
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

č.j.: KV/SU/573/2019/6813/AP Bratislava 09.04.20l9

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad?),
podra § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon"), v spojení s § 5 písm. a) zákona č. 608/2003
Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znerrí neskorších predpisov
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorš;ích zmien a doplnkov, §7a ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č.
3 77/ 1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, rozhodujúc
podra §46 a §41 zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien
a doplnkov (d'alej len ,,správny poriadok?) a §66 stavebného zákona, v stavebnom konaní vydáva

stavebné povolenie

ATOPS Development Karlovka s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
ktorého v konaní zastupuje spoločnost' AVVEN, s.r.o., Bratislavská 57, 841 06
Bratislava

Názov stavby: iis rodinných domov?
Miestostavby: ul.StaréGmnty,parc.č.744/8,744/158,744/46vk.ú.KarlovaVes
Účel stavby: trvalé bývanie
Spósob uskutoěnenia stavby: dodávatel'sky, výberovým konaním
V rozsahu stavebných objektov:

Rodinné domy Al,A2
Rodinné domy B l ,B2
Rodinné domy C l ,C2
Rodinné domy D 1 ,D2
SO 05 0plotenie, SO 05 -čast' B nie je predmetom tohto konania
IO 02 Vonkajšie rozvody NN

Stavebník:

Struěný popis:
Predmetom konania je 8 rodinných domov funkčne usporiadaných do 4 dvojíc radovej zástavby,
s celkovou zastavanou plochou objektami 733,78 m2.
Celkový počet bytov: 20 (1x2i + 1 5x3i + 4x 4i)
Celková plocha pozemku je 4008 m".
Podlažná plocha nadzemných podlaží: l 797,42 m?
Podlažná plocha bez lódžií: 1610,Ol m=
Plocha zelene: 781,31 m=
Celková úžitková plocha (vrátane spoločných priestorov):2117,15 m?

Rodinné dvojice domov radovej zástavby sú riešené ako trojpodlaié s jedným podzemným podlažím
advomi nadzemnými. Vobjektoch Dl,D2 sú vkaždom podlaží dva trojizbové byty zrkadlového
dispozično-prevádzkového riešenia, t. j. 6. Stredový nosný múr s dilatačnou špárou je v osy symetrie.
V objektoch RD Cl ,C2 a RD Dl D2 sú trojizbové byty v každej úrovni a dva štvorizbové mezonetové, t.
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j. spolu 10 bytových jednotiek. V objektoch Al,A2 je navrhnutých taktiež 5 trojizbových bytových
jednotiek. V objektoch Bl,B2 je navrhnutý jeden dvojizbový byt, jeden trojizbový byt a dva štvorizb:ové
mezonetové byty. Stredový nosný múr s dilatačnou špárou delí objekty na dve nepravidelné polovice, od
osy symetrie osadený doprava o400 mm. Obytné miestnosti bytov vnadzemných podlažiach sú
orientované do dielčích vnútroblokov stavebného pozemku. Do štítových stien susedných pozemkov sú
odvetrané a osvetlené nebytové miestnosti bytov.

Zurbanistického hl'adiska sú objekty rodinných domov radené rovnobežne sjestvujúcou
prístupovou komunikáciou, po spádnici rytmicky, za sebou. Hmotové riešenie je temer -symetrické,
identické, radené vo dvojiciach s osovým posunom po spádnici o 1,0 m.

Rodinné domy budú slúžit' výlučne pre funkciu bývania v osobnom vlastníctve.

Riešenie umiestnenia odpadových nádob tuhého komunálneho odpadu je umiestnené voplotení
predzáhradok, v priestore parkoviska medzi objektami rodinných domov, hned' pri vjazde na pozemok.
V predpokladané dni odvozu budú nádoby vždy na perrnanentnom mieste, pripravené na odvoz.

Odvádzanie odpadových vód z objektu bude riešené delenou kanalizáciou. Do navrhnutých vnútomých
kanalizačných odpadov sú pripojovacím potrubím napojené zariad'ovacie predmety. KanalizaŽné
stúpačky budú vyvedené nad strechu aodvetrané ventilačnou hlavicou. Vkaždom podlaží budú
kanalizačné odpady opatrené 1,0 m nad podlahou čistiacou tvarovkou. Hlavné zvodové potrubie
kanalizácie sú vedené pod základmi resp. podra výkresovej dokumentácie. Vedl'ajšie zvodové potrubia,
ktorými je riešené etážovanie relevantných stúpacích potnibí budú na závesoch resp. pod podlahou.
Napojenie na pripájacie potmbie kanalizácie je riešený cez zápachové uzávery. Napojenie
bezpečnostného prepadu z poistného ventilu zásobníku TV je riešené pomocou tvarovky HL400. Potrubia
budú vedené prednostne v inštalačných predstienkach. Vo výnimočných prípadoch v stene priečky, resp.
v podlahe. Kanalizačné zvody splaškovej kanalizácie budú zaústené do kanalizačnej prípojky, ktorá bude
vyvedená azaústená do vonkajšej kanalizácie. Dažd'ové vody zo strechy objektu -budú odvádzané
samostatnými vonkajšími kanalizačnými odpadmi a následne vyvedené do dažd'ovej kanalizácie.

Areálová splašková kanalizácia, vonkajšia dažd'ová kanalizácia, odlučovač ropných látok, vsakovacie
objekty a areálový vodovod sú vodnými stavbami, ktorých povol'ujúcim orgánom je príslušný orgán
štátnej vodnej správy a teda nie sú predmetom tohto konania.

Zásobovanie teplom je riešené elektrickým odporovým vykurovaním, uloženým vnášrapnej vrstve
podlahy ako aj doplnkovými elektrickými kúperňovými registrami. Čerstvý -vzduch v izbách bude
zabezpečený pomocou decentrálneho riadeného vetrania so sputným získavaním tepla (rekuperáciou),
malými jednotkami osadenými vkaMej izbe. Každá jednotka bude vybavená dvoma radiálnymi
ventilátorrni, protiprúdnym rekuperátorom a automatickou reguláciou výkonu podl'a vlhkosti.

Rodinné domy Al,A2

Objekty rodinných domov pozostávajú z dvoch symetricky zhodných samostatne prevádzkových
a dilatačných celkov v radovej zástavbe. Dispozičné riešenie je navrhnuté symetricky-na priečnu os
symetrie, ktorú tvorí stredový nosný múr s dilatačnou špárou hr.- 20 mm s výnirnkou 1 .pp, kde sa v časti
stavebného objektu Al nachádzajÚ skladové priestory -prislúchajúce k stavebným objektom Al,A2. Do
každého domu je samostatný vstup a samosta'mé schodisko pre nadzemné podlažia. Na každoma podlaží
stavebných objektov Al a A2 sa nachádza trojizbový byt s výnimkou spomínaného 1 .PP SO Al ,-kde sú
situované skladové priestory.

Na l .PP stavebného objektu A2 sa nachádza trojizbový byt.
Prvé nadzemné podlažie je prístupné spoločným jednoramenným schodiskom pre dva byty l . a 2.

nadzemného podlažia. Tu sa nachádzajú vstup-y do oboch bytov.
Byt na 2.NP má vstup do bytu už na 1. NP. Je prístupný dvojramenným schodiskom. Obytná čast'

bytu je orientovaná cez obytný balkón do Líščieho údolia Karlovej Vsi. -Obytná schodiskovm hala je
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presvetlená akrylátovým výlezom na plochú strechu. Do štítových stien sú orientované okná bez
možnosti optického kontaktu s exteriérom - vysoký parapet, resp. nízke nadpražie okna.

Objekty budú napojené na všetky inžinierske siete okrem zemného plynu včítane telefónu a
d'alších slaboprúdových rozvodov.

Príprava teplej úžitkovej vody je riešená lokálnym ohrevom vody. K tomuto účelu sú navrhované
elektrické zásobníkové ohrievače s objektom min 200 litrov. V bytových jednotkách, kde je váčšia
vzdialenost' odberu TV bude použitý elektrický dohrev potmbia,- resp. ci'rkulácia TV s o'behovým
čerpadlom.

Objekt rodinného domu bude zásobovaný teplom elektrickým odporovým vykurovaním, rohožami
napr fy.: DE-VI : Comfort 100 T , DTIR, uloženými v nášlapnej vrstve podlahy ako aj doplnkovými
elektrickými kúperňovými registrami.ckými

Cersti.tvý vzduch v izbách bude zabezpečený pomocou decentrálneho riadeného vetrania so spátným
získavaním tepla (rekuperáciou), malými jednotkami osadenými v každej obytnej miestnosti. Sociá-?ne
zariadenia, ktoré nemajú moiost' prirodzeného vetrania okn-ami, budú vetrané podtlakovo, odsávacími
ventilátorrni a náhradou vzduchu z okolitých priestorov cez bezprahové dvere. V kuchyniach bude
zabezpečená príprava na zaústenie výtlaku z odsávačov pár, osadenými nad sporákmi.

Rodinné domy Bl, B2

Objekty rodinných domov B 1 ,B2 pozostávajú z dvoch asymetrických, samostatne prevádzkových
celkov. Váčšiu pódorysnú čast' tvorí RD B 1 s dvomi bytovými jednotkami s výnimkou l .PP objektu B 1,
kde sú situované skladové priestory prislúchajúce k stavebným objektom Bl,B2. V menšej časti RD B2
sa nachádzajú dva štvorizbové mezonetové byty. Dispozičné riešenie je navrhnuté asymetricky na
priečnu os, ktorú tvorí stredový nosný múr vyosený o O,4 m od osy symetrie. Do každého domu sú dva
vstupy.
V objekte Bl je na prvom nadzemnom podlaží situovaný dvojizbový byt ana dmhom nadzemnom
podlaží situovaný trojizbový byt. Dvojizbový byt situovaný na prvom nadzemnom podlaží objektu B l má
jedno okno z miestnosti kúperne - neobytnej miestnosti, situované smerom k pozemku parc. č. 743/?O,
zvyšné okná miestností tohto bytu smerujú k objektom Cl ,C2 resp. A l ,A2 - čím bolo vyhovené námietke
účastníčka konania. V menšej časti RD B2 sa v podzemnom podlaží nachádza denná čast' mezonetového
bytu. Z dennej časti je prístupná predzáhradka v kontakte s parkoviskom. Objekty budú napojené na
všetky inžinierske siete okrem zemného plynu včítane telefónu a d'alších slaboprúdových rozvodov.
Príprava teplej úžitkovej vody je riešená lokálnym ohrevom vody. K tomuto účelu sú navrhované
elektrické zásobníkové ohrievače s objemom min 200 litrov. V bytových jednotkách, kde je váčšia
vzdialenost' odberu TV bude použitý elektrický dohrev potrubia, resp. cirkulácia TV s obehovým
čerpadlom.
Objekty rodinných domov budú zásobovaný teplom elektrickým odporovým vykurovaním, rohožami,
uloženými v nášrapnej vrstve podlahy ako aj doplnkovými elektrickými kúperňovými registrami.
Čerstvý vzduch v obytných miestnostiach bude zabezpečený pomocou decentrálneho riadeného vetrania
so spátným získavaním tepla (rekuperáciou), malými jednotkami osadenými v každej obytnej miestnosti.
Sociálne zariadenia, ktoré nemajú možnost' prirodzeného vetrania oknami, budú vetrané podtlakovo,
odsávacími ventilátormi a náhradou vzduchu z okolitých priestorov cez bezprahové dvere. V kuchyniach
bude zabezpečená príprava na zaústenie výtlaku z odsávačov pár, osadenými nad sporákrni.

