácami požadujeme spracovat' projekt
organizácie dopravy, ktorý bude následne predl.ožený príslušnému cestnému správnemu
orgánu a obci na prerokovanie a určenie dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných .komunikáciách v znení neskorších predpisov, s uvedením presného
termínu realizácie prác-dopravného obmedzenia, zodpovednou osobou za dočasné dopravné
značenie a dopravné zariadenia a telefonickým kontaktom na zodpovednú osobu;
upravit' po ukončení rozkopávky terén a predmetné komunikácie vrátane chodníkov do
póvodného stavu - rozsah spátných povrchových úprav bude určený v rozkopávkovom
povolení;

v prípade zvláštneho užívania verejného priestranstva počas stavebných prác (zabratie
priestranstva s kontajnermi, inými stavebnými materiálmi, technikou a i.) je potrebné požiadat' o
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zaujatie verejného priestranstva v zmysle §8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov.

MČ Bratislava-Karlova Ves - stanovisko zo dňa 03.04.2020:
Z hradiska štátnej vodnej správy vám vydávame závázné stanovisko k projektovej dokumentácii
SO 02 0dvodneniu komunikácie Svrčia pre vydanie stavebného povolenia, ktorý je súčast'ou stavby
,, Stavebné úpravy časti mžestnej komunikácie III triedy - Svrčia .ul.".
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, súhlasí s odvádzaním dažd'ových v6d z predmetnej
komunikácie do dvoch uličných vpustí, z ktorých .bude voda vsakovaná do vsakovacej ryh'y vedenej
pod komunikáciou. Súhlas je udelený za týchto závázných podmienok:

požadujeme, aby vsakovacia zostav@ vytvorila dostatočný retenčný objem na zachytenie
dažd'ových vód z navrhovaného objektu,
celý objem dažd'ovej vody zo striech bude drenážovaný na pozemku stavitel'a,
v blízkosti drevín na hranici stavebného pásma budú stavebné práce vykonávané v zrnysle STN
83 70 10 (Ochrana prírody, ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie) Bod 4.1 pri
stavebných prácach sa drevina chráni celá (koruna, krneň, 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' blÍžšie ako 2,5 m od pmty kmeňa a pri híbení
výkopov sa nesmú prerušit' korene hrubšie ako 3 cm. Počas výstavby budú blízke kmene a
minimálne tretina priemetu koruny stromov na zem chránené debnením pred poškodením
stavebnými mechanizmami a zhutnením pódy.

Krajské riaditel'stvo PZ v Bratislave - Krajský dopravný inšpektorát - stanovisko zo dňa
12.04.2019:

Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Bratislave s predloženou proiektovou dokumentáciou pre
účely stavebného konania súhlasí,pričom si uplatňuje nasledovné pripomierí?ky:

Parametre komunikácií pre danú stavbu (šírkové usporiadanie, pozdÍžny sklon, polomery)
žiadame navrhnút' v súlade s STN 73 6102 a STN 73 6110/Z2 tak, aby bol umožnený bezpečný
a plynulý prejazd vozidiel, pričom ich šírkové parametre žiadame navrhnút' pre vozidlá skupiny
1, podskupina 02.
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 zodpovedn.ú osobu.
Trvalé dopravné značenie žiadarne predložit' na definitívne odsúhlasenie Krajskému
dopravnému inšpektorátu KR PZ v Bratislave pre potreby určenia dopravného značenia v
zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) najsk«"r 30 dnf pred
kolaudačným konaním stavby.
K predloženej projektovej dokumentácii pre potreby stavebného konania nemáme iné
pripomienky.
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 prípade verejného záujmu.

Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy - stanovisko zo dňa 10.04.2019:
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.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia - vyjadrenie zo dňa 02.04.2019:
Z hradiska odpadového hospodárstva tunaiší úrad nemá námietky k predmetnei stavbe za dodržania
nasledovných podmienok:
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P«"vodca stavebných odpadov je povinný dodržiavat' ustanovenia §14 č. 79/2015 o odpadoch
(d'alej len zákon o odpadoch), napr.:

správne zaradit' odpad podl'a platného katalógu odpadov,
zhromažd'ovat' odpady vytriedené podl'a druhov odpadov a zabezpečit' ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom,
zabezpečit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a to jeho

prípravou na opátovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknut'
na prípravu na opátovné pouŽitie inému,
recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jeho
prípravu na opátovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknut' na recykláciu inému,
zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jeho
recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknut' n:a zhodnotenie inému,
zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jeho recykláciu alebo iné
zhodnotenie,

odovzdat' odpady len osobe oprávnenej nakladat' s odpadmi podra zákona o odpadoch, ak
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
viest" a uchovávat' evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
ohlasovat' údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (§
2 vyhláška MŽP SR č. 366/2015 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 nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho
kalendárneho roka.

Póvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoruje odpad zhromažd'ovat' v mieste jeho
vzniku (t.j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas ( napr. do naplnenia vel'koobjernového
kontajnera), následne sa musí odviest' k oprávnenému odberatel'ovi.
Pred začatím stavebných prác, p8vodca odpadov predloží orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva sp8sob nakladania s odpadmi druhu č. 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako
uvedené v 17 05 03.

Podl'a 99 ods. l písm. b) bodu č.5 zákona o odpadoch sa orgán štátnej správy v odpadovom
hospodárstve vyjadruje i k dokumentácii v kolaudačnom konaní tunajší úrad vydá závázné
stanovisko. Podkladom pre vydanie závázného stanoviska resp. k žiadosti o vyjadrenie ku
kolaudácii žiadane predložit' doklad o spósobe nakladania s odpadmi zo stavby. ( t.j. faktúry,
vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov podra
vyjadrenia tunajšieho úradu v stavebnom povolení). V dokladoch musí byt' taxatívne označená
stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie
musí byt' predložený originál uvedených dokladov.
Podra § 77 ods. 2 zákona o odpadoch p«'vodcom 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 - podnikatel'a, je
právnická osoba alebo fyzickú 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.
R5vodca odpadov zodpovedá za nakladanie s odpadmi podra tohto zákona a plní povinnosti
podra § 14 zákona o odpadoch.
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 závázné stanovisko.
V prípade, že d«'jde k zmene projektovej dokumentácie týkajúcej sa odpadového hospodárstva
(množstvo a druhy odpadov), ío{o vyjadrenie stráca platnost' a je potrebné požiadat' o nové
vyjadrenie.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy - vyjadrenie zo dňa
03.04.2019:

8



Uskutočnenie a užívanie navrhovanej stavby je z hradiska ochrany vodných pomerov možné.
Predmetná stavba nie je v zmysle § 52 ods. 1 vodného zákona vodnou stavbou a nepodlieha
režimu povol'ovania na tunajšom úrade. Na stavbu nie je potrebný súhlas podl'a § 27 vodného
zákona.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
avybraných zložiek životného prostr6dia, orgán ochrany prírody - vyjadrenie zo dňa
16.04.20l9:

Pozemky navrhovaného umiestnenia stavby sa nachádzajú v území s prvým stupňom ochrany
podra § 12 zákona OPK, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny
podra druhej časti zákona.
Umiestnenie a uskutočnenie stavby nepredstavujú činnost' podra zákona v danom území
zakázanú.

Podra Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 1994) sa
v predmetnom území nenachádza žiadne biocentrum, biokoridor a ani genofondová plocha.
Orgán ochrany prírody má v konaniach podl'a stavebného zákona postavenie dotknutého
orgánu; vyjadrenie orgánu ochrany prírody uplatnené v týchto konaniach sa považuje za
závázné stanovisko, ak sa týka aj územia s prvým alebo druhým stupňom ochrany, ak nejde o
zastavané plochy a nádvoria, záhrady a vinice (§ 103 ods. 6 Zákona), teda aj toto vyjadrenie je
závázným stanoviskom v súlade s § 140b stavebného zákona.

Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor- stanovisko zo dňa 28.10.2019:
OUBA PLO v zmysle ust. ell7 ods. 2 písm. b) v spojení s ods. 3 zákona č. 220/2004 Z.z. vyjadmje
s nawhovaným zámerom -po-l'nohospodárskei póde pri realizácii stavby súhlas, ak navrhovaná
stavba ie v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, r. 2007, v znenf zmien a
doplnkov a 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 rozprestretím na pol'nohospodárskej p«"de.
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' Okresný úrad
Bratislava, katastrálny odbor o zmenu druhu pozemku ,,Záhrada", ,, Vinica" na ,,Zastavaná
plocha", prípadne na ,,Ostatná plocha" po predložení kolaudačného rozhodnutia, prípadne
rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva) a tohto stanoviska.

Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., stanovisko zo dňa 14.05.2020:
SUHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu 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 údíažby,
Mlynské Nivy 44/'o, 825 II Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru
zverejneného na webovom sídle SPP-I;) (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 oznámit' začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovatel'a SPP-D (p. Peter Kristl, email: peter.kristl@spp-distribucia.sk)
najnesk5r 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia
prác upozorňujeme, že SPP-D m6že podat' 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 výske 300,-€
až 150 000,-€,
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stavebník je povinný zabezpečit' prístupnost' plynárenských zariadení počas realizácie činností z
d6vodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmá výkonu kontroly pre-vádzky,
údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (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' zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú strany od
obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s Sl'N 73 3050 až po predchádzajúcom
vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, a to
pokiar sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
pred realizáciou akýchkol'vek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným
spósobom ako ručne, je stavebník povinný predložit' SPP-D na schválenie realizačnú projektovú
dokumentáciu a požiadat' SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác,
ak pri zemných prácach dójde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný
kontaktovat' pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Lipovský, email:
ivan.lipovsky@spp-distribucia.sk) na vykonanie kóntroly stavu obnaženého plynárenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude
zaznamenaný do stavebného denníka,
prístup k akýmkol'vek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi
je prísne zakázaná, pokiar sa na tieto práce nevzt'ahuje vydané povolenie SPP-D,
odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' počas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu,
stavebník 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. : 0850111 727,
upozorňujeme, že SPP-D rn8že pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podat' podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložit' podl'a
ustanoverrí Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením
plynárenského zariadenia m«"že dójst' aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia
podra § 284 a Fg 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky
všeobecne prospešného zariadenia podl'a § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný
zákon,
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodížiavat' ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona ainých všeobecne závázných právnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmá 702 12, 702 02, 702 0l, 906 0l,
stavebník je povinný rešpektovat' a zohl'adnit' existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržat' minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 0l,
stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadenf v zmysle §79 a §80 Zákona o
energetike umiestňovat' nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a podobne.

OSOBITNÉ PODMIENKY:
treba dbat' hlavne na križovanie a súbeh s distribučným plynovodom - ochranné a bezpečnostné
pásma (hlavne podra TPP 906 0l).

Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s. - vyjadrenie zo dňa 17.03.2020:
K stavbe: ,,Stavebné úpravy časti miestnej komunikácie III. Triedy - Svrčia ulica" nemáme
námietky, ak budú splnené nasledovné podmienky BVS:

Akúkol'vek stavebnú alebo inú činnost' v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,
vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávat' len v spolupráci a podra pokynov príslušného

10



pracovníka BVS, Divfzia distribúcie vody (d'alej len ,,DDV") (Ján Michalík 0902 969 145,
Martin Sekáč 0903 270 666) a Divízia odvádzania odpadových v6d (d'alej len ,,DOOV")
(Gustáv MÍkvy 0903 415 027).
Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej čimiosti, pri ktorej by mohlo d«"jst' ku kolízii
vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovat' naše zariadenia a ich pásma ochrany
vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podra § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách,
V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávat' zemné práce,
umiestňovat' stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovat' konštrukcie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonávat' činnosti, ktoré obmedzujú prístup kverejnému vodovodu alebo
verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohrozit' ich technický stav, vysádzat' trvalé porasty,
umiestňovat' skládky, vykonávat' terénne úpravy a podobne.
Z d6vodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhl'adom na navrhovanú stavbu
žiadame 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 znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadost' 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).
K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné
doložit' situáciu širších vzt'ahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných
vodohospodárskych zariadení v danej lókalite.
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.
Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi
požadujeme vykonávat' ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom
rozsahu rešpektovat' rozvody vodovodóv a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné
zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí
pred zásypom skontrolovat' príslušný pracovnfk DDV.
Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásit' príslušnému
pracovníkovi DDV, DOOV.
Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v
pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje
náklady' bezodkladne prispósobit' nove5 úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzt'ah k terénu, k pozemnej komunikácii
alebo inej stavbe. Tieto práce móže stavebník vykonávat' iba so súhlasom vlastníka verejného
vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovatera.

Západoslovenská distribučná, a.s., stanovisko zo dňa 03.03.2020:
Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, 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 móžu
príst' do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonat' poučenie (oboznámenie)
všetkých os5b vykonávajúcich činnost', alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti
práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
Pred začatfm výkopových prác je potrebné v dostatočnom predstihu vytýčit' podzemné káblové
vedenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Vytyčovanie podzemných
vedení vykonáva Tím prevádzky Bratislava, koordinátor P. Szitas tel. 02/5061 3245 na základe
písomnej objednávky.
Pri križovaní v súbehu s vedeniami, ktoré sú majetkom spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s. vykonávat' výkopové práce so zvýšenou opatrnost'ou - mčným spósobom. Pri
prácach dodržiavat' bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN EN.
Pri prácach na zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. požiadat'
pracovníka SEZ BA o technický dozor.

s
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Výskyt podzemných sietí energetiky na stavbou dotknutých území - stavba sa nachádza v
blízkosti distribučných vzdušných a káblových vedenť NN.
Zakresl'ovanie sietí je mo,yé vykonat' pre zariadenia VN a NN prostredníctvom on-line
aplikácie https://www.zsdis.skfUvod/Online-služby/Goeportal, pre zariadenia VVN a zariadenia
oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3.
Stavebník je povinný zrealizovat' stavbu podl'a odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby
nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti
Západoslovenská distribučná.

