
í MESTSKA ČASŤ BRATISLAVA KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Č. j.: KV/SU/101/2017/15710/ZK Bratislava 08.09.2017

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej stavebný úrad) podl'a ustanovenia §
117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov (d'alej stavebný zákon), v spojení s ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre
územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, vnadvuznosti na ustanovenie § 7a ods. 2 písm. i) zákona
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších
predpisov, (d'alej zákon o hlavnom meste) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadvuznosti na ustanovenia § 2
písm. e) a § 4 ods. 4 zákona č. 41 6/2001 Z. z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a
vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zastúpená starostkou mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o
hlavnom meste SR Bratislavy, podra ustanovení § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (d'alej správny poriadok), potom, ako na podklade vykonaného konania posúdil žiadost'
navrhovatera, vydáva:

1. v súlade s ustanoveniami § 37, § 39, § 39b ods. 5, stavebného zákona a ustanovení § 4 vyhlášky č. 453/2000
Z. z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

územné rozhodnutie o využívaní územia

2. v súlade s ustanovením § 39a ods. 1, 2 a 4, v spojení s ustanovením § 66 stavebného zákona a ustanovení § 9 a
§ 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona, v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby so stavebným konaním,

rozhodnutie o umiestnení a povolení stavby

názov stavby: ,, Zelená oáza - chodník 2 ': Karlova Ves - Dlhé Diely, Bratislava v lokalite medzi ulicami
Kresánkova, Vincenta Hložníka a Albína Bmnovského

miesto stavby: stavba bude umiestnená medzi ulicami Kresánkova, Vincenta Hložníka a Albína Brunovského, na
pozemku reg. "C parc. č. 1426/729, druh pozemku: ostatné plochy, o výmere 6204 m2, na jeho časti
o výmere cca 100,0 m2, nehnutel'nost' zapísaná v liste vlastníctva č. 2396, vlastníkom je Hlavné
mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, -814 99 Bratislava - v správe MČ Karlova Ves,- Nám. sv.
Františka 8, 842 62 Bratislava.

navrhovatel': Susedia Sami Sebe, Občianske združenie, IČO: 42264243, so sídlom: Kresánkova ul. ě. 20,
841 05 Bratislava, zastúpené : Ing. Rastislavom Koutenským - predsedom

spracovatel' projektovej dokumentácie stavby chodníka: ARCHITEKTURA & DESIGN s.r.o., IČO: 46 464 557,
sídlo spoločnosti: Matejkova 51, 841 05 Bratislava, vypracoval: Ing. arch. Ronald Ružička,
autorizovaný architekt, reg. č. SKA * 1062 AA*, v termíne 10/2016,

druh stavby: zriadenie verejného parku, spojené s terénnymi prácami, s vybavením inžinierskou stavbou -
chodníkom - 2. čast' s napojením na jestvujúci chodník budovaný v 1. časti

doba trvania stavby: stavba trvalá



stručný popis stavby: Ciel'om projektu ,,Zelená oáza -chodník 2': v rámci ktorého je pokračovanie realízácie stavby
chodníka na parcele č.1426/729 a jeho napojením na existujúce chodníky a na jestvujúci chodník
budovaný v L časti medzi ulicami Kresánkova, Vincenta Hložníka a Albína Brunovského, chodník
je súčast'ou zrevitalizovania pozemku na sídlisku Dlhé Diely verejnej oddychovej zóny pre
obyvatel'ov sídliska. Spevnená plocha má plánovanú šírku 1500 mm, sklon na odvodnenie vplánoví

tú dÍžkupriečnom smere 2% (t.j. 30 mm), plánovanú dlžku 64 000 mm celková plocha je cca 100,0 m2 .
Povrchová úprava je navrhnutá z betónovej zámkovej dlažby (napr. PREMAC alebo podobnej)
hrúbky minimálne 60 mm, osadenej na nezámrznom štrkovom lóžku, ktoré bude položené na
upravenom zhutnenom teréne. Spevnená plocha bude lemovaná betónovým obrubníkom, osadeným
do betónového základového lóžka.

pódorysné a priestorové parametre stavby:
plocha hlavnej spevnenej komunikácie - chodníka, šírky 1,50 m: 100,0 m2