Rodinné domy Cl,C2

Objekty rodinných domov Cl,C2 pozostávajú z dvoch asymetrických, samostatne prevádzkových
celkov. Váčšiu pódorysnú čast' tvorí RD C l s bytovými jednotkami trojizbových bytov v každom podlaží.
V menšej časti RD C2 sa nachádzajú dva štvorizbové mezonetové byty. Dispozičné riešenie je navrhnuté
asymetricky na priečnu os, ktorú tvorí stredový nosný múr vyosený o O,4m od osy symetrie. Do každého
domu sú dva vstupy.
V podzemnom podlaží sa nachádza v RD Cl trojizbový byt. Má samostatný vstup so zádverím zo
spoločného závetria. V menšej časti RD C2 sa v podzemnom podlaží nachádza denná čast' mezonetového
bytu orientovaná do jednoúrovňového átria.
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l . nadzemné podlažie je prístupné spoločným vstupom cez závetrie pre byty na l . a 2. NP v RD Cl a
mezonetový byt v RD C2. V RD Cl sa nachádza priamo zo spoločného zádveria prístupný trojizbový byt
s balkónom orientovaným do doliny Karlovej Vsi. Zo spoločného zádveria je prístupný trojizbový byt na
2.NP. Do RD C2 je prístupná denná časť mezonetového byhi s predzáhradkou orientovanou do priestoru
parkoviska. Denná čast' zaberá iba polovicu pódorysnej plochy prvého podlažia, pričom druhú polovicu
tvorí nočná čast' mezonetového bytu so sociálnym zázemím prístupného z podzemného podlažia.
Štvorizbové mezonetové byty majú spoločné krivočiare schodisko prevádzkovo navzájom "oddelené
vretenovým nosným železobetónovým múrom hr. 0,2 m v úrovni 1. NP.
Objekty budú napojené na všetky inžinierske siete okrem zemného plynu včítane telefónu a d'alších
slaboprúdových rozvodov. Príprava teplej úžitkovej vody je riešená lokálnym ohrevom vody. K tomuto
účelu sú navrhované elektrické zásobníkové ohrievače s objemom min 200 litrov. V bytových jednotkách,
kde je váčšia vzdialenost' odberu TV bude použitý elektrický dohrev potrubia, resp. cirkulácia TV s
obehovým čerpadlom.
Objekty rodinných domov budú zásobované teplom elektrickým odporovým vykurovaním, rohožami,
uloženými v nášlapnej vrstve podlahy ako aj doplnkovými elektrickými kúperňovými registrami.
Čerstvý vzduch v obytných miestnostiach bude zabezpečený pomocou deacentrálneho riadeného vetrania
so spátným získavaním tepla (rekuperáciou), malými jednotkami osadenými v každej obytnej miestnosti.
Sociálne zariadenia, ktoré nemajú možnost' prirodzeného vetrania oknami, budú vetrané podtlakovo,
odsávacími ventilátormi a náhradou vzduchu z okolitých priestorov cez bezprahové dvere. V kuchyniach
bude zabezpečená príprava na zaústenie výtlaku z odsávačov pár, osadenými nad sporákmi.

Rodinné domy Dl,D2

Objekty rodinných domov pozostávajú z dvoch symetricky zhodných samostatne prevádzkových celkov.
Dispozičné riešenie je navrhnuté symetricky na priečnu os symetrie, ktorú tvorí stredový nosný múr. Do
každého domu je samostatný vstup a samostatné schodisko pre nadzemné podlažia. Na každom podlaží sa
nachádza trojizbový byt.
V podzemnom podlaží sa nachádza trojizbový byt prístupný jednoramenným schodiskom, so vstupom na
1 .NP priamo na spoločné zádverie so schodiskom do nadzemných podlaží. Trojizbový byt v podzemnom
podlaží je orientovaný do lichobežníkového dvojúrovňového átria a do terasy záhrady v koncovej polohy
orientovanej do údolia.
l . nadzemné podlažie je prístupné spoločným zádverím pre všetky tri byty. Tu sa nachádzajú vstupy do
troch bytov. Byt na 1 . nadzemnom podlaží má obytný priestor cez balkón orientovaný do údolia Karlovej
Vsi.

Byt na 2.NP má vstup do bytu už na l . NP. Je prístupný jednoramenným schodiskom. Obytná čast' bytu
je orientovaná cez obytný balk«5n do údolia Karlovej Vsi. Obytná schodisková hala je presvetlená
akrylátovým výlezom na plochú strechu. Do štítových stien sú orientované okná bez možnosti optického
kontaktu s exteriérom - vysoký parapet, resp. nízke nadpražie okna.
Objekty budú napojené na všetky inžinierske siete okrem zemného plynu včítane telefónu a d'alších
slaboprúdových rozvodov.
Príprava teplej úžitkovej vody je riešená lokálnym ohrevom vody. K tomuto účelu sú navrhované
elektrické zásobníkové ohrievače s objemom min 200 litrov. V bytových jednotkách, kde je váčšia
vzdialenost' odberu TV bude použitý elektrický dohrev potrubia, resp. cirkulácia TV s obehovým
čerpadlom.
Objekty rodinných domov budú zásobované teplom elektrickým odporovým vykurovaním, rohožami,
uloženými v nášlapnej vrstve podlahy ako aj doplnkovými elektrickými kúpel'ňovými registrami.
Čerstvý vzduch v izbách bude zabezpečený -pomoc-ou decentrálneho riadeného vetrania so spátným
získavaním tepla (rekuperáciou), malými jednotkami osadenými v každej obytnej miestnosti. Sociálne
zariadenia, ktoré nemajú možnost' prirodzeného vetrania oknami, budú vetrané podtlakovo, odsávacími
ventilátormi a náhradou vzduchu z okolitých priestorov cez bezprahové dvere. V kuchyniach bude
zabezpečená príprava na zaústenie výtlaku z odsávačov pár, osadenými nad sporákmi.
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Vonkajšie rozvody NN

Pre zásobovanie riešenej časti elektrickou energiou budú slúžit' nová rozpojovacia a istiaca skriňa
SR-O umiestnená vedra existujúcej skrine SRC. Tieto skrine budú prepojené káblom NAYY-J
4x240mm2. SR-O bude prepojená z SR-1, SR-2 a SR-3, ktoré sa nachádzajú v objekte káblami NAYY-J
240. Skrine SR-1, SR-2 a SR-3 budú slúžit' ako body napojenia pre nové elektromerové rozvádzače RE-
xxx. Medzi jednotlivými skriňami SR-x sa zrealizuje rezervný prepoj (vid' schému napájania E3).
Rozvodné skrine budú označené poradovým číslom na vnútornej a vonkajšej strane dvierok rozvodných
skríň.

Z rozpojovacích a istiacich skríň SR-x budú napojené elektromerové rozvádzače RE-xx pre
objekty. Prepoje medzi SR-1,2,3 a RE-A,B,C,D sa zrealizuje káblom NAYY-J 4x70 mm2. Prepojenie
medzi SR-1,2,3 a RE-l až 10, sa zrealizuje káblom NAYY-J 4x25 mm2. Toto prepojenie bude
realizované ako samostatná etapa a jedná sa o prípojky pre výhradové napojenie susedných pozemkov.
Rozvádzače RE - 1 až 10 budú zrealizované na pozemku parc.c.744/8. Všetky káble sú vedené v zemi vo
výkope v hÍbke O,7m so zákrytom tehlou. Pod komunikáciou a pri križovaní kábla s inými siet'ami je
nutné uložit' kábel do chráničky FXKVR 0100. Presah chráničky je 1 m na obe strany vjazdu a križovanej
siete.

Súbor technického zariadenia potrebného pre výstavbu, prevádzku, údržbu a kontrolu verejného
osvetlenia zahrňuje vlastnú osvetrovaciu sústavu (svietidlá, svetelné zdroje).

Osvetlenie parkovísk bude riešené líniovými LED osvetrovacími pásmi a bodovými svietidlami,
ktoré budú umiestnené na fasádach objektov. Technické riešenia boli podriadené podmienkam investora
predovšetkým v zmysle umiestnenia svetelných bodov.

Sadovnícke úpravy

Návrh sadových úprav je jednoduchý, tvoria ho solitérne výsadby stromov a na celej ploche bude
založený trávnik. Vo všeobecnosti to budú stromy s korunou založenou vo výške min. 220 cm nad
zemou, aby bol možný vorný pohyb a priehl'ady popod koruny. Celkovo bude vysadených 19 stromov.
V návrhu boli zohl'adnené aj požiadavky na náhradnú výsadbu.

Oplotenie

Samostatný stavebný objekt oplotenie tvorí oplotenie stavebného pozemku rodinného dvojdomu v
najvyššie položenej časti pozemku. Oplotenie je delené na štyri časti 1, 2, 3 a 4. Oplotenie 1,2 a 3 je na
hranici stavebného pozemku, oplotenie 4 delí pozemok na dve samostatné prevádzkové časti - záhrady.
Oplotenie je z l'ahkého pletivového oplotenia delené na štyri líniové časti. Časti oplotenia č. 1, 2 a 3 z
troch strán ohraničujú pozemok a čast' č. 4 ho delí na dve časti - pre rodinný dom Al a rodinný dom A2.
Spodná čast' pozemku je nezastavaná, zo susediacej strany s obytným súborom Panoráma je neoplotená.
Tvorí jednotný celok s parkovou úpravou rekreačnej vnútroblokovej lúky.

Stavebný objekt označený SO 05 čast' B nie je predmetom tohto konania. Jedná sa o oporné múry pozdÍž
hranice stavebného pozemku s pozemkom parc. č. 743/10 a čast'ou pozemku parc č. 743/3 vrátane
pril'ahlých schodísk. Realizáciu týchto oporných múrov aknim pril'ahlých schodísk možno podra
vyjadrenia projektanta realizovat' samostatne, preto je možné ich realizáciu posúdit' v samostatnom
konaní.

Podrobný popis je uvedený vprojektovej dokumentácii autorizačne overenej Ing. arch. Andrejom
Gůrtlerom sdátumom 02/2017 vznení následných zmien; vprípade kolízie niektorých informácii
uvedených vtejto dokumentácii s informáciami uvedenými vtomto rozhodnutí, sú právne závázné
inforrnácie uvedené v tomto rozhodnutí.

Stavebné objekty: Prípojka vodovodu, Prípojka splaškovej kanalizácie a Komunikácie a spevnené plochy
sú predmetom povol'ovacích konaní špeciálnych stavebných úradov.
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Pre realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky:

Stavba bude uskutočnená podra projektovej dokumentácie autorizačne overenej Ing. arch. Andrejom
Gůrtlerom reg. č. 0212AA s dáhimom 03/2017, niekorkokrát reevidovanej a overenej stavebným
úradom, tvoriacej neoddeliternú súčast' tohto rozhodnutia. Stavebník sa nesmie odchýlit' -od
schválenej projektovej dokumentácie. Každú zmenu v projektovej dokumentácii (§ 1l ods.3 v'yhlášky
č. 453/2000 Z. z.) je nutné prerokovat' so stavebným úradom.
So stavbou možno začat' až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú vyznačí stavebný
úrad v záhlaví tohto rozhodnutia.

Stavba sa povol'uje ako trvalá.
Stavebník je povinný do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámit' stavebnému úradu
zhotovitera stavby v súlade s § 62 ods. (1) písm. d) stavebného zákona.
Stavebník je povinný písomne oznámit' listom tunajšiemu stavebnému úradu, podl'a § 66 ods. 2
písm. h) stavebného zákona, termín začatia stavebných prác.
Stavebník je povinný pred začatím stavby zabezpečit' vytýčenie stavby a všetkých iížinierskych sietí
(§ 75 stavebného zákona) oprávnenou osobou resp. organizáciou podl'a situácie overenej
v stavebnom povolení, stavebnom konaní a dodržiavat' ich ochranné pásma v zmysle príslušných
platných predpisov a noriem. Stavebník je povinný v rámci povolenej stavby dodtžat" vytýčené právne
hranice stavebného pozemku.
Stavebník je povinný na viditel'nom mieste pri vstupe na stavenisko stavbu označit' štítkom "Stavba
povolená" s týmito údajmi: označenie stavby, označenie stavebníka, kto stavbu realizuje, kto a kedy
stavbu povolil, termín začatia a ukončenia stavby, meno zodpovedného stavbyvedúceho a ponechat'
ho tam až do kolaudácie stavby.
Stavebník je povinný v súlade s § 43i ods. 3 zabezpečit' počas realizácie stavby vytvorenie takých
opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
Stavebník je povinný dbat' na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spósobeniu šk«"d
na cudzích nehnuternostiach a majetku.

10. Počas stavebných prác musí stavebník dodržiavat' predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbat' na ochranu zdravia os«"b na stavéisku v- zmysle vyhlášky MP S-VaR č.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustaríovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
stavebných prácach aprácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spósobilosti na výkon
niektorých pracovných činností a ustanovenia § 43i ods. 3 písm. e), g), h) stavebného zákona.

11. Stavenisko musí mat' zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu (§ 43i ods. 3 písm. f) stavebného
zákona).

12. Stavenisko musí byt' zabezpečené pred vstupom cudzích os6b na miesta, kde móže dí"jst' k ohrozeniu
života, a to prípadne aj úplným ohradením (§ 43i ods. 3 písm. a stavebného zákona).

13. Stavebník je povinný mat' zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemku, ku ktorému
má vlastnícke alebo iné právo.

14. Stavebník je povinný mat' na stavbe overený projekt stavby, právoplatné stavebné povolenie a o
stavbe musí byt' vedený stavebný denník.

15. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, sú povinní umožnit'
orgánom štátneho stavebného dohl'adu animi prizvaných znalcom vstupovat' na stavenisko a do
stavby, nazerat' do jej dokumentácie autvárat' predpoklady pre výkon dohradu (§ 100 písm. a)
stavebného zákona). Týmto poučením má stavebný úrad za to, že vstup na cudzí pozemok, na
stavenisko, na stavbu alebo do nej bude vykonané svedomím ich vlastníka, vzmysle § 134
stavebného zákona.

16. Stavebník je povinný zabezpečit', aby počas realizácie stavby nedošlo k zasahovaniu do vlastníckych
alebo iných práv dotknutých právnických, alebo fyzických osób. Vprípade potreby stavebníka
vstupovat' na cudzie pozemky, či už pri realizácií stavby, prípadne dovozu stavebného materiálu, resp.
likvidácií odpadu, je stavebník povinný zabezpečit' písomnú dohodu s jeho vlastníkmi.