Slovak Telekom, a.s. - vyjadrenie zo dňa 31.10.2019:
Súhlasíme s predloženou dokumentáciou za podmienok uvedených nižšie:

V prípade zm-eny použitých materiálov,-trasy prekladaných káblov alebo PD požadujeme túto
skutočnost' oznámit' a odsúhlasit' našou spoločnost'ou. Počas prác žiadame zabezpečit'
neporušenost' a prevádzkyschopnost' telekomunikačných vedení.

Spresňujúce podmienky:
Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z z.) a zároveň
je potrebné dodržat' ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
V zmysle F3 66 ods. 7 zákona č. 35112011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu
stavby musí zakreslit' priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpovedá projektant.
Stavebník je povinný dodržat' všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii
telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sieti
spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
Stavebník je povinný dodržat' všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii sieti
spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
Počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámit' prevádzkovatel'ovi všetky kolízie so
siet'ou, zabezpečit' prizvanie pracovníkov Slovak Telekom, a.s. pred zásypom íyhy na kontrolu
telekomunikačných vedení. Uvedená skutočnost' musí byt' poznačená v stavebnom denníku
stavebníka.

Stavebník je povinný dodržat' všetky ustanovenia uvedené pracovníkom Slovak Telekom, as. v
stavebnom denníku stavebníka.

Pri akýchkorvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu ktoré majú vplyv na
telekomunikačné vedenia v správe Slovak Telekom, a.s. žiadame prizvat' prevádzkovatel'a /
správcu siete.
V prípade, že Slovak Telekom, a.s. zistí poškodenie telekomunikačných vedení a rádiových
zariadení na alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1 - 6 je stavebník povimný uhradit'
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. všetky vznila'iuté škody vrátane ušlého zisku.
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (PD) stráca platnost' uplynutím doby platnosti
vyjadrenia k PD alebo v prípade zmeny predloženej projektovej dokumentácie stavebníka.
Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné
uzavriet' dohodu/zmluvu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení alebo
vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia
dohody/zmluvy nie je možné preložit' TKZ/zrealizovat' prípojku.
V prípade poškodenia našich sietí z d«"vodu stavebných prác, žiadame túto skutočnost' nahlásit'
bezodkladne na dispečing ST a. s. ( tel. č. 12129) a. zabezpečit' vstup pracovníkov ST a.s. na
stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podl'a §
68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
V prípade, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnost'ou z akýchkol'vek d6vodov
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 TKZ Vzhradom k
tomu, že na Vašom záujmovom území sa móžu nachádzat' zariadenia iných prevádzkovatel'ov,
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s.
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týmto upozorňuje žiadatel'a na povinnost' vyžiadat' si obdobné vyjadrenie od prevádzkovatel'ov
týchto zariadení.
Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu
terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na
stránke: https://www.telekom.sk/vyiadrenia/
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uved'te číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohradu vyššie uvedených bodov dodržat' pri
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
Žiadater rm5že vyjadrenie použit' iba pre účel pre ktorý mu bolo vystavené.

Podmienky pre realizáciu prekládky telekomunikačných zariadení:
Upozorňujeme investora, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č- 351/2011 Z.z. je potrebné uzavriet'
dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých káblov,
ST a.s.. Bez uzavretia dohody nesúhlasíme s prepojením prekladaných káblov na existujúcu siet'
ST a.s..

Pred pripojením prekladaných káblov k existujúcej sieti ST žiadame o predloženie nasledovných
dokladov:

Meracie protokoly nového káblového úseku,
Povolenie neplánovaného prerušenia prevádzky,
Potvrdenú dohodu o prekládke káblov,
Definitívnu technickú dokumentáciu,
Toto vyjadrenie.

Vo veci uzavretia dohody kontaktujte: ?
Slovak Telekom, a.s., Divízia nákupu, Oddelenie nákupu siet'ových komodít:
p.Tibor Hollosy tel. +421 2 58821032, Email: tibor.hollosy@telekom.sk, Bajkalskej 28, 817 62
Bratislava.

Zároveň upozorňujeme investora, že je povinný 15 dnf pred realizáciou oznámit' presný terrnín
premiestnenia alebo ochrany telekomunikačného zariadenia. V prípade prerušenia prevádzky na
prekladanom telekomunikačnom vedení je investor prác povinný špecifikovat' pracovný postup.
(Definovanie postupnosti s časovým údajom ako bude prebiehat' prekládka telekomunikačného
vedenia.).
Po realizácii stavby 7 dní pred kolaudáciou stavby žiadame odovzdat' dokumentáciu
porealizačného zamerania prekládky tel. zariadení ku kontrole na ST, vyhotoveného podra
technického predpisu T-326. Dokumentácia musí obsahovat' schematický výkres zapojenia,
polohopisné plány so zakótovaním celej trasy prekládky zariadenf a geodetický elaborát v
papierovej aj elektronickej forrne.

Podmienky realizácie telekomunikačnei prípoiky:
V prípade záujmu o vypracovmnie návrhu technického riešenia a obchodnej ponuky
telekomunikačného pripojenia vášho stavebného objektu, kontaktujte nás prosím na e-mailovej
adrese developeri@telekom.sk.
Upozorňujeme investora, že v prípade vlastnej investície telekomunikačnej prípojky, je potrebné
uzavriet' zmluvu (resp. Zmluva o zmluve) o prevode majetku realizovanej pokládky
telekomunikačného kábla do vlastníctva ST a.s.. Ak ned«5jde k podpísaniu zmluvy o prevode
vlastníctva zrealizovanej pokládky, nem6žeme súhlasit' s daným technickým riešenfm pripojenia
na verejnú telekomunikačnú siet' bez určenia rozhrania.
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávat' práce súvisiace s preložením alebo
vybudovaním telekomunikačnej prípojky iba zrnluvný partner:
Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474.

SITEL s.r.o. - vyjadrenie zo dňa 11.10.20l9:
Súhlasíme s predloženým navrhovaným technickým riešením stavebného obiektu .,so Ol.a
Ochrana hromadnej trasy optických vedení" stavby ,,Stavebné úpravy časti miestnej komunikácie
III. triedy - Svrčia ulica" za dodržania nasledovných podmienok :

Spoločnost' SITEL s.r.o., ako stavebník a sp;á-vca telekomunikačnej trasy, Si
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vyhradzuje právo na realizáciu ochrany optických káblov na náklady investora.
Ochranu optických vedení je nevyhnutné zrealizovat' ešte pred začatím stavebných prác na
úprave časti miestnej komunikácie III. triedy - Svrčia ulica.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. - stanovisko zo dňa 26.03.2020:
SVP, š.p., 02 BA súhlasí s realizáciou stavebných úprav časti miestnej komunikácie Svrčia
ulica, vrátane navrhnutého odvodnenia komunikácie.

Slovenský zvMz telesne postihnutých - stanovisko zo dňa 18.04.2019:
Navrhovaná stavba spÍňa všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s
obmedzenou schopnost'ou pohybu v zmysle vyhl. MŽP SR č.532/2002 Z.z. a prílohy k vyhláške
č.532/2002 Z.z. ktorou sa určujú všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu.

- Doporučujeme vydanie stavebného povolenia.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - stanovisko zo dňa 15.04.2019:

Žiadame odstránit' vodiace línie na bet. dlažbe - chodník pre peších, ponechat' iba varovné pásy.

V konaní boli v zákonnej lehote vznesené námietky účastníkov konania:

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

,, I Nárrúetka č. 1
1. V oznámení je stavebným úradom konštatované, že na stavbu bolo mestskou časťou
Bratislava - Karlova Ves, a to konkrétne k častj stavby - verejný chodník o šírke 2,00 vydané
územné rozhodrxutie č. KV/SU/480/2012/11410/KS zo.dřia 31.07.2012 s právoplatnost'ou dřia
13.05.2013 (d'alej aj ,, územné rozhodnutie") v spojení s rozhodnutím Obvodného úradu Bratislava,
odbor výstavby a bytovej politiky č. A/2013/469/HLO zo dřia 04.04.20l3 s právoplatnost'ou dřía
13. 05.2013 (d'alej aj ,, odvolacže rozhodnutie':) v spojení s rozsudkom Krajského sMu v Bratislave
č. k. IS 152/2013-118 zo dřía 12.12.2013 s právoplatnost'ou dria 19.07.2016 v spojení s rozsudkom
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. m. 5 Sžo/31/2014 zo dřia 26. 05. 2016 s právoplatnost'ou
dna 19.07.20l6.

2. V zmysle ůzemného rozhodnutža jeho platnost' je podra § 40 ods. 1 a ods. 2 stavebného
zákona dva roky odo dřta, ked' nadobudlo právoplatnost: nestráca však platnost: pokiar bola v tejto
lehote podaná žiadost' o stavebné povolenie (str. 25 územného rozhodnutia).
3. -Územnérozhodnutie,akovyplývazoznámenia,nadobudloprávoplatnost'dnal3.05.2013,
pričom žiadost' o vydanie stavebného povolenia bola podaná na stavebný úrad až dřta 05.12.2019,
teda ako je zrejmé po uplynutí dvoch rokov od právoplatnosti územného rozhodnutža, ktorým bolo
rozhodnuté aj o urrúestnení časti stavby - verejný chodník o šírke 2, 00 m.
4. Na základe vyššie uvedeného namietam, že územné rozhodnutie (ako aj odvolacie
rozhodnutie) je už neplatné a iné platné územné rozhodnutže nie je vydané nielen k chodníku ako
žnžinierskej stavby, ale ani k stavbe ,,Bytový dom, Svrčia ulica", ktorý sa okrajovo spomína v
oznámení. Ako som vyššže uviedol, žiadost' o vydanie stavebrxého povolenia bola podaná po dvoch
rokoch od právoplatnosti územného rozhodnutia. Tým, že je uvedené územné rozhodnutie neplatné,
nie SZ2 splnené podmienky na vydanie stavebného povolenia k stavbe.
5. Vtomtosmered'alejnamietam,žezáváznéstanoviskoč.KV/SU/1098/2020/9827/ZMzodna
02. 06. 2020 ako súhlas s vydaním stavebného povolerúa 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
záv«:izného stanoviska podra § l 40b vydaného miestne príslušným stavebným úradom, ktorý overuje
dodržarúe podmienok určených v územnom rozhodnutí V predmetnom závčiznom stanovisku je
uvedené, že na stavbu bolo vydané už vyššie spomínané územné rozhodnutže v spojení s odvolacím
rozhodnutím avšak tžeto, ako som už uviedol, S7,2 neplatné, a preto toto závázné stanovisko ani
nemohlo byt' vydané, pretože nemohlo dójst' k overeniu dodržania podmienok určených v územnom
rozhodnutí, ktoré už stratilo svoju platnost': Rovnako nie je zrejmé, ako mohlo d6jst' k overeniu
podmženok určených územnom rozhodnutí, ked' napríklad chodník spomínaný v námietke č. 2 sa
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vóbec v tomto územnom rozhodnutí nespomína, rovnako sa tam nespomína ani zmena prejazdností
komunikácie z jednosmernej txa obojsmernú, ako namietam v námietke č. 3.

II Námžetka č. 2

6) V oznámení je uvedené, že žiadost' o vydame stavebného povolenia sa týka zmeny časti
dokončenej stavby - stavebné úpravy existujúcej líniovej stavby podra § 139 ods. 3 písm. b)
stavebného zákona a to mžestnej komunikácie III. triedy - Svrčia ulica. Súčast'ou tejto stavby je aj
objekt SO Ol - chodník šírky 1, 50 m. V oznámení sa d'alej vo vzt'ahu k tomuto chodníku uvádza, že
verejný chodník je riešený o šírke 1,50 m a o dUke cca 155,00 m. Je výškovo oddelený od
komunikácie a je vybavený prvkami pre bezproblémový pohyb osób so zníženou orientáciou a
schopnosťou pohybu, s rešpektovaním existujúcich výazdov na susedné nehnuternosti. Chodník vschopn5»st'ou pohybu, s rešpektovamm existujúcich vjazdov na susedné nehnute
celej dlžke kopíruje póvodné smerové a výškové vedenie komurúkácie Svrčej ulice.
7) V prvom rade si dovorujem uviest', že v súčasriosti na mieste, kde má byt' vyššie spomínaný
chodník nie je nič, žiadny chodríík - teda žžadna stavba. Nemožno teda v tomto prípade hovorit' o

zmene dokončenej stavby vzhradom na skútočnost: že tam žiadna stavba, myslené chodník, nie je. K
tomu navrhujeme ako «h5kaz, aby stavebný úrad vykonal miestnu obhliadku za účelom preukazania
neexistencie chodníka na mieste.
8) V druhom rade vo vzt'ahu k tomuto chodníku nie je vydané žiadne územné rozhodnutže a
nebol predmetom žiadneho územného konania. Dokonca uvedený chodník nie je uvedený ani v
územnom rozhodnutí spomenutom v predošlej námietke, na ktoré sa odvoláva aj oznámenie. V
súlade s § 43a ods. 3 písm. a) stavebného zákona chodníky patria medzí inžinierske stavby, teda
rovnako sa na ne vzt'ahujú ustanovenža stavebného zákona o územnom konaní. Zo samotnej dikcie §
32 ods. 2 stavebného zákona vyplýva, kedy stavebný zákon územné rozhodnutže nevyžaduje, pržčom
sem nepatrí prípad výstavby nového chodníka, pričom nejde ani o prípady, kedy sa nevyžaduje
rozhodnutie o umiestnení stavby upravené v § 39a ods. 3 stavebného zákona, pretože ide o
zhotoverúe úplrte nového chodníka, dosiarneplánovaného na danom múeste.
9) Na základe vyššie uvedeného namietam, že v prípade vyššie uvedeného chodníka nemóže íst'
v žiadnom prípade o zmenu dokončenej stavby vzhradom na skutočnost', že žžadny chodník na tomto
mieste neexistuje. Ide v skutočnosti o zhotovenie novej inžinierskej stavby - chodníka, o čom však
nie je žiadna zmienka v žiadostí o vydanže stavebného povolenia a rovnako anž v samotnom
oznámení. Namietam d'alej, že vo vzt'ahu k tomuto chodníku nie je vydané žiadne platné'i'tzemné
rozhodnutie a nebol anž predmetom žžadneho územného konarúa, čím sa obžšla aj možnost'
vyjadrenža k nemu zo strany dotknutých orgánov (ako je napr. Regžonálny ůrad verejného
zdravotníctva Bratislava, Krajské riaditel'stvo PZ v Bratislave, Hlavné mesto SR Bratislava a žným)
a účastníkov konanža.

III Námietka č. 3

10) Ako som spomenul v predošlej námietke, žiadost' o vydanie stavebného povolenia sa týka
zmeny časti dokončenej stavby - stavebné úpravy existujúcej línžovej stavby podra § 139 ods. 3
písm. b) stavelmého zákona, a to mžestnej komunžkácže III triedy - Svrčia ulica.
Il) Zámerne som vyššie zvýraznil t'i't cast' oznámenia, ktorá hovorí o ,,zmene časti dokončenej
stavby - stavebné úpravy", pretože stavebný zákon jasne definuje, kedy sa za zmenu dokončenej
stavby považujú aj stavebné úpravy a som toho názoru, že v danom prípade nejde o zmenu
dokončenej stavby.
12) Poukazujem v tomto smere na § 139b ods. 5 písm. c) stavebného zákona, podra ktorého

zmeny dokončených stavieb sů stavebné úpravy, prž ktorých sa zachováva vonkajšie pódorysné aj
výškové ohranžčenže stavby.
13) V oznámení k stavbe a konkrétne k objektu ,, SO Ol - úprava komunikácie Svrčia v šírke
5,50 m obojsmerná prejazdnost"' je uvedené, že sa jedná o rozšírerúe póvodnej komunikácie o
priemernej šírke vozovky cca 3,50 m. Z uvedeného je zrejmé, že rozšírením komunikácie nebude
zachované vonkajšie pódorysné ohranžčenie stavby, a teda jednoznačne nemóže íst' ani o zmenu
dokončenej stavby. Okrem toho dochádza k zhotoveniu dvoch nových chodníkov v rámcí objektu SO
Ol (chodník šírky 1,50 m a verejný chodník v šírke 2,00 m), ktoré momentálne neexžstujú Na
základe vyššže uvedeného namžetam, že v danej veci sa nejedná o zmenu dokončenej stavby.
14) Okrem toho, že sa nejedná o zmenu dokončenej stavby, nejde v danom prípade z rovnakých
dóvodov ani o stavebné úpravy. Vychádzam z toho, že dochádza k rozšíreniu komunikácie smerom
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aj k rodinným domom nachádzajúcim sa na Svrčej ulicž, ale aj napríklad k zmene prejazdnosti
komunikácie z jednosmernej na obojsmernú a pridanžu dvoch dosiar neexžstufi2cich chodníkov (ide
o objekt SO Ol). Som toho názoru, že vzhradom na tieto skutočností je nevyhnutné, aby prebehlo
územné konanie k tomuto objektu stavby, bolo umožnené príslušným dotknutým orgánom a
účastníkom konania sa vyjadrit' k tomuto rozšírenžu komunikácže, ak zmene prejazdnosti, ale aj k
chodníkom (napr. Regžorxálnemu úradu verejného zdravotníctva Bratislava k posúdeniu vplyvu
hluku z dopravy na komunikáciu, Krajskému riaditerstvu PZ v Bratislave k parametrom
komunikácie, k obojsmernej prejazdnosti komunžkácie, Urúi nevidžacich a slabozrakých Slovenska k
obojsmernej prejazdnosti komurúkácie, a anž žným dotknutým orgánom) a samozrejme malo byt' k
nemu vydané aj platné územné rozhodnutie. Toto však nie je splnené.
15) Poukazujem na to, že v územnom rozhodnutí, na ktoré sa odvoláva aj oznámerúe, sa

póvodne spomínalo riešenie komunikácie a jej rozšírenie, pričom táto stále mala byt'zachovaná ako
jednosmerne prejazdná. Toto územné rozhodnutže spolu s odvolacím rozhodnutím SZ2 už však
neplatné a iné platné územné rozhodnutie rxeexistuje.neplatne a lne pLatne uZemne rOZnOanulle nee)ClSlule.
16) Na základe vyššie uvedeného namietam, že rozšírenie komurúkácže a zmena jej prejazdnosti
z jednosmernej na obojsmermt, ale aj zhotovenie dvoch nových chodníkov nie je zmenou dokončenej
stavby a nejde ani o stavebné úpravy stavby. Namietam, že vo vzt'ahu k objektu stavby SO Ol, ale
anž k ostatným objektom stavby uvedeným v oznámení nže je vydané platné'ítzemné rozhodnutie,
hoci by malo byt'. Namžetam, že tým, že k stavbe a jej objektom neprebehlo územné konarúe,
nevyjadrovali sa k tejto stavbe a jej objektom príslušné dotknuté orgány a účastníci konarúa, hocí
sa malž.

17 Moje námietky opžeram o odvolacie rozhodriutie Obvodného úradu Bratislava, Odbor
výstavby a bytovej politiky, ktorý rozhodol, že ,, [nlavrhovaná stavba neovplyvrú súčasné dopravné
riešenie v lokalite a nevyžaduje zmenu parametrov miestnej komurúkácie Svrčia ulica. Súčast'ou
bytového domu bude výstavba-v súčasnosti absentujúceho chodníka pre peších šírky 2, 00 m pozáž
juhozápadnej fasády, oktorý bude umiestnený výlučne na pozemkoch navrhovatera [t. j. BYTOČ-
BAUI".

IV Námietka č.'4

18) Namietam, že vlasmíci pozemkov, na ktorých sa nachádza miesto stavby, a to parcely í+ E"
KN č. 22338, 20501/3, 20478, 20500/4 pre katastrálne územie Karlova Ves, Bratislava nedali
áhlas so stavbou a nže je preukázaný vzt'ah stavebníka k týmto pozemkom oprávňujúci ho
uskutočnžt' stavbu.

V Námžetka č. 5

19) Namietam nesúlad predloženej projektovej dokumentácie s číslovaíqím objektov uvedených v
tomto oznámení, závčiznom stanovžsku č. KV/SÚ/1098/2020/9827/ZM a ůzemnom rozhodnutí.
Vzhradom 77(2 rozdielne a zavádzajúce číslovanie stavebných objektov nie je možné preukázat'
súladnost' projektovej dokumentácie s podmienkami územného rozhodnutia.
20) Predložená projektová dokumentácia nerešpektuje realitu (všetky vjazdy/výjazdy z
nehnuterností, iíífraštruktúra, zeleri, atd'.).
21) Z predloženej dokumentácie nie je jasné financoyanie celej výstavby stavebných objektov.
Vychádzajúc z uznesení Miestneho zastupiterstva č. 482/2014/B,C,D,E,F (23. MiZ, 11.2.2014),
ktoré bolo zmenené uznesením č. 499/2014/F (12 mimž MiZ, 15.4.2014) a d'alších zmien vyplýva, že
Mžestny úrad Karlova Ves nesplnil citované uznesenie MiZu. Taktiež rienaplnžl uznesenže o
financovanÍ.
22) Stavbu chodníka na strane rodinných domov spósobom, akým je riešená, považujem za
zbytočnú a účelovú, pretože na základe informácií z Magžstrátu hlavného mesta SR je dokonca
p'Íánovaná výstavba chodníkov od zastávky MHD Botaíqická ulica po Svrčiu ulicu. V tomto prípade
-sa ponúka možnost' vybudovania dvoch- chodníkov, a to po prvé pozáž hlavnej komunikácie
Botanická ulica po Sv;čžu, a po Svrčej ulici s malými úpravami do SŠ Svrčia 6. Táto trasa je navyše
výhodná pre deti, ktoré využívajú školský autobus, ktorého zastávka sa nachádza v blízkosti vjazdu
na Svrčiu ulicu zo smeru z Botarúckej ulice. Druhá trasa sa ponúka použžtím nadchodu nad
zastávkami MHD na Botanickej ulici. Tento vyúsťuje pri Prírodovedeckej fakulte UK Komenského,
popri ktorej vedie dostatočne široká komunikácia, ktorá ponúka možnost' dobudovania chodníka s
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bezpečnostnými prvkami. Obe mnou navrhované trasy sú kratšie a tvoria bezkolízny príchod detí do
školy.
Navrhované riešenie chodníka na strane rodinných domov predstavuje len čiastkové riešenie a
neprinesie vyriešerúe problému bezpečn«:ho prístupu do školy a vykazuje znaky klžentelizmu a
korupcie. Podotýkam, že navrhovaný chodník končí v zmysle predloženej dokumentácie v kržžovatke
Svrčža ulica/Líščie údolže a jeho d'alšie vedenie k zástavkám MHD je vermi otázne vzhradom na
šírku navázufi'tcich komunžkácií.
23) Zároveři namietam nerovnaké zaobchádzanže s jednotlžvými účastníkmi stavebného konatúa.
Kým SŠ Svrčia 6 bolo umožnené pržpotnienkovat' všetky verzie úprav, opráv, atd': chodníka na
Svrčej ulici, ktoré boli v pržebehu posledných rokov vypracované, obyvatelia rodinných domov,
bytového domu Svrčia 8 či vlastníci iných nehnuterností na Svrčej ulici nemali h2to možnost' napržek
tomu, že budú výstavbou zasžahnutL Došlo teda k diskriminácií nás ako účastníkov konania.
24) Hoci som toho názoru, že rúe S7,2 splnené podrrúenky na vydanže stavebného povolerúa k
stavbe ako žiadam v závere týchto námietok, v prípade, ak by stavebný úrad toto stavebné povolenie
vydal, vyslovujem obavu, či buMt dodržané podmienky uvedené v daných povolenžach, nakorko
doterajšia prax (úmyselné blokovanie vjazdu/výjazdu z BD Svrčia 8, skládky materiálov a
zhotovenie neozrxačeného stavenžska aj na cudzom pozemku, neumožnenže OLU odviezt' odpad zo
susedných parciel developera, vyhrážanie sa trestným oznámením pri pohybe po účelovej
komunikácii alebo chodníku občanom, zamestnancom školy, atd'.) ukázala, že stavebník ,, Bytového
domu, Svrčia ulica" ako aj jeho subdodávaterské firmy nerešpektujú vydané územné a odvolacie
rozhodnutie.

VI Záver

25) Na základe vyššie uvedených skutočností preukazufi2cich nesplnenie podmienok na vydanže
stavebného povolenia k stavbe žiadam stavebný úrad, aby mojim námietkam vyhovel a nevydal
stavebné povolerúe na danú stavbu, a teda stavbu nepovolil."

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:

Nárnietky v bodoch č. l až č. 18, t.j. námietky č. I. až IV., sú identické s námietkami, ktoré podal
Ing. Dezider Bal'a, v tých istých bodoch.
Námietky pokračujú bodom č. 19, t.j. námietky č. V., ktorá je identická s námietkou v bode č. 21 -
námietky č. V., ktorú podal Ing. Dezider Bal'a.
Námietky pokračujú bodom č. 20, t.j. námietkou č. V., ktorá je identická s námietkou v bode č. 22
námietky č. V., ktorú podal Ing. Dezider B'al'a.
Námietky pokračujú bodom č. 21, t.j. námietkou č. V., ktorá je identická s námietkou v bode č. 23
námietky č. V., ktorú podal Ing. Dezider Bal'a.
Bod VI. Záver - označený ako č. 22, je identický s bodom VI. Záver - označený ako č. 25, ktorý
podal Ing. Dezider Bal'a.
Vzhl'adom ktomu, že uvedené námietky sú už vyššie citované, vnámietkách podaných Ing.
Deziderom Bal'om, stavebný úrad ich opátovne necituje.

2.

3.

4.