17. Stavebnfk je povinný v zmysle § 43f stavebného zákona použit' vhodné stavebné výrobky.
18. Stavebník je povinný zabezpečit' dodržiavanie čistoty a poriadku v okolí stavby, počas realizácie

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

6



stavby tak, aby nebola narušená pohoda bývania v okolí stavby.
19. Odpady vzniknuté počas stavebnej činnosti musia byt' spracované v súlade s osobitnými predpismi.
20. Pri výkone stavebných prác je potrebné zabezpečit' ochranu existujúcich drevín a zelene v zmysle

platných noriem avyhlášok, najmu zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody akrajiny v znení
neskorších predpisov, vyhláška č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva tento zákon a STN 83 70 10.

21. Stavebník je povinný zabezpečit' aby prípadné potrebné výkopy na cudzích pozemkoch boli
vykonávané s psíomným súhlasom vlastníkov íýchto pozemkov. Stavebné konštrukcie (trvalé)
nemóžu byt' umiestnené na pozemkoch, ku ktorým stavebník nevie preukázat' vlastnícke alebo iné
práVO.

22. Stavebník je povinný pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na hlavnú stavbu (objekty rodinných
dvojdomov), predložit' stavebnému úradu na posúdenie navrhované riešenie oplotenia, resp. oporných
múrov a súvisiacich stavebných konštmkcii, ktoré boli zpredmetného konania vyňaté (stavebný
objekt SO 05 čast' B), v prípade potreby samostatného rozhodnutia, resp. opatrenia stavebného úradu
je povinný si takúto písomnost' zaobstarat' pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na hlavnú stavbu.
Stavebný úrad na základe predložených dokladov osobitne posúdi, či je možné hlavnú stavbu užívat'
aj pred realizáciou navrhovaného riešenia objektu SO 05 čast' B.

23. Stavebník je povinný zlikvidovat' zariadenie staveniska do 15 dní po ukončení výstavby, preberacieho
a kolaudačného konania.

24. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, o ktoré stavebník požiada
tunajší stavebný úrad v zmysle § 76 stavebného zákona.

25. Stavba bude ukoněená do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
26. Stavebník je povinný rešpektovat' podmienky uvedené v stanoviskách a vyjadreniach dotknutých

orgánov, ktoré boli dané k predmetnému konaniu, najmá:

Stanovisko Hasičského a záchranného útvaru hl. m. SR Eratislavy č. HZUEA3-2018/001377-002 zo
dňa 18.06.2018:

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako príslušný orgán
vykonávajúci štátny požiarny dozor podra ustanovenia § 28 v nadváznosti na § 22 ods. 2 a v súlade s
ustanovením § 25 ods. l pís. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarrni v znení neskorších
predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej
prevencii v znení neskorších predpisov posúdil projektovú dokumentáciu z hradiska protipožiarnej
bezpečnosti stavby pre stavebné konanie ,,8 rodinných domov" Bratislava, na pare. č. 744/8, k. ú.
Karlova Ves a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby s ú h l a s í bez pripomienok.

Toto stanovisko v plnom rozsahu mší a nahrádza stanovisko Hasičského a záchranného útvam
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vydaného pod č. p.: KRHZ-BA-HZUB6- 1718/2017-
001 zo dňa 02. 06.2017.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozom pre konanie
nasledujúce podl'a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znerrí neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho
predložit' pri kolaudačnom konaní.

Vyjadrenie Okresného úradu Eratislava, odboru
201 7/046535/CEM/IV zo dňa 05. 05.201 7:

starostlivosti o ŽP č. OU-EA-OSZP3-

Z hradiska odpadového hospodárstva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nemá námietky k
predmetnej stavbe za dodržania nasledovných podmienok:

1. Póvodca 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,
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2.

3.

zhromažd'ovat' odpady vytriedené podra druhov odpadov a zabezpečit' ich pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom,
zabezpečit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho

- prípravou na opátovné použitie v rámci svojej čÍnnosti; odpad takto nevyužitý ponúla'iut'
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' na 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 h'ospodárstva (§ 2
vyhláška MZP SR č. 366/2015 Z. z.), ak nakladá ročne 'v smhrne s viac ako 50 kg-nebezpečných
odpadov alebo viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpaau a nakladaní s
ním podáva za obdobie kalendárneho roka prí-slušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kal-endámeho roka.-
P«"vodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoruje odpad zhromaM'ovat' v mieste jeho

vzniku (t.j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia verkoobjemového
kontajnera), následne sa musí odviest' k oprávnenému odberaterovi.
Pred začatím stavebných prác p«"vodca odpadov predloží tunajšiemu úradu spósob nakladania s

odpadom kat. ž. 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v -1 7 05 05,

Podra § 99 ods. l písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch sa orgán štátnej správy v odpadovom
hospodárstve vyjadmje i k dokumentácii v kolaudačnom konaní, ku ktorej orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva vydá závázné stanovisko. Ako podklad pre vydanie závázného stanoviska,
resp. k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii, žiadame predložit' doklady o spósobe nakladania s odpadmi
zo stavby (t. j. faktúry, vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé dmhy odpadov
podra vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v stavebnom povolení).

Vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s. zo dňa Ol. 08.201 7:

Požadujem dodržanie ochranného pásma všetkých WN, VN a NN vedení definovaných podra §43
Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorýmÍ osoby a
mechanizmy vykonávajúce práee súvisiace so stavebnými prácami danej stavby móžu príst' do styku.
Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonat' poučenie ( oboznámenie ) všetkých osób
vykonávajúcich činnost', alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti WN,
VN a NN vedení.

Zakresrovanie sietí jé možné vykonat' pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických
zariadení VN a NN Bratislava - mesto. Hraničná č.'l4, pre zariadenia WN a zariadenia oznamovacie na
tíme správy sietí WN Čulenova č. 3.

Pred elektromerom v rozvádzači RE žiadame osadit' hlavný istič max. dimenzie 3 x B 32 A.
Požadovaný odber el. energie s celkovým inštalovaným výkonom 40,O kW (čo predstavuje max. súčasný
výkon 28,0 kW) bude zabezpečený z existujúceho káblového vedenia NN z rozpojovacej istiacej skrine č.
1190-085 z vývodu č.l..

Meranie odberu el. energie bude umiestnené na verejne prístupnom mieste. Upozorňujeme Vás, že
stred Číselníka elektromera musí byt' umiestnený vo výške -100 -170 cm nad de-finitívne upraveným
terénom.

Po realizácii prípojky NN žiadame dodat' príslušnému špecialistovi SEZ BA plán skutočného
vyhotovenia prípojky NN potvrdený dodávatel'om a správu o odbornej prehliadke o odbornej skúške el.
zariadenia prípojky NN. Prípojku NN buduje investor na svoje náklady a zostane jeho majetkom.
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Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. č. 6611720752 zo dňa 24. 07.201 7:

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre
vyznačené záujmové územie. Dójde do styku so siet'ami elektronických komunikácii (d'alej len SEK)
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:
l . V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadost', je v kolízii so SEK Slovak
Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je
stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečit':

Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak
Telekom,a.s.
Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného
vedenia

Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného
vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávat' práce súvisiace s preložením sietí (alebo
vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@,suptel.sk, 0907
777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa rnóže nachádzat' viac zariaderrí (káble, potrubia) s róznou
funkčnost'ou.

2. Pri akýchkorvek prácach, ktorými rnóžu byt' ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadatel'
povinný vykonat' všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
Preukázatel'né oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávat' zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku * 30 cm
skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s
najváčšou opatrnost'ou a bezpodmÍenečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍbiace 'stroje)
Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukorvek ohrozeniu, krádeži a
poškodeniu vo vzdialenostil,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dóvodu, že spoločnost' Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia
zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšit', alebo znížit' krytie tel. káblov je toto
možné vykonat' len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná siet' ST) je potrebné si
podat' žiadost' o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržat' platné predpisy podra STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom
rozsahu.

V }ehotách určených stavebným úradom boli do podatel'ne stavebného úradu podané nasledovné
námietky a pripomienky:

1. Nazákladeoznámeniač.KV/SU/1859/2017/1430/APzo«Ma08.l2.20l7:

Dňa 21.l2.2017 boli podané spoločné námietky apripomienky fyzických osób Igora aMiriam
Habánovej, Nejedlého 5, 841 02 Bratislava a Ivana a Ireny Rúčkovej, Nám. sv. Františka 10, 841 04
Bratislava, ktoré však nemali v konaní pozíciu účastníkov konania cit.:
,, Oznamujem svoje postavenie účastníka konania, cez EIA a ako mi vyplýva zo zákona č. 24/2006 Z. z. v
znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov.
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V predmetnej veci podávam námietky a vyjadujem nesúhlas s predmetnou stavbou na tomto územi.
Predmetný pozemok parc.č. 744/8 vo velkosti 3820 m2 je- na katastri vedený ako vinice, presnejšie
"Pozemok, na ktorom sa pestuje vinič alebo pozemok vhodný na pestovarúe viniča, na'kotorom "bol
dočasne odstránený vinič". Navrhovaná extenzívna trojpodlažná zástavba s 22 minimálne trojizbovými
bytmi, nazývaná nedóveryhodne 8 rodinných domov bude pokračovat' v systematickej'likvidácii
posledných ostrovčekov zelene v predmetnej-členitej lokalite smerom od mesta v dósledku neprimerane
zahust'ufi2cej súčasnej a plánovanej zástavby, kont;astufi2cej s doterajšou zástavbou rodinných domov v
Líščom Molí pod zelenými svahmi Sitiny, na ktorých by ma-la zostat' zachovaná funkcia viníc a doterajší
typický športovo-rekreačný charaker Líščžeho Molia s cyklotrasou a pr0emnými zákutiami čajovní,
vínnych pivníc apod..

Stále platia výhrady viac ako tisíc signatárov petícže Zachranme zelene svahy Starých gruntov a Sitiny
pred zastavaním, ktorá vznikla v roku 2014 ako reakcia na zhoršujúcu sa kvalitu-života všetkých
ostatných občanov aj zhoršufi:tcou sa dopravnou situáciou.

Ďalšie developerské projekty len systematicky zhoršujú dopravnú situáciu na neosvetlenej neudržiavanej
provizórnej komunikácii v predmetnej lokalite a okolí p;ae súčasných obyvaterov, na úkor ktorých sa
presadzujú súkromné záujmy malého okruhu zainteresovaných.

Žiadam «Msledne, aj opátovne z pohl'adu vedenia MČ KV, posúdit' estetickosť a vhodnost' navrhovanej
stavby ako celku v kontexte s konkrétnymi plánmi výstavby rodinných domov a okolitou prírodou. Žiadam
o vyjadretxie, či a akými parametrami zastavanosti 57,2 limitované navrhované stavby rodinných domov.
Žiadam uviest' do platno;tj také regulatívy, aj územné, aby sa chránili záujmy vačšiny občar;ov Karlovej
Vsi.

Jedná sa o lokalitu, ktorá bola doteraz vnímaná ako nevhodná a nebezpečná pre výstavbu. Žiadam znovu
preverit' hydrogeologické pomery podložia, odtokové a iné pomery -a vypracovanie šhídie posúdenia

tabi4ity
»ozdlž ci

svahu, možností zosuvov a iného ohrozerúa obyvatel'ov nových a- existujúcich rodinných domovS.

pozdÍž cesty Líščie Molie na úpátí svahu. Ked'začali byt'zaplavovavé záhrady rodinných domov na konci
svahu nad Lidlom a čerpacou stanicou Shell po výstavbe tamojších developerských projektov (čo mi
potvrdili žch st'ažujúci sa obyvatelia pri osobnom rozhovore), čo-rru"žu očakávat' o-byvatelia existuj'i:tcich
d'arších susedných spodných rodinných domov pri ceste ?
Niekorkoročná výstavba (uvedený predpokladaný začiatok výstavby v roku 2018, spósobí výrazné
zvýšenie hlučnosti, prašnosti, svetleného smogu a tiež bude mat' mimoriadne negatívny vplyv na dopravu
najmči v lokalite ulice Staré Grunty a nadvčžzujúcich komunikáciách. Navrhovaná zÁstavba spósobí
d'al'šie zahust'ovarúe zástavby v predmetnej lokalite, ktorá nie je dopravne ani inak infraštruktúrne
pripravená na d'alšiu zástavbu, na úkor zelene a životného priestoru občanov okolitých domov.
Požadujem, aby stavebný úrad mestskej časti d«:sledne preskúmal predložený návrh zástavby z hradiska
územného plánu a ostatných právnych noriem. Žiadam, -aby v konaní vyhodn'otil všetky dopa'dy stavby na
predmetné územie, najmá na ochranu «h5?ežitých záujmov-z území najmčž v oblasti dopravy a životného
prostredia.