5.
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. 18, t.j. námietky č. I. až IV., sú identické s námietkami, ktoré podal
Ing. Dezider Bal'a, v tých istých bodoch.
Námietky pokračujú bodom č. 19, t.j. námietkou č. V., ktorá je identická s námietkou v bode č. 21 -
námietky č. V.i ktorú podal Ing. Dezider Bal'a.
Bod VI. Záver - označený ako č. 20, je identický s bodom VI. Záver - označený ako č. 25, ktorý
podal Ing. Dezider Bal'a.
Vzhl'adom ktomu, že uvedené námietky sú už vyššie citované, vnámietkách podaných Ing.
Deziderom Bal'om, stavebný úrad ich opátovne necituje.
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6. JUDr. Dagmar Vanková, SvMtoplukova 25, 821 09 Bratislava 2 - nárnietky podané na
poštovú prepravu dňa 24.08.2020, a

7. Žuzana-Za-mborská, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané na poštovú prepravu
dňa 25.08.2020, a

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

9. Mgr. Viera Obložinská, Svrčia 8, 841 04 Brati'slava 4 - námietky podané na poštovú
prepravu dňa 24.08.2020, a

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

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

12.?van Riška, Svrěia 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:

Námietky v bodoch č. l až č. 16, t.j. námietky č. I. až III., sú identické s námietkami, ktoré podal
Ing. Dezider Bal'a, v tých istých bodoch.
Námietky pokračujú bodom č. 17, t.j. námietkou č. IV., ktorá je identická s námietkou v bode č. 18
- námietky č. IV., ktorú podal Ing. Dezider Bara.
Námietky pokračujú bodom č. 18, t.j. námietkou č. V., citujeme:
,, Záverom uvádzam, že stavba uvedená v oznámení súvisí so stavbou taktiež okrajovo spomínanou v
oznámení, a to stavbou - ,, Bytový dom Svrčia ul., Bratislava", ku ktorej bolo vydané už spomínané
úzenmé rozhodnutie rovnako uvedené v oznámení, a ktqré je neplatné. Uvádzam, že s výstavbou
tohto bytového domu (,,Bytový dom Svrčia ul., Bratislava") nesúhlasím a namietam ju, pretože
výstavbou daného bytového domu dójde k neúnosnému využitiu územia v danej oblasti a
prehusteniu zástavby a negatívnemu pomeru nezastavanej plochy a zastavanej plochy a ,
celkovému narušeniu stability územia. Rovnako nesúhlasím a namietam verkost: výšku a objem
navrhovaného bytového domu a jeho začlenenia do existujúceho územia. Výstavbou bytového domu
sa reálne znehodnotí moja nehnuternost' a zároven sa znemožní jej nerušené užívanže."
Bod VI. Záver - označený ako č. 19, je identický s bodóm VI. Záver - označený ako č. 25, ktorý
podal Ing. Dezider Bal'a.
Vzhl'adom ktomu, že uvedené námietky sú už vyššie citované, vnámietkách podaných Ing.
Deziderom Bal'om, stavebný úrad ich opátovne necituje.

14. Rastislav Juranka, Žižkova 1866/24, 811 02 Bratislava 1- námietky podané do podatel'ne
dňa 18.08.2020, cituieme v plnom znení:

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

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

pozemku k n«5jmu rodinnému domu na Svrčej ul. č 15.
Na stavebnom nákrese sú vyznačené 2 brány pre autá a aj íqa novo plánovanom chodníku sa
počíta (podra projektovej dokumentácie) na chodniku s 2 bránami, ale dlažobné napojenie je
zakreslené iba k jednej bráne.
Žiadam o doplnerúe v projektovej dokumentácii - napojenže novo plánovaného chodníka k
obidvom dlažobným vjazdom pre autá k pozemku pri rHojom rodinnom dome na Svrčej ul. č 15.

2. V stavebnom nákrese nie je označená vzdialeíqost' novo plánovaného chodníka od plotu okraja
nu5jho pozemku.
Žiadam o informáciu o vzdialenosti chodníka od mójho plotu následné zaznačerúe do
projektovej dokumentácie."
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Rozhodnutie stavebného úradu o námietkach účastníkov konania:

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

Námietky sa zamietajú v celom rozsahu.

2. Ol'ga Bal'ová, Svrčia 11, 841 04 Bratislava 4 a
3. Barbora Bal'ová, Svrčia 11, 841 04 BratisÍava 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 Antoš, Paprad'ová 7, 821 0l Bratislava 2 - spoločné námietky podané na poštovú

prepravu dňa 25.08.2020:
Námietky sa zamietajú v celom rozsahu.

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

7. Zuzana Zamborská, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané na poštovú prepravu
dňa 25.08.2020, a

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

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

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

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

12.}van Riška, Svrěia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané na poštovú prepravu dňa
25.08.2020, a

13. Bc. Kat?arína Žigová, Galbavého 1, 841 0l Bratislava 42 - námietky podané na poštovú
prepravu dňa 24.08.2020:
Námietky sa zamietajú v celom rozsahu.

14. Rastislav Juranka, Žižkova 1866/24, 811 02 Bratis}ava l- námietky podané do podatel'ne
dňa 18.08.2020:

Námietkam sa, v bode 1/ a v bode 2/, vyhovuje v celom rozsahu.

Ostatní účastníci konania žiadne námietky nevzniesli.

Odóvodnenie

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ako príslušný špeciálny stavebný úrad obdržala dňa
05.12.2019 žiadost' stavebníka, ktorým je Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, zastúpená
starostkou, Nám. sv. Františka 8, -842-,62 Bratislava 4, IČO: 00 603 520, ktorého zastupuje
spoločnost' Byteria, s.r.o., Karadžičova 27, 81108 Bratislava 1, IČO: 44 978 847, žiadost' o vydanie
stavebného povolenia na zmenu časti dokončenej stavby - stavebné úpravy existujúcej líniovej
stavby - podl'a § 139 ods. 3 písm. b) stavebného zákona, a to miestnej komunikácie III. triedy -
Svrčia ulica, s názvom:

,,Stavebné úpravy časti miestnej komunikácie III. triedy - Svrčia ul. ,"
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objekty: SO Ol

- Chodník šírky 1,50 m
- Úprava komunikácie Svrčia v šírke 5,50 m obojsmerná prejazdnost'
- Verejný chodník v šírke 2,00 m
SO Ola - Ochrana hromadnej trasy optických vedení
SO Olb - Preložka káblov Slovak Telekom a.s.

SO 02 - Odvodnenie komunikácie Svrčia,
miesto stavby:

stavba existujúcej miestnej komunikácie III. triedy - Svrčia ulica, ktorá sa nachádza na pozemku
registra CKN 790/1, ktorého súčast'ou sú parcely registra EKN č. 22338, 20501/3, 20478,
20500/4 k.ú. Karlova Ves, Bratislava,
d'alej na pozemkoch registra CKN parciel č. 790/18, 790/19, 790/20 k.ú. Karlova Ves,
Bratislava.

Stavebník je podl'a § 4 ods. l písm. a) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, v
znenf neskorších predpisov, oslobodený od platenia správnych poplatkov.

Na čast' stavby bolo mestskou čast'ou Bratislava-Karlova Ves vydané:
Čast' stavby, a to verejný chodník o šírke 2,00 m, bola umiestnená územným rozhodnutím 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, správoplatnost'ou dňa 13.05.2013, v spojení
Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave č. k. IS 152/2013-118 zo dňa 12.l2.20l3, 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 19.07.20l6.
Ďalej bolo vydané závázné stanovisko č. KV/SÚ/1098/2020/9827/ZM zo dňa 02.06.2020, ako
súhlas s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

s

Zmena časti dokončenej stavby - stavebné úpravy stavby s názvom ,, Stavebné úpravy časti
miestnej komunikácie III triedy - Svrčia ul." bude realizovaná na existujúcej dopravnej stavbe, a to
na stavbe existujúcej miestnej komunikácii III. triedy - Svrčia ulica.

Stavba existujúcej miestnej komunikácie III. triedy - Svrčia ulica je vdanom úseku
vybudovaná na pozemku registra CKN parcely č. 790/1 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorý je
v katastri nehnuterností vedený ako:

druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria,
sp6sob využitia pozemku - pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná,
miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, porná cesta, chodník, nekryté parkovisko a žch
sÚČasti.

Podra § 3d ods. (3) cestného zákona - Vlastníctvo a správa pozemných komunikácií, cit:
,,Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí. Miestne komunikácže pre cestrn2 nemotorovú
dopravu sú vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja, obce alebo iných právnických os6b alebo
fyzických osób."

Hlavné mesto SR Bratislava, ako príslušná obec zo zákona, zverila existujúcu miestnu
komunikáciu III. triedy - Svrčia ulica ,, Protokolom o zverení miestnych komunikácií III a IV triedy
mestským častiam " zo dňa 23.03. 1992, s účinnost'ou od 01.04. 1992, do majetkovej správy mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves - t.j. stavebníkovi.

Podra § 8 ods. (3) vyhlášky č. 35/1984 zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, cit.:
,,Súčast'ami miestnych komunikácií sú aj priťahlé chodníky, verejné parkoviská a obratiská,
zariadenža na zabezpečenie a zaistenie pržechodov pre chodcov, podchody a priechodové lávky."

Podra § 1 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom
usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, cit. :
,,Tento zákon upravuje usporiadanie vlastníckych vzt'ahov k pozemkom pod stavbami vo
vlastníctve obce alebo vyššžeho územného celku, ktoré prešli do vlastníctva obce alebo vyššieho
územného celku podra osobitných predpžsov, vrátane priťahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a vyuzitím tvorí neoddelUel'ný celok so stavbou (d'alej le'n "pozemok pod stavbou ")."
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Podl'a § 4 ods 1 zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom
usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, cit.:
,, Ak nemá vlastník stavby ku dňu účinnosti tohto zákona k pozemku pod stavbou zmluvne dohodnuté
iné právo, vzniká vo verejnom záujme k pozemku pod stavbou užívanému vlastníkom stavby dnom
účinnosti tohto zákona v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu,
ktorého obsahom je držba a u:Avanie pozemku pod stavbou, vrátane práva uskutočnit' stavbu alebo
zmenu stavby, ak ide o stavbu povolenú podra platných právnych predpisov, ktorá preš]a z
vlastníctva štátu na obec alebo vyšší'i'tzemný celok."

V zmysle citovaného ustanovenia má stavebník z titulu zákonného vecného bremena
oprávnenie uskutočňovat' zmenu dokončenej stavby. Toto zákonné vecné bremeno je iným právom
oprávňujúcim stavebníka uskutočňovat' zmenu dokončenej stavby v zmysle § 139 ods. 1 písm. c).
stavebného zákona. V zmysle § 58 ods. 2 stavebného zákona preukázal stavebník k stavbe
vlastnícke právo.

Výstavba miestnych komunikácií a ich vyvolané stavebné úpravy sa budujú vo verejnom
záujme. Povolen?ím stavebných úprav existujúcej miestnej komunikácii III. triedy - Svrčia ulica, sa
nezmení jej doterajšie vyu'žitie. Stavebná úprava existujúcej miestnej komunikácii III. triedy -
Svrčia ulica je navrhnutá pre zlepšenie jej nevyhovujúceho stavebno-technického stavu, d'alej
skvalitnenia a zlepšenia pešieho i automobilového prístupu v danej lokalite, v neposlednom rade pre
zlepšenie prístupu žiakov Spojenej školy internátnej pre slabozraké deti nachádzajúcej sa na Svrčej
ul. č. 6 a všetkých obyvaterov Svrčej ulice.

Pro5ektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia zmeny časti dokončenej stavby
- stavebné úpravy existujúcej líniovej stavby - podl'a § 139 ods. 3 pfsm. b) stavebného zákona, a to
miestnej komunikácie III. triedy - Svrčia ulica, rieši zmenu časti dokončenej stavby, a to jej šírkové
usporiadanie, z d6vodu zlepšenia dopravnej bezpečnosti a z dóvodu zvýšenia bezpečnosti pohybu
chodcov v dotknutom úseku.

Povol'ované stavebné úpravy sú v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy,
rok 2007, ktorý je schválený uzneserrím MsZ č. 123/2007 zo dňa 31.05.2007 s účinnost'ou od
01.09.2007, v znení jeho z'mien adoplnkov av súlade s Územným generelom automobilovej
dopravy a komunikačnej siete hlavného mesta SR Bratislava.

Stavba existujúcej miestnej komunikácie III. triedy - Svrčia ulica, sa nachádza na pozemku
registra CKN 790/1, ktorého súčast'ou sú, v dotknutom úseku, parcely registra EKN č. 22338,
20501/3, 20478, 20500/4 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, pričom:

pozemky registra EKN, a to parcely č. 22338, 20501/3, 20478 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, sú
vedené na liste vlastníctva č. 497 1, v prospech vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava,
pozemok registra EKN, a to parcela č. 20500/4 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, je vedená na liste
vlsatníctva č. 5396, v prospech vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava, v spoluvlastníckom
podieli 3/4, d'alej v prospech vlastníka - Jána Malíka, v spoluvlastníckom podieli 1/4.

Všetci vlastníci pozemkov pod stavbou existujúcej miestnej komunikácie III. triedy - Svrčia
ulica, sú účastnílani stavebného konania.

Podl'a § 3 zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom
usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, majú vlastníci pozemkov pod stavbou, nasledovné
možnosti na usporiadanie vlastníckych vzt'ahov k pozemkom pod stavbou, cit. :
(l) ,,Konanie o nariadení pozemkových úprav z d6vodu usporiadania vlastníckych vzt'ahov k

pozemku pod stavbou podra tohto zákona sa začína na žžadost' vlastrúka stavby. Pri
usporiadaní vlastníckych vzt'ahov k pozemkom podra tohto zákona sa pržhliada na potreby
vlastníka stavby.