Ďalej žiadam, aby pri vyhodnocovaní dopadov navrhovanej výstavby boli vzaté do úvahy názory občanov
vyjadrené Petíciou "Zachránme zelené svahy Starých gruntov a'Sitiny pred zastavaním" a-uznesenia
Miestneho zastupiterstva Bratislava - Karlova Ves požadufi2ce stavebnú uzáveru, do zadefinovania
predmetnej regulácie výstavby v danej lokalite.

Terénne úpravy v strmom teréne nielen že budú výrazným zásahom do rázu krajiny, ale samotné bývanie
v takýchto rodinných domoch bude značne obmedzufitce, osobitne pre starších alebo budúcich starších
ich obyvaterov. Žiadam tiež preverit' možnost: či by existujúci vlastníci súhlasili s rozumnou zámenou za
obdobné pozemky, pokiar by takáto zámena bola možná.

Žiadam stavebný úrad, aby predmemé stavebné konanie zastavil."

Stavebný úrad na námietky neprihliada z dóvodov uvedených v odóvodnení tohto rozhodnutia.
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Dňa 08.01 .2018 boli do podatel'ne stavebného úradu domčené námietky účastníčky konania Ing. Anny
Veisovej, Kupeckého 15, 821 08 Bratislava ako vlastrríčky susedného pozernku parc. č. 743/l O cit.

"Rozpor predkladaného projektu ,, 8 rodinných domov" stavebníka A TOPS Development Karlovka s. r. o. s
podmienkami pre umiestnenie stavby a projekt stavby stanovenýmž v územnom rozhodnutí je zreterný
predovšetkým v nasleduj'i'tcich skutočnostiach:
Na stavebné konanie bol podaný úplne iný autorský projekt, ako ten, ktorý tvorí neoddeliternú súčast'
územného rozhodnutia a ktorý slúžil ako podklad pre vydanie územného rozhodnutia (ad podmienka la 2)
Zámer odsúhlasený v územnom rozhodnutí sa týkal 8 rodinných domov spojených do 4 samostatných objektov. Každý
z domov bol určený na bývanie jednej rodiny, tj. spolu do daného ůemia bolo umiestnených 8 bytových
jednotiek a 15 vonkajších parkovacích miest. Predkladaný projekt k stavebnému povoleniu umiestnuje až
22 bytových jednotiek (tj. nárast na 275 %) a 39 vonkajších parkovacích miest (t.j. nárast na 260 %). Ide
o diametrálne odlišn't't zát'až daného ťemia.

Zmenila sa celková zastavaná plocha - vzrástla zo 729. 6 m2 na 733. 78 m2. Výrazne sa zmenila zastavaná
plocha domov Al/Á2 - vzrástla zo 182.4 m2 na 193.91 m2, teda o 11.51 m2, zatiar čo ostatné dvojdomý
B, C, D maj'i:t tú istú plochu (POZN: v projekte na územné konarúe, mali všetky domy rovnakú plochu).
Zvčžčšenie plochy dvojdomu Al/A2 je nelogické, keďže tu je pozemok investora najužší a tiež najviac
obmedzuje susedít parcelu. Vymenované zmeny považujem za zásadné.
Podra dostupnej dokumentácie spevnené plochy sú na rozdiel od predchádzajúceho projektu riešené
betónovou dlažbou a nie tvárnicami so zeleřtou, (vid' legenda k projektu na posudzovanie KDI
13.06.201 7) a hlavne došlo k enormnému nárastu parkovacích plóch na úkor zelene. Vyplývafi:t z toho
pochyl:mosti o dodržaní koeficientu zelene. Tento zjavný nesúlad projektu s dokumentáciou bol
deklarovaný aj písomne odpoved'ou MČ KV z 03.05.20-1 7 stavebníkovi, -kde cit.: ,, ...sa zásadne zmerúli
dispozície RD a počet parkovacích miest." Podl'a sprievodnej správy projektu koeficient zelene na časti
pozemku určenej pre funkčné využitie (102) - málopodlažná zástavba obytného územia, klesol z
póvodných O.40 na O.283, čo je výrazný pokles.
Nakolko v spise nie je k dispozícii projekt 10 0l (Spevnené plochy komunikácií, parkovísk a zatrávnené
plochy, stiahnutý predkladaterom dřia 22.11.2017), ako účastník konania nemám možnost' overit'
správnost' výpočtu započítaterných zelených plč»ch. Z dostupných podkladov Árchitektúra SO Ol-04 pre
RD ,, Á"-,, D" to nebolo možné posúdit', keďže vo výkresoch nie S7,2 vyznačené trávnaté plochy a naviac nže
S7.2 totožné s Koordinačným plánom. Uvádzam jeden príklad, pre výkres E-l-1.2-l-03 RD ,,B" - chodrúk
pri vchode do RD ,, B" smeruje pozáž parkoviska až ku plotu s parc. č. 743/l O a na druhú stranu smeruje
okolo celého RD ,,B", zatiar čo v Koordinačnom pláne, sú v niektorých miestach zaznačené trávnaté
plochy. Koordirxačný plán však neobsahuje kótovanie, je v pomerne malej mierke a je menej prehradný
pre množstvo údajov. Vprípade d'alšieho konania žiadam o poskytnutie popisu výpočtu (teda ako bola vypočítaná
plocha započítaternej zelene), ako aj dokumentácie, ktorá by umoůila výpočet plóch vykomt' a poromat' (projekt 10-
Ol,...).
Podmienka č. 9 ůemného rozhodnutža ukladá, že okolie stavby má byt' dotvorené zelenou a rozsah sadových
úprav je potrebné zapracovat' do projektu stavby. Vprojekte sme uvedené nenašli.
InvesÍžčný zámer predpokladá pozdÍž hranice s parcelou 743/10 vyhladenie exžstujúcej zelene a jej
nahradenie spevnenýrrú plochami. Súčasne, hlboké oporné rítry na hranici by sp6sobili zničenie
existufitceho živého plotu na parcele 743/10. Uplná absencia stromov v danej suchej lokalite spósobí
vážne ekologické dopady a zhoršenie životného prostredia. Znásobí to tiež nepriaznivú skutočrxost: že ani
za obytným súborom Vilinky (Panoráma -2) zo SZ strany nie je žiadna zeleři, sú tam len spevnené plochy
bez stromov a zelene. Je preto vo verejnom záujme, aby sa zelen nedegradovala na úzke pruhy medzi
betónom, ktoré bez závlahového systému nikdy zelené nebudú a nenahradia existujúcu vysokú vegetáciu.
Zásadný vplyv na posúdenie závazných koeficientov zelene a zastavaných plóch má priestorové
usporiadanie výstavby. V projekte posudzovanom v územnom konaní sa predkladali cit. ; ,, rodinné domy
riešené ako dvojdomý spojené do 4 samostatných objektov". Tieto samostatné dvojdomý boli vo vzt'ahu k
regulatívom posudzované ako radová zástavba. Tento postup je vermi sporný,
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pretože stavebný zákon pojem radová zástavba nedefiwje. Pri otázke, či je w5bec možné považovat'
stavbu 4 dvojdomov za radovú zástavbu', je vhodne vychádzat' z 73 4301, ktorá rozoznáva rodinné domy
podra sp6sobu zástavby a uplatnenia v urbanistickej štrukh'tre za .a
a) izolované, b) dvojdomý, c) radové d) átriové e) terasové.
Na základe uvedeného, dvojdomý sú osobitnou kategóriou a nie je možné ich stotožnit' s radovými
domami. Podra dostupných judikátov v tejto veci, za radovú zástavbu sa považuje zoskuperúe minimálne
3 domov s okrrami orientovanými na dve svetové strany, kde vnútorné domy priliehajú dvoma stenami k
susedným, resp. jednou stenou ku koncovým domom.
Odborné oddelenia magistrátu posMili póvodný projekt za radovú zástavbu pravdepodobne s ohradom
na skutočnost': že dvojdomý boli orientované s oknami na 2 svetové strany ( ak nepočítame vetranie
schodiska) a súčasne koeficient zelene bol O,40 a teda vyhovoval aj pre izolované domy. Nový projekt
však predkladá dvojdomý, ktoré už ani pri najlepšej predstavivosti nie je možné považovat' za radové
domy. Mafi2 totiž plne využité fasády na 3 svetové strany. Ako také nespÍnajú charakteristiku radovej
zástavby a mali by-teda spÍriat' koeficienty pre rodinné domy IZP max O, 22 oa KZ max O, 40.
Aj z tohto d6vodu žiadam k novému projektu nové'i'tzemné konanie, na základe nového závazného
stanoviska magistrátu.
Susediaci pozemok sa riachádza podra platného územného plánu v rozvojovom území (C102-
málopodlažná zástavba) a je nevyhnutné zohradrxovat' aj možnost' budúcej výstavby rodinného domu na
parcele 743/10.
Preto nesúhlasím s tým, aby akékol'vek okná obytných miestností domov A 1 a B? boli orientované do mójho pozemku
743/10. Orientácia okien obytných miestností do susedného pozemku a umiestnerúe obytných priestorov do
].PP, je zásadná zmena oproti schválenému projektu pre územné konarúe. Táto skutočnost' neúmerne
obmedzuje možnost'zástavby na mojom pozemku (Vyhláška č. 532/2002, §4 ods.2) nasledovne:
Z hradiska umiestnenia novej stavby na mojom pozemku sa zvčičšuje minimálna odstupová vzdialenost' medzi
budovami zo 4m na 7m v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na
výstavbu. §6, čo prí stiesnených podmienkach mojej parcely ( šírka 10 m) je'i'tplné zrxemožnenie
umiestnenia adekvátnej stavby, čo je v rozpore s podmienkou č.3 a je neprehliadnutel'ným prejavom
hrubej arogancie a dešpektu voči vlastníckym právam suseda.
Z hl'adiska tienerúa a preslnenia navrhovaných obytných miestností v ].PP domov Al a B?, vytvárajú tieto
dodatočný nárok na nezastaviterný priestor na susednom pozemku - obmedzujú polohu aj výšku budúcej stavby.
Tento vplyv je o to vačší, že sa miestnosti nachádzajít pod'i'trovňou okolžtého terénu a teda ich preslnenie
a presvetlenie je už v súčasnosti pravdepodobne na hraničných hodnotách. (STN 73 4301 - budovy na
bývanie).
Taktiež vzhradom na menené pódorysy dvoidomov Al/2 a Bl/2 (odstránenie posunu susediacich domov)
dochádza k zníženiu osvetlenia mojej parcely južným slnkom. Tento fakt preukazuje, že ani v prípade
pMorysov nie je preukázaný súlad s projektom pre územné rozhodnutie a opat' dósledok zmeny je v
neprospech susediacej parcely.
Z hradiska požiarnej ochrany nesúhlasím, aby hranica požiarne nebezpečného priestoru zasahovala do nu5jho
pozemku, čím opat' obmedzuje jeho možné využitie. Verkost' tejto plochy je priamym «h5sledkom
umiestnenia otvorov do stien navrhovaných domov, rovnobežných s hranicou pozemku.
Z hradiska architekh2ry navrhovaných objektov považujem zvolenú farebnost'za nevhodnú Navrhované farby
nt príliš sýte, výrazné a v krikravých kombináciách. Pri absencii zelene by dominanciu objektov, v-dÍžke
viac ako 100 m, v panoramatickom výhrade zo susedných parciel nevhodne zvýraznili. FY5sobila by
agresívne pre okolie a preto žiadam o zmenu výberu smerom k prírodnejším tónom farebnej škály.
V projekte organizácie prác (POV) sa nespomína a ani nezohrad'řiuje existencia inžinierskych sietí
vedítcich z ulice Líščie Molie cez parcely c. 742/8, 742/9, 743/3 na moju parcelu c. 743/1 0 zdola nahor
pozáž JV hranice týchto parciel. Užívané a evidované inžinierske siete (vo'dovodná a elektrická prípojka)
sú uložené v pásme do 1 m od spomenutej hranice a boli vybudované ako spoločná investícia na základe
zmluvy. V tejto súvislostí žiadam o zabezpečenie týchto sietí pri prácach v blízkosti hranice uvedených
pozemkov tak, aby nedošlo k ich porušeniu resp, poškodeniu.
Nesúhlasím so zabratím pozemkgt 743/10 prí výstavbe, preto aj technológiu výstavby oporných múrov
požadujem zvolit' tak, aby nevznikli nároky na susednú parcelu.
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Súčasne žiadam, aby v prípade realizácie výstavby na susednom pozemku bolo stavenisko počas celej
doby výstavby oplotené a zabezpečené nepriehl'adnou a protiprachovou tkaninou tak, aby bolo možné pozemok
743/1 0 gtžívat'.