(2) Ne:jstených vlastníkov pozemkov pod stavbou a vlastníkov pozemkov pod stavbou, ktorých
miesto pobytu rúe je známe, zastupuje v konaní podra odseku ] Slovensloý pozemkový fond
alebo správca lesného majetku vo vlastníctve štátu (d'alej len "správca').

(3) Usporiadanie vlastníckych vzt'ahov k pozemku pod stavbou sa vykoná formou poskytnutia
náhradného pozemku v obvode pozemkových úprav v tom istom katastrálnom územi a ak
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územie obce tvorí viac katastrálnych území, íiáhradný pozemok sa poskytne v rámci územia
obce, v primeranej výmere, bonite a rovnakého druhu, ako bol póvodne pozemok pred
zasíavaním, alebo formou finančnej náhrady, ak

a) v obvode pozemkových úprav nie S7,2 pozemky na účely poskytnutia náhrady,
b) žde o pozemok pod stavbou vo výmere do 400 m2,
c) o to požiada vlastník pozemku.

(4) Pri poskytovaní náhradných pozemkov správca prihliada na potreby poskytnutia náhrad podra
osobitného predpisu."

Usporiadanie vlastníckych vzt'ahov kpozemkom, pod stavbou existujúcej miestnej
komunikácie III. triedy - Svrčia ulica, nie je predmetom tohoto stavebného konania.

Čast' stavby bude d'alej realizovaná na pozemkoch registra CKN parciel č. 790/18, 790/19,
790/20 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktoré sú v katastri nehnutel'ností vedené nasledovne:

pozemok registra CKN parcely č. 790/18 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorý je podra listu
vlastníctva č. 4040 vo vlastníctve stavebníka, pričom je vedený ako:

druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie,
sp6sob využívania pozemku - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná,
miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, porná cesta, chodník, nekryté parkovžsko a ich
sÚčasti,

pozemok registra CKN parcely č. 790/19 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorý je podl'a listu
vlastníctva č. 4040 vo vlastníctve stavebnfka, pričom je vedený ako:

druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie,
sp6sob využívania pozemku - Pozemok využívaný podra druhu pozemku,

pozemok registra CKN parcely č. 790/20 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorý je podra listu
vlastníctva č. 4040 vo vlastníctve stavebníka, pričom je vedený ako:

druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorže,
sp«"sob využívania pozemku - Pozemok, na ktorom je postavená inžinžerska stavba - cestná,
miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, porná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich
Sl2ČaStŽ.

Podl'a § 3d ods. (3) cestného zákona - Vlastníctvo a správa pozemných komunikácií, cit:
,,Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí. Miestne komunikácie pre cestnú nemotorovú
dopravu s'i't vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja, obce alebo iných právnických osób alebo
fyzických osób."

Hlavné mesto SR Bratislava, ako príslušná obec zo zákona, zverila existujúcu miestnu
komunikáciu III. triedy - Svrčia ulica ,, Protokolom o zverení miestnych komunikácií III a IV triedy
mestským častžam " zo dňa 23.03.1992, s účinnost'ou od Ol .04. 1992, do majetkovej správy mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves - t.j. stavebníkovi.

Podl'a § 8 ods. (3) vyhlášky č. 35/1984 zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, cit.:
,,Súčast'ami miestnych komunikácií sú aj priťahlé chodníky, verejné parkoviská a obratiská,
zaržadenia na zabezpečenie a zaisterúe priechodov pre chodcov, podchody a priechodové lávky."

Podra § 1 ods. l zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom
usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastnfctva štátu na obce a vyššie územné celky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, cit. :
,,Tento zákon upravuje usporiadanie vlastníckych vzt'ahov k pozemkom pod stavbami vo
vlastníctve obce alebo vyššžeho územného celku, ktoré prešli do vlastníctva obce alebo vyššieho
územného celku podra osobitných predpisov, vrátane priťahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddelitel'ný celok so stavbou (d'alej len "pozemok pod stavbou':). "

Podra § 4 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom
usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, cit.:
,, Ak nemá vlastník stavby ku d'řiu účinnostj tohto zákona k pozemku pod stavbou zmluvne dohodnuté
iné právo, vzniká vo verejnom záujme k pozemku pod siavbou užívaíqému vlastníkom stavby dnom
účinnosti tohto zákona v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu,
ktorého obsahom je držba a užívanie pozemku pod stavbou, vrátane práva uskutočnit' stavbu alebo
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zmenu stavby, ak žde o stavbu povolenú podra platných právnych predpisov, ktorá prešla z
vlastníctva štátu na obec alebo vyšší územný celok."

V zmysle citovaného ustanovenia má stavebník z titulu zákonného vecného bremena
oprávnenie uskutočňovat' zmenu dokončenej stavby. Toto zákonné vecné bremeno je iným právom
oprávňujúcim stavebníka uskutočňovat' zmenu dokončenej stavby v zmysle § 139 ods. l písm. c).
stavebného zákona. V zmysle § 58 ods. 2 stavebného zákona preukázal stavebník k stavbe
vlastnícke právo.

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves vydala rozhodnutie o umiestnení stavby na stavbu s
názvom ,Bytový dom, Svrčia ulica", pÓd č. KV/SU/480/2012/11410/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 04.04.20l3, správoplatnost'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 1/20 14, zo dňa 26.05 .2016, s právoplatnost'ou dňa 19.07.2016.

Pre splnenie zákonných, právnych, technických i občianskych podmienok a pripomienok
vznesených k plánovanej výstavbe, k budúcemu užívaniu a začleneniu stavby s názvom ,,Bytový
dom, Svrčia ulica" do lokality Svrčej ulice, s d6razom na rešpektovanie funkčného využitie okolitej
zástavby, uzatvoril stavebník stavby ,,Bytový dom, Svrčia ulica" s mestskou čast'ou Bratislava-
Karlova Ves dňa 16.10.2019 ,,Zmluvu o spolupráci". Predmetom uvedenej zmluvy je príprava a
realizácia vyvolaných investícií na dopravnej infraštruktúre vlokalite Svrčej ulice, ktorá je
v majetkovej správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Stavebnfk stavby ,,Bytový dom, Svrčia
ulica': v súvislosti s vyvolanou úpravou, v rozsahu projektovej dokumentácie stavebných objektov
SO Ol a SO 02, pred uzatvorením ,,Zmluvy o spolupráci", previedol do vlastníctva mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves časti pozemkov, dotknutých vyvolanými stavebnými úpravami dopravnej
infraštruktúry.

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad, dňa 23.07.2020
oznámila začiatok stavebného konania na zmenu časti dokončenej stavby - stavebné úpravy
existujúcej líniovej stavby - podl'a § 139 ods. 3 písm. b) stavebného zákona, ato miestnej
komunikácie III. triedy - Svrčia ulica, listom č. KV/SÚ/28/2020/12672/ZM, doručované verejnou
vyhláškou podra § 61 ods. 4 stavebného zákona, z d«5vodu líniovej stavby a stavby s vel'kým
počtom účastnfkov 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 § 61 ods.
2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

Učastnfci konania adotknuté orgány, správcovia inžinierskych sietí aorganizácie mali
určenú lehotu na uplatnenie námietok 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 dóručenia oznámenia. Na základe uvedeného sa dňom
doručenia oznámenia stal deň 14.08.2020 - piatok.

Učastnfci konania adotknuté orgány, správcovia iížinierskych 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 povorovanej stavby postupne nahliadali nasledovní účastníci
konania:

dňa 31 .07.2020 účastník konania - Rastislav Juranka, Žižkova 1 866/24, 811 02 Bratislava 1,
dňa 05.08.2020 účastníci konania - Orga Barová, Svrčia 1l, 841 04 Bratislava 4, Barbora
Barová, Svrčia 11, 841 04 Bratislava 4 a Ing. Jozef Maco, 962 55 Dolné Rykynčice 99,
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dňa 10.08.2020 účastníci konania - Ing. Dezider Bal'a, Svrčia 11, 841 04 Bratislava 4 a Barbora
Bal'ová, Svrčia 11, 841 04 Bratislava 4,
dňa 04.09.2020 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 1l, 841 04 Bratislava 4 a Barbora
Bal'ová, 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 povol'ovanej 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 11, 841 04 Bratislava 4,
2. JUDr. Dagmar Vanková, Svátoplukova 25, 821 09 Bratislava 2,
3. Ivan Riška, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4,
4. 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 Bara, Svrčia 1l, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané na poštovú prepravu dňa

25.08.2020,
2. Orga Bal'ová, Svrčia 11, 841 04 Bratislava 4 a
3. Barbora Barová, Svrčia 1l, 841 04 Bratislava 4 - spoločné námietky podané na poštovú

prepravu dňa 24.08.2020,
4. Ing. Alexandra Antoš Stern, Paprad'ová 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,
6. JUDr. Dagmar Vanková, Svátoplukova 25, 821 09 Bratislava 2 - námietky podané na poštovú

prepravu dňa 24.08.2020, a
7. Zuzana Zamborská, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané na poštovú prepravu dňa

25.08.2020, a
8. Rastislav Ilavský, Flč5glova 938/2, 811 05 Bratislava l - námietky podané na poštovú prepravu

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

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

a

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

12.Jvan 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,

14. Rastislav Juranka, Žižkova 1866/24, 811 02 Bratislava 1 - námietky podané do podatel'ne dňa
1 s.os.2!o:2o.

Všetky námietky sú citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia v plnom znení.

Ostatní účastníci konania žiadne námietky nevzniesli.
Dňa 29.09.2020 bolo stavebnému úradu doručené stanovisko účastníka konania

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.

24



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

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

Námietky sa zamietajú v celom rozsahu, s nasledovným odóvodnením:

I. Knámietkeč. l -kbodomč. l)ažč. 5):
Na čast' stavby bolo mestskou čast'ou Bratislava-Karlova Ves vydané:

čast' stavby, a to verejný chodník o šírke 2,00 m, bola umiestnená územným rozhodnutím č.
KV/SU/480/2012/1 1410/KS zo dňa 31 .07.2012, s právoplatnost'ou dňa 13.05.20l3, v spojení s
rozhodnutím Obvodného úradu P:ratislava, odbor výstavby a bytovej politiky č.
A/2013/469/HLO zo dňa 04.04.2013, správoplatnost'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
5 sžo/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 stavóbným úradom.

K preukázaniu právoplatnosti územného rozhodnutia č. KV/SU/480/2012/1 1410/KS zo dňa
31 .07.2012, právoplatné dňa 13.05.20l3, stavebný úrad uvádza:

Dňa 29.11.2013 obd'žal tunajší stavebný úrad žiadost' stavebníka - spoločnosti Byteria, s.r.o.,iný
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
SO 302-00 Prístrešok pre kontajner
SO 501-00 Vodovodná prípojka
SO 602-Ol Prípojka NN - napojenie staveniska
SO 603-00 Prekládka vedeniaNN
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 žiado,sti.
Listami doručenými dňa 23.Ol.20l4, 1l.03.2014, 05.05.20l4, 15.08.2014 anaposledy 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. 1 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.

II. K námietke č. 2 - k bodom č. 6) až č. 9):
Hlavné mesto SR Bratislava, ako príslušná obec zo zákona, zverila existujúcu miestnu

komunikáciu III. triedy - Svrčia ulica ,, Protokolom o zverení miestnych komunžkácií III. a W triedy
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mestským častiam " zo dňa 23.03. 1992, s účinnost'ou od 01.04. 1992, do majetkovej správy mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves - t.j. stavebníkovi.

Podl'a § 8 ods. (3) vyhlášky č. 35/1984 zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, cit.:
,,Súčast'ami miestnych komunikácií sú aj pril'ahlé chodríky, verejné parkoviská a obratiská,
zaržadenia na zabezpečenie a zažsterúe priechodov pre chodcov, podchody a priechodové lávky."

Podl'a F3 1 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom
usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, cit.:
,,Tento zákoíq upravuje usporiadanie vlastníckych vzt'ahov k pozemkom pod stavbami vo
vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré prešli do vlastrúctva obce alebo vyššieho
územného celku podra osobitných predpisov, vrátane priťahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a vyuf,itím tvorí neoddeliterný celok so stavbou (d'alej len "pozemok pod stavbou':). "

Podl'a § 39a ods. 3 písm. c) stavebného zákona, cit.:
,, Rozhodnutie o umiestnerxístavby sa nevyzaduje na
a) stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v jeho

záváznej časti uvedené,
b) drobné stavby,
c) stavebné úpravy a udržiavacie práce,
d) stavby umiestriované v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, ak sa nemení vonkajšie

pMorysné ohranžčerúe a výškové usporiadanie priestoru,
e) reklamné stavby."

Na základe uvedeného má stavebný úrad zato, že objekt SO Ol, čast' - Chodník šírky 1,50
m, je súčast'ou stavby existujúcej miestnej komunikácie III. triedy - Svrčia ulica, na ktorej budú
realizované navrhované stavebné úpravy, a preto nevyžadujú rozhodnutie o umiestnení stavby.