Z hl'adiska konečných úprav terénu nesúhlasím s terénnymi úprmami na mojom pozemku, ktoré vyplývajú z
výkresu situácie. Projekt 8 rodinných domov počíta so svahovaním terénu, ktoré zasahuje pri domoch Al
a B? hlboko do pozemku 743/1 0.
Rovnako nesúhlasím so žiadnym presahom oporného rru2ru ani eventuálnej odvod'řtovacej drenáže do rí5jho
pozemku.
Z hradiska statiky stavby oporných múrov - odvodřtovacia drenáž síce zo strany pri hranici pozemku nie
je navrhnutá, ale vzhradom na závery geologického posudku, na ktorý sa projekt odvoláva, by
pravdepodobne navrhnutá mala byt', aby nedošlo k narušeniu statiky oporného múru pri dome Al a B?.
Ďalej, statický posudok uvažuje len oporný tnítr v mieste prit'ažeriia dopravou a bez prit'ažerúa dopravou ,
ale neuvažuje so susedným domom, ktorý by mal byt' umiestnený vo vzdialenosti 2 m od múrov a jeho
prípadné dopady na statiku, ked'že ide o svahovitý terén. Žiadam preto, aby aj projekt oporných m-úrov
dostatočne zohradnil možnost' budúcej výstavby rodinného domu na parcele 743/1 0 tak, aby očakávanou
výstavbou domu nebola jeho bezpečnost' dotknutá, tj. aby projekt predvídal aj prit'aženie susednou
stavbou.

Z hl'adiska stavby oplotenia - nesúhlasím s riešením oplotenia formou l'ahkého pletiva pri domoch Al. B?.
Pri diskusiž na h2to tému investor ubezpečoval o vysokom plnom plote tak, aby bolo zabezpečené
súkromie. Predkladaný projekt navrhuje nové exteriérové obytné pržestory - terasy tesne až po hranicu,
preto z dóvodu vizuálnej, hlukovej aj dymovej izolácie (fajčenie, grilovanie) považujem dostatočne vysoký
murovaný plot pri domoch Al a B? za nevyhnutný.
K návrhu riešenia osvetrovacej sústavy sa uvádza, že umiestnenie svetelných zdrojov bolo podriadené
požiadavkám investora. O umiestnení 6 m vysokých stožiarov svietidiel na hranici s mojím pozemkom
neprebehlo žiadne jednarúe a nemala som možnost' posúdit' dopad navrhovaných svetelných bodov na
užívanie mójho pozemku, nesúhlasím aby osvetlenie zasahovalo do mójho pozemku. Predovšetkým
umiestnenie stožiara medzi domom Al a B? je situované v mieste, kde sa na hranicž nachádza vzácny druh
parkovej dreviny, dospelý vel'ký strom Maklury oranžovej (Maclura pomifera) s bohatou zelenou
korunou, ktorý je potrebné chránit' pred poškodením. Preto s osadením stožiara v tejto pozícii nesúhlasím
a požadujem jeho umiestnenie v zóne aspořt 2 m od hrarúce s nasmerovaním do parkoviska a na vchody
do RD ii A " resp. ,, B ".
K návrhu riešenia osadenia elektrickej prípojky na parcele 743/1 0 uvádzam, že v tejto pozícii to nie je
možné. Elektrická prípojka musí byt' umiestnená na verejne prístupnom mieste, čo v tomto prípade nie je
splnené.
Zásadne nesúhlasím s navrhovanou cestou pretínafi:tcou mój pozemok na dve časti!
Takéto riešenie nikdy nebolo predmetom rokovania. V póvodnom návrhu projektu bola navrhovaná nová
komunikácia na spodnej hranici parcely 743/10. Vyčlenením strednej časti mójho pozemku na cestu by
znamenalo definitívne znemožnenie stavby rodinného domu, nakolko po takomto delení by ani jedna
novovzniknutá parcela nespÍnala regulatív minimálnej plochy pozemku potrebnej k umiestnen:u stavby.
Dovol'ujem si upozornit: že vzhradom na obmedzené možnosti posúdenia všetkých detailov projektovej
dokumentácie je možné, že som nepostrehla všetky sporné časti. Napr. pri kontrole Architektonicko-
stavebných riešení jednotlivých dvoj domov ,,A", ,,B", ,, C" a ,,D" (paré ElŽl.l-1, Él-1.1-2, El-1.1-3 a El-
1.1-4 resp.) konštatujem neúplnost' resp, nesprávnost' dokumentov a síce: l/ v časti dvojdom'i:t ,,Á" sa
nachádzafi:t v spise dva diametrálne odlUné plány El-1.1-]-08 (Pohl'ad čelný a zadný), oba dátumované
Ol/] 7 a podpísané hlavným projektantom a 2/ v časti dvojdomú ,,B" chýba plán El-1.1-2-07 (Rez priečny
a pozdÍžny) -a d'alšie.
Týmto konštatujem, že projektová dokumentácia nie je kompletná a teda možnost' pripomienkovanie by
nemala byt' uzavretá pokial' nebudú dokumenty doplnené a kompletné s možnost'ou vznesenia
pripomienok.
Navyše sprievodné texty a popisy projektu .ít často zavádzafi2ce, nepomenúvajú veci pravým menom a
podsúvajú zdarúe inej skutočnosti.
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Záver z vyššie uvedeného je, že nová projektová dokumentácia sleduje výlučne vlastné ciele čo
najvyššieho zhodnotenia pozemku a to bez ohradu na zákonné práva susedov.
Na základe všetkých zistení týmto znovu žiadam o zastaverúe stavebného konania pre zásadný nesúlad s
územným rozhodnutím."
Súčast'ou podania bola aj kópia námietok a pripomienok podaných na poštovú prepravu dňa 05 .01.2018 :
Ako účastník konania a vlastník susednej nehnuternosti, ktorá je v celej svojej dÍžke priamo dotknutá
predmetom konania, po nahliadnutí do dostupnej dokumentácie vyjadrujem nesúhlas s tým, aby konarúe v
tejto veci d'alej prebiehalo na základe územného rozhodnutia o umiestnení stavby ,, Grunty Residence" č.
KV/SU/530/2015/1 7631/AP, nakolko predkladaný projekt je v rozpore s podmienkami tohto územného
rozhodnutia. Všetky stanoviská dotknutých orgánov, ktoré mafi2 právo vydávat' závčžzné stanoviská boli
vydávané po dókladnom posúdení a na základe prepočtov, ktoré sa viazali na posudzovaný projekt
navrhovatera R-M 2005, s.r.o., ktorý je úplne odlišný od projektu predkladaného stavebníkom ATOPS
Development Karlovka, s.r.o. Konkrétne, ,,Závázné stanovisko Hl. m. SR Bratžslava k investičnej
činnosti" neíru5že byt' nahradený ,,PosMením súladu dokumentácie s územným plánom" interného
oddelerúa mestskej časti, ktoré nemá právny charakter. Pokračovaním v stavebnom konaní v tejto situácii
by bolo porušené procesné právo't'častníkov konania, ktorí by takto vóbec nemali možnost' dávat'
námietky a predkladat' dókazy k umiestneniu predmetnej stavby v územnom konaní. Z týchto «h5vodov
považujem takýto postup za nezákonný.
Som si vedomá, že zo zákona vyplýva, že na námietky, ktoré mohli byt' podané v územnom konaní a
neboli, sa neprihliada. V územnom konaní, vtom čase predkladanej stavby ,, Grunty Residence", som
nevznžesla námietky, ktoré objektívne mohli byt' vznesené, nakorko som chcela prejavit' maximálnu
ústretovost' a vedela som si ešte ako krajné riešenie predstavit' vermi tesné spolužitie so susednými 4
rodinami v domoch Ál/A2 a Bl/B2 za daných podmienok projektu. V januári 2017, ešte pred podaním
žiadosti o stavebné povolenie s novým projektom na ,,8 rodinných domov" stavebníka ATOPS
Development Karlovka s.r.o., sme boli spolu s manželom konatel'mi spoločnosti ATOPS Development
Karlovka s.r.o. o novom projekte informovaní. Následne sme písomnou formou vyjadrili svoj nesúhlas a
slušne sme požiadali aby od zmeny projektu odsh2pili, nakorko je v rozpore s dobrými mravmi. Napriek
tomu v zámere pokračovalí a preto žiadam, aby stavebný úrad náležíte zistil skutkový stav a stavebné
konanie zastavil.

Stavebný úrad časti námietok účastníčky konania Ing. Anny Veisovej vyhovel a čast' zamietol
z dóvodov uvedených v odóvodnení tohto rozhodnutia.

2. Nazákladeoznámeniač.KV/SU/209/2018/7576/ÁPzodria27.08.20l8:

Dňa 27.09.20l8 boli do podaterne stavebného úradu doručené námietky účastníčky konania Ing. Anny
Veisovej, Kupeckého 15, 821 08 Bratislava ako vlastníčky susedného pozemku parc. č. 743/l O cit.

,, 1.1. Požiadavka MČ KV: - PD dat' do súladu s Územným rozhodwtím, najma umiestnenie okien z
obytných miestností RD Al a B?.
Výkresy k RD Al a Bl prezentufi2 požadovanú zmenu na úplné odstránenie všetkých okien do obytných
miestností iba čiastočne. V bočnom pohrade RD Bl zostalo ešte jedno okno v póvodnom stave. Prosíme,
aby úrad &5sledne prekontroloval všetky aktuálne výkresy k RD Al, B? a dožiadal nápravu tak, že PD
nebude móct' byt' v budúcnosti dvojznačné interpretovaná.
1.2. Požiadavka MČ KV: - predložit' projekt PO, kde bude vyriešené nazasahovanie požiarne
nebezpečnéhopriestoru do susedného pozemku
Doložený projekt PO vyriešil požiarnu ochranu objektoy vybudovaním oplotenia vysokého 160 cm od
aktuálneho tQrénu s požiarnou odolnost'ou EI30 Dl pozdÍž hranice.
Uvedenú požiadavku je potrebné premžetnut' aj do projektovej dokumentácie časti S- 05 ,, Oplotenie" ako
aj do iných s'úvisiacich častí PD .
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V projekte oploterúa žiadame uviest' aký materiál navrhufi:t (vo vzájomnej písomnej komunikácii sme boli
informovaní, že sa bude jednat' o pevný betónový plot, ktorý bude vybudovaný na pozemku parcely 744/8,
s čím st'thlasíme.)
Požiadavka MČ KV: - upravit' PD tak, že na výstavbu nebudú použité susedné pozemky
tomto bode sa spoliehame na kontrolu S a v projekte POV sme tieto zmeny nenašli.
Požiadavka MČ KV: - zapracovat' zmeny (akceptované námietky) uvedené v ,,Stanovisku ( investora) k
pripomienkam Ing. Anny Veisovej" do PD tak, aby nesprávnost' údajov v PD nespósobovala zmčitočnost' a
pochybnosti.
Pripomienka 1.1 - PD nerešpektuje územné rozhodnutie
Nad'alej trváme na stanovisku, že PD ako celok íqerešpektuje platné územné rozhodnutie. Napriek tomu
vyjadrujeme svoju ochotu ku konsenzuálnemu riešeniu vzrúknutej situácie.
V tejto súvislosti sme investorovi vysvetlili potrebu akceptovania našej pripomienky č. 12. - tj.
zohradnenie existencie našich existujúcich inžinierskych sietí ( vody a elektriny) veMtcich z ulice Líščie
Molie k parcele 743/10, v mieste a priestore povolenej stavby kanalizačnej prípojky. Túto pripomienku
sme zatiar nemali možnost' riešit' vo vodoprávnom konaní, nakorko som bola opomenutým účastníkom
konania. Pri vytyčovaní sietí poskytneme súčinnost'. V zmysle vyjadrerúa BVS k hlavnej stavbe ,, 8RD",
ktoré zavčžzuje investora k usporiadanžu právnych vzt'ahov k prevádzkovaným rozvodom vody, budeme
spolupracovat' aj s ostatnými dotknutými stranami na ich zápise do katastra nehnutel'ností.
Pripomienka č.3 nesúlad materiálu parkovacích státí
stanovisku investor uvádza, že ,,všetky plochy určené pre povrchové parkovacie státia automobilov sú
navrhnuté zo zatrávřtovacích vegetačných tvárnic". Toto tvrdenie je v rozpore s projektom objektu 10 0l
Spevnené plochy komunikácií, parkovísk a zatrávnené plochy.
Zmena zatrávr'rovacej dlažby na betónovú má výrazný vplyv na koeficient zelene. Riešenie sme navrhli v
pripomienkach ku konaniu projektu ,, 10 0l Spevnené plochy...". Žiadame preto odstrárút' zmatočnost' v
projekte hlavnej stavby.
Pripomienka č. 18 nosnost' oporného trn'tra
Namietame, že v projektovej dokumentáciž stále chýba projekt oporných múrov a to napriek tomu, že
statický posudok oporný nítr uvažuje a vyžaduje. Taktiež čast' architekhíra už zobrazuje oporné múry
róznej hrúbky potrebné vo svahovitom teréne. V projekte spevnených plóch a komurúkácii ku ktorému je
samostatné konanie sa uvádza, že projekt oporných tmtrov nie je súčast'ou predmetného konania. Preto
tento projekt žiadame doplnit' k hlavnému konaniu.
2. Ostatné doplnerúa podra omámenia MČ K Vzo drxa 2 7. 8. 2018
Sadové úpravy
V časti E 2-1.1 nie je k dispozícij detwlrologický posudok, preto nie je možné zaujat' stanovisko k
náhradnej výsadbe. Nad'alej trváme, na zapracovaní do projektu organizácie výstavby aj ochranu
vysokého stromu Maklury oranžovej (Maclura pomifera), ktorý sa nachádza na hranici s parcelou 743/l O
v mieste zrušeného stÍpu pre svetelný zdroj medz'í parkovi;kami domu Al a B?. Túto požiadavku sme
uviedli v bode 9. Pripomienok z 5.1.20l8.
Zohradnenie možnosti umiestnenia adekvátnej stavby zodpovedafi2cej funkčnému využitiu pozemku
743/10

K odpovedi na tento bod je potrebné počkat' na stanovisko M(:) KV k umiesmeniu stavby na parcele
743/l O, o ktoré sme požiadali 31.07.2018. Z uvedeného «h5vodu nie je možné dat' odpoved', či predmetná
stavba 8RD umoMuje umiestnenie adekvátnej Stmby zodpovedaj'i'tcej funkčnému využitiu pozemku p.č.
743/10. '

2.3. Dokumentácia stále nie je kompletná
- PD k hlavnej stavbe nie je kompatibilná s PD podávanou ku konaniu ,, Spevnené plochy a komunikácie"
- chýba projekt oporných nu2rov
- projekt S-05 ,, Oplotenie" nie je v súlade s aktuálnou verziou PD po doplneniach
a zmenách "

Stavebný úrad časti námietok účastníčky konania Ing. Anny Veisovej vyhovel a ěast' zamietol
z dóvodov uvedených v odóvodnení tohto rozhodnutia.

15



3. Nazákladeoznámeniač.KV/SU/573/2019/1931/ÁPzodřia29.Ol.20l9:

Dňa 28.02.2019, tesne pred termínom ústneho pojednávania, boli do podatel'ne stavebného
domčené námietky účastníčky konania Ing. Anny Veisovej, Kupeckého 15, 821 08 Bratislava
vlastníčky susedného pozemku parc. č. 743/10 cit k doplneným podkladom.

úradu
ako

,, 1/ad opatrerxia pre zachovanie drevín
V písomnosti č.: KV/ZIVP/828/2018/16897/LG zo drxa 18.10.2018 sa konštatuje, že dreviny rastúce na
hranici pozemkov 744/8 a 743/10, 743/3 sú určené na zachovanie a ochranu pri stavebnej činnosti.
Posledná predložená dokumentácia stále nezohrad'řiuje túto požiadavku vyplývafi2cu z rozhodnutia o
výrube drevín, ktoré bolo v r. 2015 podkladom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.
Aktuálny projekt (na rozdiel od projektu pre územné konanie) obsahuje časti stavieb až tesne po hranicu
pozemkov, kde sa nachádzafi2 dreviny. V mieste týchto drevín niektoré časti stavieb zasahufi2 až do hÍbky
4,5 m pod úrovřtou teréw, tj. pri výstavbe by muselo «k5jst' aj k odstráneniu verkej časti koreřiového
systému stromov, čo by znamenalo ich praktickú likvidácžu. Stavby hlbokých oporných m'i'trov, schodísk,
terás a iných zastavaných pl6ch, ako aj a s h'ím súvisiace práce s'ů preto nezlučiterné so zákonnými
podmienkami ochrany drevín citovanými v predmetnom liste. Z doplnených výkresov: ,,PMorys
sadovníckych úprav" - E2-1.1-2 , Zmena Ol/2018 z 6.l1.2018 sa javí, že pre ochranu koreí;iovej sústavy
drevín by mali byt' vybudované murované miniterasy. (:)i toto opatrenie je dočasné, alebo trvaÍé nie je -z
výkresov jasné. Rovnako nie je ničím podložené alebo preukázané, či opatrenie bude účinné. Najvačší
rozpor je však medzi textovou čast'ou výkresu, ktorá uvádza, že oporné múry týchto miniterás budú vo
vzdialeriosti 2500 mm od kmeíqa dreviny, čo nezodpovedá grafickej časti a čo ani nie je realizovaterné
vzhradom na odstupovú vzdialenost' domov Al a Bl od hranice pozemku. Pržložená súhrnná technická
správa sa k otázke nevyjadruje. Na jeseřt 2018 sme stavebný úrad, špeciálny stavebný úrad a oddelenie
životného prostredia informovali o dvoch zabudnutých drevinách, maklura pomifera a javor, ktoré SZ2 v
zóne pri dome ,,A" a pri parkovisku medzi domom ,,A" a ,,B" a ktoré požadujeme chránit'. Z projektu SO
05 ako aj z PO 7 nie je zrejmé, že by sa touto skutočnost'ou projekt zaoberal .Preto požadujeme doplnit'
do projektu tieto dreviny a vyriešit' ich ochranu.
Z listu zo dna 22.01.2019 vyplýva, že stavebník prehodnocuje potrebu realizácie oporných múrov a
zachovanie upraveného terénu na úrovni póvodného terénu. Preto nad'alej očakávame, že stavebník ešte
uvedie predložem2 dokumentáciu do súladu s podmienkami územného rozhodnutia predovšetkým v pásme
2m od hranice s pozemkom 743/1 0.
2/ ad technické riešenia oporných múrov a vyčlenenie ich časti na samostatné konanie, deklarovaná zelen
pre výpočet koeficientu zelene.'
V projekte s't't vyznačené zatrávnené plochy v miestach, kde sú podra doplnenia z novembra 2018
navrhované schodiská pri oplotení, resp. opornom wníre. Nie je teda jasné, čo je zastavaná plocha a čo
zelerx. Index zelene, ktorý bol preverovaný oddelením územného rozvoja 31.08.2017 vychádzal z
dokumentácie, ktorá už nie je totožná.
Podra dokumentácie oporných múrov st't v priebehu konarxia navrhované stále nové zastavané plochy na
úkor plochy zelene, pričom Maje o plochách zostávajú bezo zmeny, s čím nesúhlasíme.
Posledný dokument, ktorý grafick2ý vyznačuje plochu zelene na celom pozemku je ,, PMorys sadovníckych
úprav" (E2-1.1-2 , Zmena Ol/2018 z 6.11.2018), ktorý nie je v súlade s inými paralelnými projektami.
Tiež nie je v súlade s novodoloženým projektom SO 05 (Oplotenie a oporné rítry) pre už spomenuté
schodiská a prirahlé spevnené plochy. Popritom však koeficient zelene pri všetk2ých týchto zmenách v
technických správach ostáva nezmenený. Preto požadujeme výkresov'ů dokumentáciu jednoznačne
deklarufitcu plochy zelene a to samostatne len pre čast pozemku so schváleným funkčným využitím
"malopodlažná zástavba obytného územia - číslo urbanistickej funkcie -102 ". tak aby sa dalo

jednoznačne určit: aký bude finálny koeficient zelene po všetkých vykonaných zmenách.
Áž po doložení defirútívnej verzie projektovej dokumentácie, bude možné overit' dodržanie minimálnej
hodnoty indexu zelene, čo aktuálne nie je možné.
nesúlad výkresovej dokumentácie
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Pozície schodov z oboch strán pri dome Al a A2 v projekte SO 05 oplotenia a oporných múrov (projekt -
zmena z 6.11.2018) cca o 1,5-1,8 m v inej polohe ako v projekte SO Ol hlavnej stavby (pMorys ?PP a
?NP - El-1.1-1-03 a El-1.1-l-4 zmena z 6.11.2018).
Pri dome B je nové schodisko, ktorého účel nie je zrejmý, nakorko vedie iba do ohradenej podzemnej
časti. Tieto a iné zmeny vyvolávajú otázky a poukazujů na neustály vývoj projektu.
r)alej dokument ,,Pódorys sadovníckych úprav" - E2-1.1-2 , Zmena Ol/2018 z 6.11.2018 nie je v súlade
existenciou novonavrhnutých schodísk a prilahlých plóch v projekte SO 05 a to pre všetky domy.
Preto požadujeme aby investor dal projektovú dokumentáciu do súladu tak, aby bolo zrejmé aká stavba
bude predmetom povolerúa.
Pokiar stavebník bude navrhovat' zmenu oplotenia pri domoch Al aBl, budeme trvat' na dodržaní
podmienok požiarnej bezpečnosti. Nestotožřtujeme sa s trapézovým plechom, ako vhodným materiálom (2'0
daného prostredia.
zohradnenie geologických pomerov v súvislosti s opornými múrmi.
Na základe údajov v ,,Súhrnnej technickej správe (zo 06.11.2018)" čast' 3. Zemné práce na strane 13,
upozorr'iujeme, že základové pomery sú zložité a geologické pomery nevytvárajú vhodné podmienky na
porušenie stability územia. V závislostj od vel7costi prit'aženia je potrebné riešit' nerovnomerné sadanie.
Preto znovu žiadame, aby tieto skutočnosti boli plne rešpektované a aby pržrodzený terén spevnený
koreňmi stromov na hranici nebol narušený aj v záujme stability budúcich susediacich stavieb.
V projektovej dokumentácií chýba posúdenie oporných múrov statikom. Pokiar budú oporné múry aj
riad'alej súčast'ou projektu, požadujeme doplnit'.
d) zmeny v úrovni upraveného terénu v dósledku nového riešenia oporných múrov a ich dósledok
k podlažnosti.
Zmeny v teréne v s't'tvislosti s riešením oporných tm:trov predstavujú dopad na výpočet a následne na
klasifikáciu prvého podlažia ako podzemného podlažia. V prípade domu ,,Á" je aktuálne úrover'i podlahy
len 5 70 mm pod upraveným prirahlým terénom (použijúc aritmetický priemer 4 reprezentatívnych bodov)
resp. 598 mm pod upraveným prirahlým terénom (pou;zgúc metódu reálneho spočítania úrovne
upraveného terénu po celom obvode domu ,,Á"). Prvá metóda je priblUná a má sa uplatnovat' len v
prípade jednoduchého priebehu okolitého terénu. Podra oboch metód je však't'troveň podlahy menej ako
800 mm pod upraveným prirahlým terénom a preto prvé podlažie už nemóže byt' klasifikovarxé ako
podzemné. V dósledku toho sa mení aj IPP. ktorý sa zvýšž od deklarovanej hodnoty O, 596 a prekročí max,
-hodnotu O.6 danú ÚPN. Z dóvodu p'rekročeného IPP-a tiež aj v dósledku existencie troch nadzemných
podlaží predložený projekt už nie ie v súlade s platným územným rozhodnutím. Podobná situácia mohla
nastat' aj v prípade domov ,, B", ií C" a ,, D", kde sme podlažnost' neprepočítavali."

Stavebný úrad časti námietok úěastníčky konania Ing. Anny Veisovej vyhovel a čast' zamietol
s dóvodov uvedených v odóvodnení tohto rozhodnutia.

UPOZORNENIE:

Počas výstavby rešpektovat' ustanovenia § 5 VZN č. 4/2013 o pravidlách času predaja v obchode, času
prevádzky služieb, času výstavby arekonštrukcie stavieb a bytov, kde v zmysle tohto nariadenia sa
realizácia stavby povol'uje v pracovných dňoch od 7.00 h do 19.00 h a v sobotu od 8.00 h do 18.00 h.
Stavebník je povinný zabezpečit' také opatrenia, aby hluk zo stavebnej činnosti neobt'ažoval obyvaterov
a dodržiavat' ustanovenia Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 549/2007 Z. z. z 16.08.2007, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií, ako aj na dodržiavanie
ostatných právnych predpisov, smerníc, hygienických predpisov a zákonníka práce.
Stavebný úrad móže v odóvodnených prípadoch predÍžit' lehotu na ukončenie stavby ak o to stavebník
písomne požiada pred uplynutím lehoty uvedenej v podmienkach tohto rozhodnutia.

Platnost' rozhodnutia: Stavebné povolenie stráca platnost', ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov
odo dňa, ked' nadobudlo právoplatnost'. Toto rozhodnutie platí aj pre právnych nástupcov stavebníkov.
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Odóvodnenie:

Stavebný úrad prijal dňa 24.04.2017 od žiadatera spoločnosti ATOPS Development Karlovka
s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 08 Bratislava, žiadost' o vydanie stavebného povolenia na vyššie uvedenú
stavbu. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Ked'že žiadost' neposkytovala dostatočný
podklad na posúdenie v navrhovanej veci, stavebný úrad vyzval stavebníka na doplnenie požadovaných
dokladov azároveň premšil konanie rozhodnutím č. KV/SU/1859/2017/9793/AP zo dňa 22.05.20l7.
Stavebník svoju žiadost' doplnil dňa 03.05.20l7, 10.07.2017, 02.08.2017, 07.08.2017, 14.08.20l7,
04.10.2017 al6.ll.20l7 od'alšie doklady. Stavba bola umiestnená rozhodnutím č.
KV/SU/53 0/20 1 5/ 17631/AP zo dňa 30. 11.2015, ktoré nadobudlo právoplatnost' 07.Ol.20l6.