K projektovej dokumentácii stavby pre stavebné konanie sa vyjadrili nasledovné dotknuté
orgány:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, odd. dopravy a životného prostredia, referát
dopravy, Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, odd. dopravy a životného prostredia,
referát životného prostredia, Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Krajské riaditel'stvo
PZ v BA - Krajský dopravný inšpektorát, Okresný úraď Bratislava, odbor starostlivosti o životné
prostredie, z hradiska odpadového hospodárstva, zhl'adiska štátnej vodnej správy, z hl'adiska
ochrany prírody akrajiny, Okresný úrad Bratislava, pozemkový alesný odbor, Slovenský
plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislavská
vodárenská spoločnost', a.s., Slovak Telecom, a.s., SITEL s.r.o., Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p., Odštepný závod Bratislava, Slovenský zváz telesne postihnutých, Unia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska.

Podl"a § 61 ods. 4 stavebného zákona o priebehu konania na stavbu íí Stavebné úpravy časti
miestnej komunikácie III triedy - Svrčia ul.", objekty: SO Ol: Chodník šírky 1,50 m, Uprava
komunikácie Svrčia v šírke 5,50 m obojsmerná prejazdnost: Verejný chodník v šírke 2, 00 m, SO Ol a
- Ochrana hromadnej trasy optžckých vedení, SO Ol b - Preložka káblov Slovak Telekom a.s., SO
02 - Odvodnenže komuíqikácie Svrčia, 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 v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku
účastníkom konania vyjadrit' sa k podkladom rozhodnutia. Viacerí účastníci konania toto svoje
právo aj využili, nahliadli do podkladov rozhodnutia a následne zaslali stavebnému úradu svoje
námietky.

III.K námietke č. 3 - k bodom č. 10) až č. 17):
Zmena časti dokončenej stavby - stavebné úpravy stavby s názvom ,, Stavebné úpravy časti

miestnej komuíqikácie III triedy - Svrčia ul." bude realizovaná na existujúcej dopravnej stavbe, a to
na stavbe existujúcej miestnej komunikácii III. triedy - Svrčia ulica.
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Stavba existujúcej miestnej komunikácie III. triedy - Svrčia ulica je vdanom úseku
vybudovaná na pozemku registra CKN'parcely ě. 790/l k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorý je
v katastri nehnuterností vedený ako:

druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria,
spósob využitia pozemku - pozemok, na ktorom je postavená inžinžerska stavba - cestná,
miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, porná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich
sÚČasti.

Podl'a F§ 3d ods. (3) cestného zákon;a - Vlastníctvo a správa pozemných komunikácií, cit:
,,Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcL Miestne komunžkčtcie pre cestnú nemotorovú
dopravu sú vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja, obce alebo iných právrúckých osób alebo
fyzických os6b."

Hlavné mesto SR Bratislava, ako príslušná obec zo zákona, zverila existujúcu miestnu
komunikáciu III. triedy - Swčia ulica ,, Protokolom o zverení mžestnych komunžkácií III. a IV triedy
mestským častiam " zo dňa 23.03.1992, s účinnost'ou od 01.04. 1992, do majetkovej správy mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves - t.j. stavebníkovi.

Podra § 8 ods. (3) vyhlášky č. 35/1984 zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, cit.:
,,Súčast'ami miestnych komunikácií sxí aj prirahlé chodt'íky, verejné parkoviská a obratiská,
zariadenia na zabezpečenie a zaistenžé priechodov pre chodcov, podchody a pržechodové lávky."

Podra E3 1 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom
usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastnfctva štátu na obce a vyššie územné celky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, cit.:
,,Tento zákon upravuje usporiadanie vlastníckych vzt'ahov k pozemkom pod stavbami vo
vlasttíctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré prešli do vlastníctva obce alebo vyššieho
územného celku podra osobitných predpisov, wátane priťahlej plochy, ktorá svojím umiestnerím
a využitím tvorí neoddelitel'ný celok so stavbou (d'alej len "pozemok pod stavbou")."

Podra í§ 4 ods 1 zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom
usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, cit. :
,, Ak nemá vlastník stavby ku driu účinnostž tohto zákona k pozemku pod stavbou zmluvne dohodnuté
iné právo, vzniká vo verejnom záujme k pozemku pod stavbou užívanému vlastníkom stavby dnom
účinnosti tohto zákona v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu,
ktorého obsahom je dížba a užívanie pozemku pod stavbou, vráíane práva uskutočnit' stavbu alebo
zmenu stavby, ak ide o stavbu povoleí4ú podra platných právnych predpisov, ktorá prešla z
vlastníctva štátu na obec alebo vyšší územný celok."

V zmysle citovaného ustanovenia má stavebník z titulu zákonného vecného bremena
oprávnenie uskutočňovat' zmenu dokončenej stavby. Toto zákonné vecné bremeno je iným právom
oprávňujúcim stavebníka uskutočňovat' zmenu dokončenej stavby v zmysle § 139 ods. l písm. c).
stavebného zákona. V zmysle § 58 ods. 2 stavebného zákona preukázal stavebník k stavbe
vlastnícke právo.

Čast' stavby bude d'alej realizovaná na pozemkoch registra CKN parciel č. 790/18, 790/19,
790/20 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktoré sú v katastri nehnutel'ností vedené nasledovne:

pozemok registra CKN parcely č. 790/18 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorý je podl'a listu
vlastnfctva č. 4040 vo vlastníctve stavebníka, pričom je vedený ako:

druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie,
spósob využívania pozemku - Pozemok, na ktorom je postavená inžirúerska stavba - cestná,
miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, porná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich
sÚčasti,

pozemok registra CKN parcely č. 790/19 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorý je podl'a listu
vlastníctva č. 4040 vo vlastníctve stavebníka, pričom je vedený ako:

druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie,
spósob využívania pozemku - Pozemok využívaný podra druhu pozemku,

pozemok registra CKN parcely č. 790/20 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorý je podl'a listu
vlastnfctva č. 4040 vo vlastníctve stavebnfka, pričom je vedený ako:
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druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie,
spósob využívania pozemku - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná,
miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, porná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich
SÚČaStŽ.

Podl'a § 3d ods. (3) cestného zákona - Vlastníctvo a správa pozemných komunikácií, cit:
,,Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí. Miestne komunikácie pre cestnú nemotorovú
dopravu SZ2 vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja, obce alebo žných právnických osób alebo
fyzžckých osób."

Hlavné mesto SR Bratislava, ako príslušná obéc zo zákona, zverila existujúcu miestnu
komunikáciu III. triedy - Svrčia ulica ,, Protokolom o zverení miestnych komunikácií III a IV triedy
mestským častiam " zo dňa 23 .03. 1992, s účinnost'ou od 01.04. 1992, do majetkovej správy mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves - t.j. stavebníkovi.

Podl'a í§ 8 ods. (3) vyhlášky č. 35/1984 zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, cit.:
,,Súčast'ami miestnych komunikácií sú aj priťahlé chodníky, verejné parkovžská a obratiská,
zaržadenia na zabezpečerúe a zaistenie priechodov pre chodcov, podchody a priechodové lávky."

Podl'a íS) l ods. l zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom
usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, cit.:
,,Tento zákon upravuje usporiadanie vlastníckych vzt)ahov k pozemkom pod stavbami vo
vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré prešli do vlastníctva obce alebo vyššieho
'i:tzemného celku podra osobitných predpžsov, vrátane pril'ahlej plochy, kíorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddelitel'ný celok so stavbou (d'alej len "pozemok pod stavbou')."

Podl'a § 4 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom
usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, cit.:
íí Ak nemá vlastník stavby ku dřiu účžnnostž tohto zákona k pozemku pod stavbou zmluvne dohodnuté
iné právo, vzniká vo verejnom záujme k pozemku pod stavbou užívanému vlastníkom stavby d'řtom
účirinosti tohto zákona v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu,
ktorého obsahom je držba a užívanie pozemku pod stavbou, vrátane práva uskutočnit' stavbu alebo
zmenu stavby, ak žde o stavbu povolern2 podra platných právnych predpisov, ktorá prešla z
vlastníctva štátu na obec alebo vyšší územný celok."

V zrnysle citovaného ustanovenia má stavebník z titulu zákonného vecného bremena
oprávnenie uskutočňovat' zmenu dokončenej stavby. Toto zákonné vecné bremeno je iným právom
oprávňujúcim stavebníka uskutočňovat' zmenu dokončeriej stavby v zmysle 83 139 ods. l písm. c).
stavebného zákona. V zmysle § 58 ods. 2 stavebného zákona preukázal stavebník k stavbe
vlastnícke právo.

Podl'a § 39a ods. 3 písm. c) stavebného zákona, cit.:
,, Rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje na
f) stavby, ktorých podnúenky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v jeho

záváznej časti uvedené,
g) drobné stavby,
h) stavebné úpravy a udržiavacie práce,
i) stavby umiestřiované v uzavreh'ích priestoroch existufi2cich stavieb, ak sa nemení vonkajšie

pódorysné ohraničenie a výškové usporiadanie pržestoru,
j) reklamné stavby."

Na základe uvedeného má stavebný úrad zato, že povol'ované stavebné úpravy s názvom
,,Stavebné úpravy časti miestnej komunikácže III triedy - Svrčia ul.", sú súčast'ou stavby
existujúcej miestnej komunikácie III. triedy - Svrčia ulica, na ktorej budú realizované navrhované
stavebné úpravy, a preto nevyžadujú rozhodnutie o umiestnení stavby.
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K projektovej dokumentácii stavby pre stavebné konanie sa vyjadrili nasledovné dotknuté
orgány:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, odd. dopravy a životného prostredia, referát
dopravy, Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, odd. dopravy a životného prostredia,
referát životného prostredia, Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Krajské riaditel'stvo
PZ v BA - Krajský dopravný inšpektorát, Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné
prostredie, z hradiska odpadového hospodárstva, zhl'adiska štátnej vodnej správy, z hl'adiska
ochrany prfrody akrajiny, Okresný úrad Bratislava, pozemkový alesný odbor, Slovenský
plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislavská
vodárenská spoločnost', a.s., Slovak TeIecom, a.s., SITEL s.r.o., Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p., Odštepný závod Bratislava, Slovenský zváz telesne postihnutých, Únia ne'vidiacich
a slabozrakých Slovenska.

Podra § 61 ods. 4 stavebného zákona o priebehu konania na stavbu ,, Stavebné úpravy časti
miestnej komunikácie III. triedy - Svrčia ul.", objekty: SO Ol: Chodník šírky 1,50 m, Úprava
komunikácže Svrčia v šírke 5, 50 m obojsmerná prejazdnost: Verejný chodník v šírke 2, 00 m, SO Ol a
- Ochrana hromadnej trasy optžckých vedení, SO Olb - Preložka káblov Slovak Telekom a.s., SO
02 - Odvodnenie komurúkácie Svrčia, 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 v súlade s F3 33 ods. 2 správneho poriadku
účastníkom konania vyjadrit' sa k podkladom rozhodnutia. Viacerí účastníci konania toto svoje
právo aj využili, nahliadli do podkladov rozhodnutia a následne zaslali stavebnému úradu svoje
námietky.

IV.K námietke č. 4 - k bodu č. 18):
Zmena časti dokončenej stavby - stavebné úpravy stavby s názvom ,,Stavebné úpravy častž

miestnej komunikácie III tržedy - Svrčia ul." bude realizovaná na existujúcej dopravnej stavbe, a to
na stavbe existujúcej miestnej komunikácii III. triedy - Svrčia ulica.

Stavba existujúcej miestnej komunikácie III. triedy - Svrčia ulica je vdanom úseku
vybudovaná na pozemku registra CKN parcely č. 790/1 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorý je
v katastri nehnuterností vedený ako:

druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria,
sp5sob využitia pozemku - pozemok, na ktorom je postaverxá inžinžerska stavba - cestná,
miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, porná cesta, chodník, nekryté parkovžsko a ich
sÚČasti.

Podl'a § 3d ods. (3) cestného zákona - Vlastníctvo a správa pozemných komunikácií, cit:
,,Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí. Miestne komunikácže pre cestnú nemotorov'í't
dopravu sú vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja, obce alebo žných právrúckých osób alebo
fyzických osób."

Hlavné mesto SR Bratislava, ako príslušná obec zo zákona, zverila existujúcu miestnu
komunikáciu III. triedy - Svrčia ulica ,, Protokolom o zverení miestnych komurúkácií III a IV triedy
mestským častiam " zo dňa 23.03.1992, s účinnost'ou od 01.04. 1992, do majetkovej správy mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves - t.j. stavebníkovi.

Podl'a § 8 ods. (3) vyhlášky č. 35/1984 zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, cit.:
,,Súčast'ami miestnych komunikácií sú aj pril'ahlé chodníky, verejné parkoviská a obratiská,
zariadenia na zabezpečenie a zažsterúe priechodov pre chodcov, podchody a priechodové lávky."

Podl'a § l ods. l zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach -pri majetkovoprávnom
usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce-a vyššÍe územné celky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, cit. :
,,Tento zákon upravuje usporiadanie vlastnťckych vzt'ahov k pozemkom pod stavbami vo
vlastníctve obce alebo vyššžeho územného celku, ktoré prešli do ;lastníctva obce alebo vyššieho
územného celku podra osobitných predpisov, vrátane prŽl'ahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a vyu'r.itím tvorí neoddelitel'ný celok so stavbou (d'alej len "poz;mok pod stavbou"). "

29



Podra F§ 4 ods 1 zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom
usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, cit.:
,, Ák nemá vlastník stavby ku d'řiu účinnosti tohto zákona k pozemku pod stavbou zmluvne dohodnuté
iné právo, vzniká vo verejnom záujme k pozemku pod stavbou užívanéírw vlastníkom stavby dříom
účinnosti tohto zákona v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu,
ktorého obsahom je držba a užívanie pozemku pod stavbou, vrátane práva uskutočnit' stavbu alebo
zmenu stavby, ak ide o stavbu povolem2 podra platných právnych predpisov, ktorá prešla z
vlastníctva štátu na obec alebo vyšší územný celok."