Stavebný úrad po doplnení požadovaných dokladov oznámil v súlade s §61 ods. 2 stavebného
zákona účastnfkom konania a dotknutým orgánom začatie konania listom č. KV/SU/ l 859/20 l 7/ l 4830/AP
zo dňa 08.12.2017, pričom určil lehotu na podanie námietok apripomienok kžiadosti stavebníka
a upozornil, že na neskór podané námietky a pripomienky nebude prihliadat'.

Stavebný úrad má v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona zato, že dotknutým orgánom, ktorým
bolo oznámenie o začatí konania na predmetnú stavbu doručené a v určenej alebo predÍženej lehote- sa
nevyjadrili, z hl'adiska ich sledovaných záujmov s návrhom súhlasia (§ 61 ods. 6 stavebného zákona).

ZO

Dňa 21.12.2017 boli stavebnému úradu kpredmetnému konaniu doručené spoločné námietky
a pripomienky od Igora Habána, Nejedlého 5, 841 02 Bratislava, Miriam Habánovej, Nejedlého 5, 841 02
Bratislava, Ivana Rúčku, Nám. sv. Františka 10, 841 04 Bratislava a Ireny Rúčkovej Nám. sv. Františka
10, 841 04 Bratislava, ktorí oznamujú svoje postavenie účastníka konania cez zákon č. 24/2006 Z.z.
oposudzovaní vplyvov na životné prostredie vznení neskorších zmien adoplnkov (d'alej ,,EIA").
Stavebný zákon ako osobitný predpis v § 59 ods. 1 písm. c) pozitívnym spósobom ustanovuje podmienky
pre účast' v stavebnom konaní vo vuzbe na ustanovenie § 24 ods. 2 zákona EIA a osoby, ktoré tieto
podmienky spÍňajú nadobúdajú postavenie účastníkov stavebného konania zo zákona, stavebný úrad je
povinný ich za?út' do okmhu účastníkov stavebného konania, ktorí sú špecifikovaný v § 59 stavebného
zákona. Stavebný úrad však nemá právomoc rozšírit' okruh účastníkov stavebného konania o tie osoby,
ktoré si toto právo uplatňujú, ale nespÍňajú zákonné podmienky vyplývajúce z § 24 ods. 2 zákona EIA'.
Predmetná stavba nepodliehala posudzovaniu vplyvov ani zist'ovaciemu konaniu, nebola predmetom
konaní podl'a zákona oposudzovaní vplyvov na životné prostredie. Vprípade, že stavba nie je
predmetom konaní podl'a zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, postavenie účastníka
konania, ktoré nadobúda dotknutá verejnost' v intenciách ustanovenia § 24 ods. 2 uvedeného zákona
nemožno delegovat' podra uvedeného ustanovenia do povol'ovacieho konania, vtomto prípade
stavebného konania, predtým územného konania. Predmetná stavba však nepodlieha zist'ovaciemu ani
inému konaniu podra zákona EIA a preto sa nemožno do konania prihlásit' s odvolaním sa na tento zákon.
Stavebný úrad z uvedených dóvodov nemohol zahrnút' medzi účastrríkov stavebného konania podl'a § 59
ods. l písm. c) stavebného zákona, pretože by konal nad rozsah zákona. Rozhodovanie o účasti v konaní
vylú«:ením z konania v takomto prípade nie je právne relevantné, nakol'ko vylúčenie vyplýva priamo zo
zákona. Práve rozšírením okímhu účastníkov konania nad rozsah zákonom daných podmienok by mohlo
dójst' k porušeniu zásady procesnej rovnosti účastníkov konania. Podanými pripomienkami sa však
stavebný úrad štandardne zaoberá v konaní v súlade s príslušnými právnymi predpismi v súčinnosti
s príslušnými dotknutými orgánmi v rozsahu ich pósobností vyplývajúcich z osobitných predpisov, čo
vykonal stavebný úrad aj v tomto konaní.

Dňa 22.12.2017, t.j. v určenej lehote, stavebný úrad prijal stanovisko Bratislavskej teplárenskej,
a.s. č. 03846/Ba/2017/3410-2 zo dňa 18.12.2017. Stanovisko Bratislavskej teplárenskej, a.s. č.
03846/Ba/2017/3410-2 zo dňa 18.12.2017 vzal stavebný úrad na vedomie, ad'alej sa knemu
nevyjadroval, nakorko bolo súhlasné anevyplývali z neho podmienky, ktoré by mal stavebný úrad
zapracovat' do tohto rozhodnutia. Dňa 02.Ol.20l8 bolo stavebnému úradu rovnako domčené vyjadrenie

18



Ministerstva hospodárstva SR č. 28356/2017-2063-54832 zo dňa 20.12.20l7, zktorého nevyplývali
podmien?ky, ktoré by mal stavebný úrad zapracovat' do tohto rozhodnutia.

Dňa 05.01.2018 (podané na poštovú prepravu) a 08.01 .2018 (osobne domčené do podatel'ne), t.j.
v lehote určenej stavebným úradom v oznámení o začatí konania č. KV/SU/l 859/201 7/14830/AP zo dňa
08.l2.20l7 (oznámenie domčené 27.l2.20l7), boli voči predmetnej žiadosti vznesené námietky
a pripomienky účastníčky konania Ing. Anny Veisovej. Dňa 28.02.2018 stavebný úrad prijal stanovisko
stavebníka kpripomienkam Ing. Anny Veisovej. Stavebný úrad námietky posúdil azistil, že čast'
podaných námietok je opodstatnená a preto stavebníka vyzval na doplnenie svo3ho podania a zároveň
prerušil konanie rozhodnutím č. KV/SU/209/20 l 8/4753/AP zo dňa 05 .03 .2018.

Stavebný úrad zamietol najmá námietky týkajúce sa súladu predloženej dokumentácie s územným
rozhodnutím. Stavebný úrad interným listom č. KV/SU/1859/2017/9837/AP zo dňa 23.05.20l7 požiadal
oddelenie územného rozvoja Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves o súčinnost' najmá posúdením
súladu predloženej dokumentácie s územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení
neskorších zmien a doplnkov (d'alej ,,územný plán?). Interným listom zo dňa 23.l1.2017 oddelenie
územného rozvoja potvrdilo súlad s platným územným plánom. Stavebný úrad sa s týmto stanoviskom
stotožňuje. Okrem súladu predloženej žiadosti súzemným plánom stavebný úrad skúmal súlad
s územným rozhodnutím vydaným na predmetnú stavbu a dospel k závem, že predmetnou stavbou
nedochádza k zásadným zmenám parametrov posudzovaných v územnom konaní, najmá sa nemení účel
stavby, odstupové vzdialenosti, nemení sa polohové ani výškové usporiadanie predmetnej stavby, nemení
sa sp«"sob napojenia na pozemné komunikácie, nemení sa podiel zastavanej plochy a nezastavanej plochy
takým sp«'sobom, ktorý by mal vplyv na samotné odstupové vzdialenosti od susedných pozemkov,
výškové a polohové usporiadanie stavby zadefinované v územnom rozhodnutí.

Stavebný úrad na námietku týkajúcu sa označenia 4 dvojdomov za radovú zástavbu, a s tým
spojené odlišné hodnoty záví4zných koeficientov posudzovaných v územnom konaní neprihliada. Spósob
výpočtu posudzovaných koeficientov aich porovnanie so záváznými čast'ami územnoplánovacej
dokumentácie nebol v územnom konaní ukončeným rozhodnutím č. KV/SU/530/2015/17631/AP zo dňa
30.1l.2015, ktoré nadobudlo právoplatnost' 07.Ol.2016 namietaný avoči dokumentácii pre územné
rozhodnutie predmetnej stavby nedošlo k zmene, preto na tieto námietky nemožno prihliadat' v súlade s §
61 ods. l stavebného zákona.

Stavebný úrad zamieta námietku týkajúcu sa zvolenej farebnosti architektúry navrhovaných
objektov. Ide opožiadavku, ktorá nemá oporu vzákone apreto nie je možné stavebníka zaviazat'
navrhnutú farebnost' zmenit'.

Zvyšným námietkam vyhovel stavebník postupnou zmenou projektovej dokumentácie, resp.
stavebný úrad najmu tým, že stavebníka postupne vyzýval na doplnenie dokladov. Jedná sa o konečné
štádium projektovej dokumentácie, najmá:

doplnenie projektu sadových úprav, vktorom boli zapracované požiadavky vyplývajúce
zrozhodnutia opovolení výmbu drevín č. KV/EKO/2631/2015/7686/MD zo dňa 26.05.20l5,
ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 24.06.2015, a súvisiacich upravených výkresov,
zmenu funkčného využitia priestorov na 1. podzemnom podlaží objektov Al a Bl z obytných
priestorov na sklady,
zrušenie okien z obytných miestností v objektoch A 1, B 1 smemjúcich k pozemku parc. č. 743/ 10,
vyčlenením stavebného objektu SO 05 oplotenie čast' B (oporné múry a prislúchajúce schodiská),
ktorý tvorí nezávislú čast' od iných objektov v rámci stavebného povolenia na samostatné konanie
doplnenie upraveného projektu požiarnej ochrany,
zaviazanie stavebníka uskutočňovat' prípadné výkopy, uskladnenie materiálu, zariadenia
staveniska a pod. na cudzom pozemku len so súhlasom ich majitel'a,
zmenu osvetlenia parkovísk na Hniové LED osvetl'ovacie pásy a bodové svietidlá, ktoré budú
umiestnené na fasádach objektov,
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doplnenie chýbajúcich častí projektovej dokumentácie (pohrad čelný a zadný-dvojdom A, rez
priečny a poz-dÍžny- dvojdom B)

Podrobne je konečný stav uvedený vstmčnom popise aprojektovej dokumentácii, ktorá je
neoddeliternou súčast'ou tohto rozhodnutia.

Dňa 05.03.20l8, 19.04.20l8, 23.04.20l8, 25.04.20l8 a 14.05.2018 stavebník postupne dopÍňal
svoju žiadost' o stavebné povolenie na predmetnú stavbu. Ked'že na podklade doposÍal' predložených
dokladov nebolo možné predloženú žiadost' o stavebné povolenie riadne posúdit', stavebný úrad opátovne
listom č. KV/SU/209/201 8/10907/AP zo dňa 22.06.20l8 vyzval stavebníka na predloženie požadovaných
dokladov. Stavebník svoje podanie doplnil dňa 13.07.2018 a 24.08.2018. Po doplnení dokladov stavebný
úrad opátovne oznámil účastníkom konania písomnost'ou č. KV/SU/209/2018/7576/AP zo dň'a
27.08.20l8 doplnenie podkladov v predmetnom konaní, pričom určil primeranú lehotu na vyjadrenie sa
k doplneným podkladom.

Stavebný úrad prijal dňa 27.09.20l8 (podané na poštovú prepravu dňa 25.09.2018), t.j. v určenej
lehote stavebným úradom v oznámení č. KV/SU/209/2018/7576/AP zo dňa 27.08.20l8 (oznámenie
doručené dňa 14.09.20l8) námietky apripomienky od účastníčky konania Ing. Anny Veisovej,
Kupeckého 15, 821 08 Bratislava, s podobným obsahom ako v námietkach doručených dňa 08.Ol.20l8,
ktorým bolo v konečnom štádiu vyhovené bud' stavebníkom zmenou projektovej dokumentácie, alebo
zaviazaním stavebníka v podmienkach pre realizáciu stavby, resp. zamietnuté z dóvodov uvedených
vyŠŠie.

Na základe prijatých námietok dňa 27.09.20l8 však vzišla potreba preverit' súlad projektu
sadových úprav suvedeným výrubovým povolením. Stavebný úrad interným listom č.
KV/SU/209/2018/16452/AP zo dňa lO.10.20l8 požiadal o súčinnost' Oddelenie dopravy aživotného
prostredia Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves najmá posúdením súladu predloženého projektu
sadových úprav s uvedeným výrubovým povolenfm. Interným listom č. KV/ZIVP/828/201 8/16897/LG zo
dňa 18.10.2018 0ddelenie dopravy a životného prostredia Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves
upozornilo na umiestnenie navrhovaných oporných múrov v mieste niektorých existujúcich stromov
a žiadalo prepracovat' projektovú dokumentáciu tak aby bola zachovaná ochrana drevín na pozemkoch
vsúlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. oochrane prírody akrajiny vznení neskorších predpisov,
vyhláškou č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon a STN 83 70 10. Táto požiadavka bola splnená
spomínaným vyčlenením stavebného objektu SO 05, čast' B na samostatné konanie, nakorko sa
spomínané stromy nachádzajú najmá v tejto časti.