V zmysle citovaného ustanovenia má stavebník z titulu zákonného vecného bremena
oprávnenie uskutočňovat' zmenu dokončenej stavby. Toto zákonné vecné bremeno je iným právom
oprávňujúcim stavebníka uskutočňovat' zmenu dokončenej stavby v zmysle S, 139 ods. 1 písm. c).
stavebného zákona. V zmysle § 58 ods. 2 stavebného zákona preukázal stavebník k stavbe
vlastnícke právo.

Čast' stavby bude d'alej realizovaná na pozernkoch registra CKN parciel č. 790/18, 790/19,
790/20 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktoré sú v katastri nehnutel'ností vedené nasledovne:

pozemok registra CKN parcely č. 790/18 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorý je podra listu
vlastníctva č. 4040 vo vlastníctve stavebníka, pričom je vedený ako:

druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie,
sp«"sob využívania pozemku - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná,
miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, porná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich
SÚčaSti,

pozemok registra CKN parcely č. 790/19 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorý je podl'a listu
vlastníctva č. 4040 vo vlastníctve stavebníka, pričom je vedený ako:

druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie,
sp6sob využívania pozemku - Pozemok využívaný podra druhu pozemku,

pozemok registra CKN parcely č. 790/20 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorý je podra listu
vlastníctva č. 4040 vo vlastníctve stavebníka, pričom je vedený ako:

druh pozemku - zastavaná plocha a nádvorie,
sp8sob využívania pozemku - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná,
miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, porná cesta, chodník, nekryté parkovisko a žch
sŮČastŽ.

Podl'a E3 3d ods. (3) cestného zákona - Vlastníctvo a správa pozemných komunikácií, cit:
,,Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí. Miestne komurúkácie pre cestnú nemotorovú
dopravu SZ2 vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja, obce alebo iných právnžckých osób alebo
fjyzických osób."

Hlavné mesto SR Bratislava, ako príslušná obec zo zákona, zverila existujúcu miestnu
komunikáciu III. triedy - Svrčia ulica ,, Protokolom o zverení miestnych komunžkácií III. a IV triedy
mestským častiam " zo dňa 23.03.l992, s účim'iost'ou od 01.04. 1992, do majetkovej správy mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves - t.j. stavebníkovi.

Podra 8, 8 ods. (3) vyhlášky č. 35/1984 zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, cit.:
,,Súčast'ami miestnych komunikácií sú aj pril'ahlé chodníky, verejné parkoviská a obratiská,
zariadenia na zabezpečenie a zaisterúe priechodov pre ch'odcov, podchody a priechodové lávky."

Podra § 1 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom
usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, cit.:
,,Tento zákon upravuje usporiadanie vlastníckych vzt'ahov k pozemkom pod stavbami vo
vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré prešlž do vlastníctva obce alebo vyššieho
územného celku podra osobitných predpisov, vrátane priťahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a vyuf,itím hioí neoddelitel'ný celok so stavbou (d'alej len "pozemok pod stavbou':). "

Podra § 4 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom
usporiadanf pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, cit.:
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íí Ak nemá vlastník stavby ku dnu účinnostž tohto zákona k pozemku pod stavbou zmluvne dohodnuté
iné právo, vzniká vo verejnom záujme k pozemku pod stavbou užívanému vlastníkom stavby dnom
účinnostž tohto zákona v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu,
ktorého obsahom je držba a užívanie pozemku pod stavbou, wátane práva uskutočnit' stavbu alebo
zmenu stavby, ak žde o stavbu povolenú podra platných právnych predpisov, ktorá prešla z
vlastníctva štátu na obec alebo vyšší ůzemný celok."

V zmysle citovaného ustanovenia má stavebník z titulu zákonného vecného bremena
oprávnenie uskutočňovat' zmenu dokončenej stavby. Toto zákonné vecné bremeno je iným právom
oprávňujúcim stavebníka uskutočňovat' zmenu dokončenej stavby v zmysle § 139 ods. l písm. c).
stavebného zákona. V zmysle F3 58 ods. 2 stavebného zákona preukázal stavebník k stavbe
vlastnícke právo.

Stavba existujúcej miestnej komunikácie III. triedy - Svrčia ulica, sa nachádza na pozemku
registra CKN 790/1, ktorého súčast'ou sú, v dotknutom úseku, parcely registra EKN č. 22338,
20501/3, 20478, 20500/4 k.ú. Karlova Ves, Bratisl'ava, pričom:

pozemky registra EKN, a to parcely č. 22338, 20501/3, 20478 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, sú
vedené na liste vlastníctva č. 497 1, v prospech vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava,
pozemok registra EKN, a to parcela č.? 20500/4 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, je vedená na liste
vlsatníctva č. 5396, v prospech vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava, v spoluvlastníckom
podieli 3/4, d'alej v prospech vlastníka - Jána Malíka, v spoluvlastníckom podieli 1/4.

Všetci vlastníci pozemkov pod stavbou existujúcej miestnej komunikácie III. triedy - Svrčia
ulica, sú účastnflani stavebného konania.

Podl'a § 3 zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom
usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, majú vlastníci pozemkov pod stavbou, nasledovné
možnosti na usporiadanie vlastníckych vzt'ahov k pozemkom pod stavbou, cit.:
(5) ,,Konatúe o nariadení pozemkových úprav z dóvodu usporiadania vlastíqíckych vzt'ahov k

pozemku pod stavbou podra tohto zákona sa začína na žiadost' vlastníka stavby. Pri
usporiadaní vlastníckych vzt'ahov k pozemkom podra tohto zákona sa prihlžada na potreby
vlastníka stavby.

(6) Nezistených vlastníkov pozemkov pod stavbou a vlastníkov pozemkov pod stavbou, ktorých
miesto pobytu nže je známe, zastupuje v konaní podra odseku 1 Slovenský pozemkový fond
alebo správca lesného majetku vo vlastníctve štátu (d'alej len "správca').

(7) Usporiadanie vlastníckych vzt'ahov k pozemku pod stavbou sa vykoná formou poskytnutia
náhradného pozemku v obvode pozemkových úprav v tom isíom katastrálnom úzeí, a ak
územie obce tvorí viac katastrálnych území, náhradný pozemok sa poskytne v rámci územia
obce, v primeranej výmere, bonite a rovnakého druhu, ako bol póvodne pozemok pred
zasíavaním, alebo formou finančnej náhrady, ak

d) v obvode pozemkových úprav nie S7,2 pozemky íqa účely poskytnutia náhrady,
e) ide o pozemok pod stavbou vo výmere do 400 m2,
J) o to požiada vlastník pozemku.

(8) Pri poskytovaní náhradných pozemkov správca prihlžada na potreby poskytnutia náhrad podra
osobitného predpžsu."

Usporiadanie vlastníckych vzt'ahov kpozemkom, pod stavbou existujúcej miestnej
komunikácie III. triedy - Svrčia ulica, nie je predmetom tohoto stavebného konania.

V. K námietke č. 5 - k bodom č. 19) až č. 24):
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves vydala rozhodnutie o umiestnení stavby na stavbu s

názvom ,,Bytový dom, Svrčia ulica': pod č. KV/SU/480/2012/11410/KS zo dňa 31.07.2012, s
právoplatnost'ou dňa 13.05.20l3, v spojení s rozhodnutím Obvodného úradu Bratislava, odbor
výstavby a bytovej politiky č. A/2013/469/HLO zo dňa 04.04.20l3, správoplatnost'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 l/2014, zo dňa 26.05.20l6, s právoplatnost'ou dňa 19.07.20l6.
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Týmto územným rozhodnutím bola umiestnená čast' stavby, a to verejný chodník o šírke
2,00 m.

Pre splnenie zákonných, právnych, technických i občianskych podmienok a pripomienok
vznesených k plánovanej výstavbe, k budúcemu užívaniu a začleneniu stavby s názvom ,,Bytový
dom, Svrčia ulica" do lokality Svrčej ulice, s d8razom na rešpektovanie funkčného využitie okolitej
zástavby, uzatvoril stavebník stavby ,,Bytový dom, Svrčia ulica" s mestskou čast'ou Bratislava-
Karlova Ves dňa 16.lO.2019 ,,Zmluvu o spolupráci". Predmetom uvedenej zmluvy je príprava a
realizácia vyvolaných investícií na dopravnej infraštruktúre vlokalite Svrčej ulice, ktorá je
v majetkovej správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Stavebník stavby ,,Bytový dom, Svrčia
ulica", v súvislosti s vyvolanou úpravou, v rozsahu projektovej dokumentácie stavebných objektov
SO Ol a SO 02, pred uzatvorením ,,Zmluvy o spolupráci", previedol bezplatne do vlastníctva
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves časti pozemkov, dotknutých vyvolanými stavebnými
úpravami dopravnej infraštruktúry.

Na základe uvedenej íí Zmluvy o spolupráci" sa stavebníkom tejto časti stavby stala Mestská
čast' Bratislava-Karlova Ves.

Ďalej, na základe uvedenej ,, Zmluvy o spolupráci", má stavebný úrad zato, že čast' stavby
chodníka bola právoplatne umiestnená, aj ked' v územnom rozhodnutí stavby s názvom ,,Bytový
dom Svrčia ul., Bratislava" bola táto čast' chodníka súčast'ou stavebného objektu: SO 101-00
Komurižkácie pešie a statická doprava, a v projektovej dokumentácii stavebníka - Mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves, ako stavebníka stavby s názvom ,,Stavebné úpravy časti miesmej
komunikácie III triedy - Svrčža ul.", táto čast' stavby zmenila názov na stavebný objekt: SO Ol -
Verejný chodník v šírke 2, 00 m.

Projektová dokumentácia rešpektuje realitu, v projektovej dokumentácii bol doplnený
skosený obrubník navrhovaného chodníka pre obidva vjazdy pred rodinným domom Rastislava
Juranku.

Sp«'sob financovania stavby stavebníkom nie je predmetom stavebného konania.

K názoru účastníka konania k sp6sobu riešeniu chodníka na Svrčej ulici sa stavebný úrad
nevyj adruj e.

Podkladom
kolektív autorov
iíŽiniera

Podra § 46 ods. (l) stavebného zákona:
,,Projektant vykonáva projektovú čiiinost' a zodpovedá za správnost' a úplnost' vypracovania
dokumemácie podra § 45 ods. 2. Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho
realizovatel'nost'. Statický výpočet musí byt' vypracovaný v takej forme, aby bol kontrolovaterný.
Projektant je povinný prizvat' na vypracovanie častí územnoplánovacích podkladov, návrhu
územnoplánovacej dokumentácie alebo projektu stavby d'alších oprávnených projektantov, ak nie je
oprávnený niektorú čast' vypracovat' sám."

Na základe uvedeného má stavebný úrad zato, že projektová dokumentácia pre stavebné
konanie bola vypracovaná autorizovanými osobami, ktoré zodpovedajú za správnost' a úplnost'
vypracovania dokurnentácie a aj jej realizovatel'nost'.

tohto stavebného konania je projektová dokumentácia, ktorú vypracoval
v02/2019, pod vedením Ing. Rudolfa Hagaru - autorizovaného stavebného

,,Podl'a ustanovenia § 3 ods. l správneho poriadku, správne orgány postupujú v konaní v
ítlade so zákonwú a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrárút' záujmy štátu a spoločnosti,
práva a záujmy fyziclrých osób a právnických osób a d«"sledne vyžadovat' plnenie žch povinností.

Podra ustanovenia 8) 32 ods. l správneho poriadku, správny orgán je povžnný zistit' presne a
úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarat' potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie
je viazaný len návrhmi účastníkov konania.

Podl'a ustanovenia § 32 ods. 2 správneho poriadku, podkladom pre rozhodnutie sú najmá
podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konanža, dókazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti
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všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spósob
zist'ovanža podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.

Podl'a ustanovenia 8, 33 ods. 2 správneho poriadku, správny orgán je povžmý dat'
účastníkom konarúa a zWastneným osobám možnost', aby sa pred vydarúm rozhodnutža mohlí
vyjadrit' k jeho podkladu i k spósobu jeho zistenia, prípadne navrhnút'jeho doplnenie.

Podl'a ustanovenia § 46 správneho poriadku, rozhodnutie musí byt' v súlade so zákonmi a
ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydat' orgán na to príslušný, musí vychádzat' zo
sporahlivého zisteného stavu veci a musí obsahovat' predpísané náležitosti.

Podl'a ustanovenia § 61 ods. 1 stavebného zákona, stavebný úrad oznámi začatže stavebného
konania dotknutým orgánom štátnej správy, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne konanie
spojené s miestnym zist'ovaním. Súčasne žch upozorní, že svoje námietky móžu uplatrút' najneskoršie
prž ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo
mohlí byt' uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plčmu zóny, sa
neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatž;e stavebného konania do 7 dní odo dria, ked' je žiadost' o
stavebné povolenie úplná.