Stavebný úrad oznámením č. KV/SU/573/2019/1931/AP zo dňa 29.01.20l9 za účelom
prerokovania doplnených podkladov dňa 14.11 .2018, 26.l1.20l8, 24.Ol.20l9 vytýčil termín ústneho
pojednávania, ktoré sa konalo dňa 28.02.2019 o 13:00 hod, pričom upozornil účastníkov konania, že
svoje námietky apripomienky mói uplatnit' najneskí"r pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne
neprihliadne. Dňa 28.02.20l9, t.j. vdeň ústneho pojednávania ol2:55 boli podané námietky
a pripomienky účastníčky konania Ing. Anny Veisovej. Predmetom ústneho pojednávania tak bolo aj
z dóvodu zachovania hospodárnosti konania prerokovanie podaných námietok v ten istý deň účastníčkou
konania a doplnenie výkresov priamo na ústnom pojednávaní týkajúcich sa francúzskeho okna v objekte
B smerujúceho.kpozemku parc. č. 743/?O. čast; námietok-smerovala krealizácii oporných múrov
a schodísk pozdÍž hranice s pozemkom parc. č. 743/1 0, ktoré však stavebník písomnost'ou doručenou dňa
24.Ol.20l9 žiadal vyčlenit' na samostatné konanie, čomu stavebný úrad týmto rozhodnutím vyhovuje,
pričom ale zároveň zavázuje stavebníka dodržat' podmienku pre realizáciu stavby č. 22. Predmetom
ústneho pojednávania bola aj požiadavka záshipcu účastníka konania Dr. Veisa predložit' výkres,
z ktorého by bolo možné hodnoverným sp6sobom overit' dodržanie koeficientu zelene. Stavebný úrad
však túto požiadavku zamieta, nakorko vyčlenením stavebného objektu SO 05 0plotenie čast' B sa táto
hodnota ešte zvýši oproti stavu, kedy bola projektová dokumentácia posúdená interným stanoviskom
oddelenia územného rozvo3a Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves, ktoré hovorí o dodržaní
koeficientu zelene 0,288 (min. 0,25) s ktorým sa stavebný úrad stotožňuje.

Na ústnom pojednávaní boli stavebníkom predložené 2 výkresy (v dvoch paré) týkajúce sa
nezakresleného francúzskeho okna v 1.NP objektu Bl. Miestnosť, zktorej smemje toto okno bola
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prezentovaná ako pracovňa-neobytná miestnost', ktorá nespÍňa požiadavky obytnej miestnosti z hl'adiska
svetlotechniky, táto informácia bola uvedená aj v predchádzajúcom doplnení projektovej dokumentácie
(12.07.20l8). Po ukončení ústneho pojednávania a následnom preverení tejto infornnácie, stavebný úrad
zistil, že táto informácia je rozporná, nakol'ko podl'a STN 73 43 0l čl. 7.2.7 sa miestnost' označená ako
pracovňa radí medzi obytné miestnosti. Nakol'ko však táto miestnost' podl'a predloženej projektovej
dokumentácie nespÍňa podmienky pre obytnú miestnost', je potrebné správne zadefinovat' priestor
v objekte Bl ako dvojizbový byt. Stavebný úrad zároveň vyhovuje námietke účastníčky konania Ing.
Veisovej týkajúcej sa umiestnenia okien z obytných miestností podanej ešte dňa 05.01 .2018 a doplnenie
výkresov týkajúce sa doplnenia francúzskeho okna v l .NP objektu Bl doplnené na ústnom pojednávaní
neakceptuje z d«"vodu, že by tým mohli byt' ovplyvnené rovnocenné podmienky pre umiestnenie stavby
na pozemku parc. č. 743/10. V územnom rozhodnutí o umiestnení predmetnej stavby boli umiestnené
francúzske ola'iá, ktoré však smerovali do komunikačného priestom, schodiska. Súčast'ou overenej
dokumentácie, ktorá je súčast'ou tohto rozhodnutia sú tak výkresy bez francúzskeho okna v l .NP objektu
Bl, ktoré boli doplnené dňa 14.l1.2018 aúčel póvodne označenej miestnosti ako pracovňa zostáva
neobytný (nakorko podra predloženej projektovej dokumentácie nespÍňa podmienky preslnenia)
s funkčným využitím ako súčast' dvojizbového bytu.

Vyjadrenia, ktoré účastníci konania uplatňovali mimo lehót ur«:ených stavebný úradom
voznámeniach sa týkali zváčša námietok apripomienok podaných vurčených lehotách, preto ich
stavebný úrad vzal na vedomie a d'alej sa k ním nevyjadroval.

V stavebnom konaní boli predložené nasledovné doklady, ktoré slúžili aj ako podklad pre vydanie
tohto rozhodnutia: doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 430 €; 2x projektová dokumentácia
autorizačne overená Ing. arch. Andrejom G'urtlerom reg. č. 0212AA s dátumom 03/2017, niekol'kokrát
reevidovaná; výpis z listu vlastnictva č. 4034; kópia z katastrálnej mapy; plnomocenstvo na zastupovanie
stavebníka vkonaní zo dňa 04.06.2017; nájomná zmluva zo dňa 14.02.2017; územné rozhodnutie
o umiestnení stavby č. KV/SU/530/2015/17631/AP zo dňa 30.11.2015, ktoré nadobudlo právoplatnost'
dňa 07.Ol.20l6; Interný list zo dňa 23.1l.20l7; interný list č. KV/ZIVP/828/2018/16897/LG zo dňa
18.lO.20l8; vyjadrenie Ministerstva hospodárstva SR č. 28356/2017-2063-54832 zo dňa 20.l2.2017;
vyjadrenie Bratislavskej teplárenskej a.s., č. 2036/Ba/2018/3410-2 zo dňa 06.09.2018 ač. 03846íBaj
20-17/3410-2 zo dňa 18-.12.20l7; stanovisko MČ Bratislava-Karlova Ves č. KV/SU/1859/2017/9837/AP
zo dňa 31.08.201 7; vyjadrenie spoločnosti BENESTRA s.r.o., č. 244/2017 zo dňa 11 .04.20l 7; vyjadrenie
spoločnosti SWAN, a.s., č. SW-2852/2017 zo dňa 13.04.20l7; Vyjadrenie spoločnosti UPC
BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., č. 220/2017 zo dňa 20.04.2017; výpis zobchodného registra
stavebníka avlastníka pozemku, závázné stanovisko Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OKR?-
2017/045749 zo dňa 27.04.20l7; vyjadrenie Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OSZP3-
2014/78133/JAJ/IV-v. zo dňa 08-.10.2014; stanovisko MČ Bratislava-Karlova Ves č.
KV/DOP/1852/2017/8662/MD zo dňa 03.05.20l7 ač. KV/DOP/1852/2017/13562/MD zo dňa
24.07.20l7; stanovisko Hasičského a záchranného útvaru hl.m. SR Bratislavy č. KRHZ-BA-HZUB6-
1718/2017-001 zo dňa 02.06.20l7 ač. HZUBA3-2018/001377-002 zo dňa 18.06.2018; vyjadrenie
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti č. l 7066/201 7/PD zo dňa 17.05.201 7; vyjadrenie Okresného úradu
Bratislava č. OÚ-BA-OSZP3-2017/046535/CEM/IV zo dňa 05.05.20l7; stanovisko MV SR, KRPZ,
krajský dopravný inšpektorát č. KRPZ-BA-KDI3-43-131/2017 zo dňa 13.06.2017; stanovisko
Západoslovenskej distribučnej, a.s. zo dňa 01.08.2017; vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom č.
6611720452 zo dňa 24.07.20l 7; vyjadrenie spoločnosti SATRO, s.r.o. zo dňa 24.7.20l7.

Stavebný úrad v stavebnom konaní posúdil predloženú projektovú dokumentáciu a predložené
doklady a ich súlad s podmienkami územného rozhodnutia aúzemnoplánovacou dokumentáciou,
stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi a nezistil d«"vody brániace vydaniu stavebného povolenia.

Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

SO
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Pouěenie

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podat' odvolanie na tunajšom stavebnom
úrade, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa jeho domčenia. Ak tunajší stavebný úrad sám
nerozhodne o odvolarrí, rozhodne o odvolaní Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky.
Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnost', je
možné preskúmat' súdom podra príslušných ustanoveni Správneho súdneho poriadku.

ana Ča'!ojová
starostka

Prílohy: - projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní si stavebník prevezme osobne na
stavebnom úrade 'MČ Bratislava - Karlova Ves v stránkové dni (Pondelok a Streda od 8 :OO do 12:00 a od
13 :OO do 17 :OO) po vyznačení právoplatnosti na tomto rozhodnutí.
Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:

ATOPS Development Karlovka s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, ktorú v konaní zastupuje
spoločnost' AVVEN, s.r.o., Bratislavská 57, 841 06 Bratislava

2. RM-2005s.r.o.,Gmzínskal8,82105Bratislava
3. Ingrid Malovcová, Liptovská 44, 821 09 Bratislava
4. MUDr. Jaroslav Sumbal, Bzovícka 2, 851 07 Bratislava
5. Ing.AnnaVeisová,Kupeckéhol5,82108Bratislava
6. Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava
7. Ministerstvo hospodárstva, Mierová 19, 821 05 Bratislava
8. Ing. arch. Andrej Gůrtler, ATYP projekt, spol. s r.o., Košická 6, 821 09 Bratislava
9. HlavnémestoSR,Primaciálnenám.č.l,81499Bratislava
10. Slovenský pozemkový fond. Búdková cesta 36, 81715 Bratislava
11. Vlastníci susedných pozemkov a stavieb, bytov a nebytových priestorov vedení na LV č. 4924
12. osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom a susedným stavbám, ak ich

vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám móžu byt' stavebným povolením priamo
dotknuté.

1.

Na vedomie dotknutým orgánom:
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
* oddelenie správy komunikácii
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Odborárske nám. 3, 810 05
Bratislava

z hradiska štátnej vodnej správy
z hl'adiska ochrany ovzdušia
z hradiska odpadového hospodárstva

* z hl'adiska ochrany prírody a krajiny
Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 81107 Bratislava 1
Krajské-riaditerstvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava l
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova -6, 816 47 Bratislava
Bratislavská vodárenská spoločnost' a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava

1.

2.

*

*

@

3.
4.
5.
6.
7.

22



8. SPP-distribúciaa.s.,MlynskéNivy44/b,82519Bratislava26
9. Bratislavskáteplárenská,a.s.,Bajkalská21/A,82905Bratislava
10. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 6257/3, 841 04 Bratislava 4
12. SITEL s.r.o., Kopčianska 20/c, 851 0l Bratislava
13. Satro, s.r.o., Miletičova 3/a, 821 08 Bratislava
14. VNET, a.s., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
15. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 0l Bratislava
16. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
17. MČ Bratislava Karlova Ves - oddelenie dopravy a životného prostredia

Doruěí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
18. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, so žiadost'ou

o zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
19. Miestny úrad MČ Bratislava - Karlova Ves,-Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, so žiadost'ou

o vyvesenie na úradnej tabuli MČ

Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky doruěenia):

20. ATOPS Development Karlovka s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, ktorú v konaní zastupuje
spoločnost' AVVEN, s.r.o., Bratislavská 57, 841 06 Bratislava

21 . RM - 2005 s.r.o., Gruzínska 18, 821 05 Bratislava
22. Ingrid Malovcová, Liptovská 44, 821 09 Bratislava
23. MUDr. Jaroslav Sumbal, Bzovícka 2, 851 07 Bratislava
24. Ing. Anna Veisová, Kupeckého 15, 821 08 Bratislava
25. Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava
26. Ministerstvo hospodárstva, Mierová 19, 821 05 Bratislava
27. Ing. arch. Andrej Gůrtler, ATYP projekt, spol. s r.o., Košická 6, 821 09 Bratislava-projektant
28. Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
29. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava

Na vedomie:

30. MČ Bratislava Karlova Ves - starostka
31 . MČ Bratislava Karlova Ves - oddelenie územného rozvoja
32. spis
33. a/a-2x

Verejná vyhláška

Táto písomnost' sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli
Miestneho úradu MČ BratislavaJKarlova Ves.- Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia
písomnosti na úradnej tabuli Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves. Zároveň sa táto písomnost'
zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk a na úradnej tabuli Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Po uplynutí uvedenej lehoty žiadame zaslat' potvrdenú verejnú
vyhlášku spát'.

'IL, ía ? S

Dátu m vyveseqia : *, l ,í ..,,!.:.:l ;. .1.. <, pá,í,y..@rdi

pečiatka a póa4§i':3Ri:«T!sr-ffiLOVA VES4.H7.2f-narq ?í(íšxú s

4?tt,mcx

('anů'ti:šůÁ '4

oručenia:.................... Dátum zvesenia:

Vybavuje: Ing. Paulech,' 02/ 707 11 313 andrej.paulech@Ikarlovaves.sk

pečiatka a podpis: pečiatka a podpis:
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