Podl'a ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona, od miestneho zist'ovania, prípadne aj od
ústneho pojednávanža móže stavebný úrad upustit: ak sú mu dobre známe pomery stavenžska a
žiadost' poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

Podl'a ustanovenia § 61 ods. 3 stavebného zákona, stavebný úrad oznámž účastníkom začatie
stavebného konania najmenej7 pracovných dní pred konaním miestneho zist'ovarúa prípadne
ústryeho pojednávania. Ák stavebný úrad upustí od ústneho pojednávarúa, určí, do kedy móžu
účastníci uplatnit' námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihlžadne.

Podra ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona, pri líniových stavbách alebo v
odóvodnených prípadoch aj prj zvlášt' rozsiahlych stavbách, stavbách s vel'kým počtom účastníkov
konanža stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou
najmenej 15 dní pred konaním miestneho zist'ovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa
nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podra odseku 3.

Stavebný úrad vyslovuje názor, že sa v predmetnej veci uvedenými zákonnými
ustanoveniami riadil dostatočne. Skutková ako aj právna situácia v predmetnej veci, poskytovala
dostatočný podklad na posúdenie predmetu konania v intenciách ustanovení § 61 ods. 1 až 4
stavebného zákona, ako aj v intenciách ustanovení správneho poriadku.

Stavebný úrad má zato, že dostatpčne zistil skutkový stav vecí, postupoval v zmysle a v
súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami, dostatočným sp6sobom zabezpečil procesné práva
účastníkov konania a vydal zákonné stavebné povolenie.

K ostatným budúcim obavám účastníka konania, uvedených v bode č. 24, sa stavebný úrad
nevyjadruje.

VI. K námietke Záver - k bodu č. 25):
Na základe horeuvedeného stavebný úrad námietkam účastnfka konania nevyhovel a zmenu

časti dokončenej stavby - stavebné úpravy s názvom ,, Stavebné úpravy časti miestnej komunikácie
III triedy - Svrčia ul.", ktorá bude realizovaná na existujúcej dopravnej stavbe, a to na stavbe
existujúcej miestnej komunikácii III. triedy - Svrčia ulica, povol'uje.

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

2.
3.
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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 sa zamietajú v celom rozsahu.
Vzhradom na identickost' námietok, snámietkami podanými Ing. Deziderom Bal'om, je
odóvodnenie námietok totožné ako u Ing. Dezidera Bal'u, podl'a príslušných bodov uvedených vo
výroku rozhodnutia.

4.

5.

JUDr. Dagmar Vanková, SvMtoplukova 25, 821 09 Bratislava 2 - námietky podané na
poštovú prepravu dňa 24.08.2020, a
Žuzana-Zamborská, Svrěia 8, 841 04 Bratislava 4 - námietky podané na poštovú prepravu
dňa 25.08.2020, a
Rastislav Ilavský, Flůglova 938/2, 811 05 Bratislava l - námietky podané na poštovú
prepravu dňa 24.08.2020, a
Mgr. Viera Obložinská, Svrčia 8, 841 04 Brati'slava 4 - námietky podané na poštovú
prepravu dňa 24.08.2020, a

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

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

Námietky sa zamietajú v celom rozsahu.
Vzhl'adom na identickost' námietok, snámietkami podanými Ing. Deziderom Bal"om, 3e
odóvodnenie námietok totožné ako u Ing. Dezidera Bal'u, podra príslušných bodov uvedených vo
výroku rozhodnutia.
K bodu č. 18, t.j. V. námietka č. 5:
Námietka sa zamieta v celom rozsahu.

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

6.

7.

8.

9.

14. Rastislav Juranka, Žižkova 1866/24, 811 02 Bratislava 1- námietky podané do podaterne
dňa 18.08.2020:

Námietkam v bode 1/ a v bode 2/ sa vyhovuje v celom rozsahu.
V projektovej dokumentácii bol doplnený skosený obrubník navrhovaného chodrríka pre obidva
vjazdy.
Minimálna odstupová vzdialenost' navrhovaného chodníka od hranice pozemku registra CKN
parcely č. 797 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, je vyznačená'v situácii a jej verkost' je 2,35 m.

Podra § 61 ods. 4 stavebného zákona o priebehu konania na stavbu ,, Stavebné úpravy časti
miestnej komunikácie III triedy - Svrčia ul.': objekty: SO Ol: Chodník šírk2ý 1,50 m, Uprava
komunikácie Svrčia v šírke 5, 50 m obojsmerná prejazdnost', Verejný chodník v šírke 2, 00 m, SO Ol a
- Ochrana hromadnej trasy optických vedení, SO Ol b -' Preložka káblov Slovak Telekom a.s., SO
02 - Odvodnerúe komunikácie Svrčža, 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 v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku
účastníkom 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
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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 konanf predložené nasledovné doklady:
listy vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, Zmluva o spolupráci, Protokol o zverení miestnych
komunikácií III. aIV. triedy mestským častiam, súhlasné vyjadrenia dotknutých orgánov
aorganizácií, ktoré boli skoordinované a zahrríuté do podmienok tohto rozhodnutia, Zmluva
o dielo, potvrdenie o existencii inžinierskych sietí, 2x projekt stavby pre stavebné povolenie,
právoplatné územné rozhodnutie asním súvisiace rozhodnutie nadriadeného orgánu a súdov,
úradný záznam, oznámenie k ohláseniu drobnej stavby, Záverečná správa inžiniersko-geologického
prieskumu.

V stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal žiadost' a priložené doklady podl'a ustanovení
§ 61, 83 62, § 64 stavebného zákona, pričom zistil, že povolením realizácie predmetnej stavby
nebudú ohrozené celospoločenské záujmy, ani ohrozené práva aprávom chránené-záujmy
dotknutých účastníkov konania. Tiež skúmal, či neboli v novom posúdení zistené okolnosti, ktoré
by zhoršovali chránené záujmy obyvatel'ov, tak ako je uvedené v ust. 8, 62 písm. b) stavebného
zákona.

Stavebný úrad vkonaní primerane postupoval podl'a ustanovení § 3 ods. 1, 2, 4 a 5
správneho poriadku, pričom podra § 3 ods. l dbal na súlad so zákomni ainými právnymi
predpismi, podl'a 83 3 ods. 2 mali účastníci konania možnost' sa v konanf vyjadrit', podra § 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
hospodárne bez zbytočného zat'ažovania účastníkov konania a podl'a § 3 ods. 5 rozhodoval podra
spol'ahlivo zisteného stavu veci a vydal rozhodnutie v súlade s § 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.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podat' odvolanie na tunajšom
stavebnom úrade, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dnf 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 možné preskúmat' súdom podl'a príslušných ustanovenf Správneho súdneho
poriadku.

Dana Čaňojová
starostka

Príloha: - 1 X projektová dokumentácia overená stavebným úradom v konaní (stavebník prevezme
osobne v stránkové dni)
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Rozhodnutie sa doručí:

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

1. stavebník: Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, zastúpená starostkou, Nám. sv.
Františka 8, 842 62 Bratislava 4, IČO: 00 603 520, ktorého-zastupuje spoločnost' Byteria,
s.r.o., Karadžičova 27, 811 08 Bratislava 1, IČO: 44 978 847
Ing. Rudolf Hagara, BANSKÉ PROJEKTY s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava 2
proj ektant

3. Hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené primátorom, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1
- podl'a LV č. 4971, č. 5396, č. 5620

4. Ján Malík, Líščie údolie 401, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 5396
5. Tomáš Eibner, Legionárska 1, 831 04 Bratislava 3 - podra LV č. 1672
6. Mgr. Alexandra Blanarovičová, Vazovova 7, 811 07 Bratislava l- podra LV č. 1672
7. Liliana Anna Šišková, Svrčia 64/9, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 1949
8. Bibiana Šišková, Svrčia 64/9, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 1949
9. Mária Šišková, Svrčia 64/9, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 1949
10. Ol'ga Barová, Svrčia 11, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 2267
11 . Barbora Bal'ová, Svrčia 1l, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 2267
12. Vladimír Konfk, Silvánska 5, 841 04 Bratislava 4 - podra LV č. 2724 a č. 1759
13. Ivan Koník, Mierová 68, 821 05 Bratislava 2 - podl'a LV č. 1759
14. Rastislav Juranka, Žižkova l 866/24, 81102 Bratislava l- podl'a LV č. 1959
15. Rastislav Ilavský, FR5glova 938/2, 81105 Bratislava 1- podl'a LV č. 1958
16. Erik Antoš, Paprad'ová 7, 821 0l Bratislava 2 - podl'a LV č. 284
17. Ing. Alexandra Antoš Stern, Paprad'ová 7, 821 0l Bratislava 2 - podra LV č. 284
18. Teofil Bago r. Bago, zastupuje správca: Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15

Bratislava 1- podl'a LV č. 5395
19. Zita Korbašová, Gallayova 21 50/17, 841 02 Bratislava 42 - podl'a LV č. 4439
20. Mária Kečkešová, Gallayova 21 50/13, 841 02 Bratislava 42 - podl'a LV č. 4439
21. Milan Stano, Martinská 48, 821 05 Bratislava 2 - podl'a LV č. 2245
22. Ing. arch. Richard Baláži, Stromová 38, 831 0l Bratislava 3 7 - podl'a LV č. 2792
23. Ing. arch. Boris Schultz, Karloveské rameno 3498/8, 841 04 Bratislava 4 - podra LV č. 2792
24. Alžbeta Zechmeisterová, r. Zechmeisterová, zastupuje správca: Slovenský pozemkový fond,

Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava 1- podra LV č. 5393
25.Ladislav Smolenický r. Smolenický, (Mehringova 22), zastupuje správca: Slovenský

pozemkový fond, Búdková cesta 36, 81715 Bratislava l- podl'a LV č. 5394
26. Ing. Peter Majlath, Kresánkova 3471/20, 841 05 Bratislava 4 - podl'a LV č. 2340
27. Ing. Zuzana Majlathová, Kresánkova 3471/20, 841 05 Bratislava 4 - podl'a LV č. 2340
28. Slovenský zvm včelárov, ÚV Bratislava, Svrčia 14, 841 04 Bratislava 4 - podra LV č. 129
29. Bc. Bibiana Benčatová, Svrčia 12, 841 04 Bratislava 4 - podra LV č. 687
30. Byteria, s.r.o., Karadžičova 27, 811 08 Bratislava l- podra LV č. 4367, č. 5515
31. Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 1- podl'a č. 727
32. SR-Spojená škola internátna, Svrčia 6, 84211 Bratislava 4 - podra LV č. 3638
33. Mgr. Ivana Stankovičová, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podra LV č. 3423
34. Ing. Pavel Ikrényi, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podra LV č. 3423
35. Mgr. Silvia Ikrényiová, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podra LV č. 3423
36. Zuzana Zamborská, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 3423
3 7. PhDr. Jozef Luký, Jadrová 7, 821 02 Bratislava 2 - podl'a LV č. 3423
38. JUDr. Eduard Stankovič, Horné Otrokovce 172, 920 62 Horné Otrokovce - podl'a LV č. 3423
39. Mgr. Viera Obložinská, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podra LV č. 3423
40. Ing. Ondrej Németh, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podra LV č. 3423
41. Mgr. Petronela Šujaková, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 3423
42. Mgr. Peter Vagaský, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 3423
43. Ing. Jarrnila Vagaská, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podra LV č. 3423
44. Peter Tarač, Ivana Houdeka 22, 034 0l Ružonnberok - podl'a LV č. 3423
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45. MUDr. Orga Filová, Vinohradnícka 636/33 Prievidza - podra LV č. 3423
46. PhDr. Vladimír Cintula, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 3423
47. Mgr. Alena Cintulová, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podra LV č. 3423
48. Mgr. Zuzana Némethová, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 3423
49. Bc. Katarína Zigová, Galbavého 1, 841 0l Bratislava 42 - podra LV č. 3423
50. Mgr. Anna Lučaiová, Obrancov Mieru 14, 040 0l Košice - podl'a LV č. 3423
51 . Ing. Jozef Maco, 962 55 Dolné Rykynčice 99
52. Ing. Dezider Bal'a, Svrčia 11, 841 04 Bratislava 4 - podra LV č. 2267
53. JUDr. Dagmar Vanková, Svátoplukova 25, 821 09 Bratislava 2 - podra LV č. 1382
54. Ivan Riška, Svrčia 8, 841 04 Bratislava 4 - podl'a LV č. 3423
Účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručuje 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.
II. Na vedomie:

1 . Krajské riaditerstvo 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 1
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46,
Bratislava 3 :

z hradiska odpadového hospodárstva
z hradiska ochrany prírody a krajiny

4. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3výa,]
Čulei5. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

6. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
7. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
8. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava l
9. SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 0l Bratislava 5
10. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava 5
1l . Siemens, spol. s r.o., Lamačská cesta 3/A, P.O.BOX 60, 841 04 Bratislava 4
12. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17

Bratislava 4

13. Slovenský zváz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 0l Bratislava 5
14. Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 4, 841 0l Bratislava 4
15.Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, odd. dopravy aživotného prostredia,

referát dopravy
16.Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, odd. dopravy aživotného prostredia,

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

2.

3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti- o životné prostredie, Tomášikova 46. 832 05

Vybavuje: Ing. Majerníková
Verejná vyhláška

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

15 deň vyvesenia je dňom doručenia tohto rozhodnutia.
L',?.,,Q'(- '?í'-3

Dátum vyves'enia
na úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis:

Dátum doručenia:

N'b, 4!,!C'!j
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