Podmienky pre umiestnenie stavby a projekt stavby:
Stavba sa umiestni a zrealizuje vsúlade spredloženou projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval:
ARCHITEKTURA & DESIGN s.r.o., IČO: 46 464 557, sídlo-spoločnosti: Matejkova 51, 841 05 B-ratislava,
vypracoval: Ing. arch. Ronald Ružička, autorizovaný architekt, reg. č. SKA *1062 AA*, v termíne 10/2016
avsúlade so situačným plánom na podklade katastrálnej mapy, ktorý je neoddelitel'nou súčast'ou tohto
rozhodnutia.
Za realizovatel'nost' projektu zodpovedá projektant (§ 46 stavebného zákona)
So stavebnými prácami na stavbe možno začat' až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia (§ 52 zák. č.
71/1967 Zb. o správnom konaní), právoplatnost' potvrdí stavebný úrad.
Rozhodnutie stráca platnost' ak sa so stavebnými prácami na stavbe nezaěne do dvoch rokov odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia (§ 67 stavebného zákona). V prípade, ak stavbu nie je možné
z vážnych dóvodov začat' so stavbou v určenej lehote, stavebník požiada stavebný úrad, v primeranej lehote pred
jej vypršaním, o predÍženie platnosti stavebného povolenia.'io po,voi

predlžeíToto rozhodnutie a prípadné rozhodnutie o predlžení jeho platnosti sú závázné aj pre právnych nástupcov
účastníkov konania (§ 70 stavebného zákona). Stavebník sa nesmie odchýlit' od schválenej projektovej
dokumentácie. Každú zmenu stavby nie je možné uskutočnit' bez predchádzajúceho odsúhlasenia na stavebnom
úrade.

Stavebník je povinný písomne oznámit' stavebnému úradu začatie stavebných prác (d'alej len stavebných prác)
(§66 ods. 2, písm. h/ stavebného zákona).
V prípade, že stavba bude realizovaná svojpomocne, stavebník je povinný pred začatím stavebných prác oznámit'
stavebnému úradu odborne spósobilú osobu, ktorá bude vykonávat' stavebný dozor na stavbe. V prípade, že
stavba bude realizovaná dodávatel'sky, stavebník je povinný do 15 dní po ukončení výberového konania
oznámit' stavebnému úradu meno, /názov/, adresu, /sídlo/ dodávatel'a stavebných prác ( §62 ods. 1 písm.d a § 66
ods. 3, písm. h/ stav. zákona) a zabezpečenie odborného vedenia stavby - stavbyvedúci (§ 44 resp. § 45, § 46 a, b
stav. zákona). Bez zabezpečenia odborného vedenia stavby nesmie byt' začaté zo stavebnými prácami.
Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od začatia stavby (§ 66 ods. 3 písm. d stav. zákona). V prípade, že nie
je možné z vážnych dóvodov stavbu dokončít' v určenej lehote, stavebník požiada stavebný úrad o predÍženie
lehoty na ukončenie stavby pred jeho uplynutím s uvedením dóvodu podl'a § 68 stavebného zákona.
Stavebník musí zabezpečit', aby počas celej doby trvania stavebných prác bola na stavbe k dispozícii príslušná
projektová dokumentácia overená stavebným úradom (§ 43i, ods. 5 stav. zákona), stavebné povolenie a stavebný,
príp. montážny denník. (§ 46d stav. zákona a v § 28 vyhlášky MŽP SR č.453/2000Z.z.), t.j. podklady potrebné
na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohl'adu.
Pri výstavbe a pri užívaní stavby budú dodržané príslušné ustanovenia § 48 -§ 53 stavebného zákona a vyhlášky
č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie a prfslušné normy STN EN.
Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržat' predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbat' na ochranu zdravia osób na stavenisku aj v zmysle vyhl. SÚBP-a SBÚ Ů. 374/1990 Zb-. o
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. a ustanovenia § 43i ods. 3 písm. e, g, h
stavebného zákona.
Na uskutočnenie stavby možno navrhnút' a použit' iba stavebný výrobok (§ 66 ods. 3, písm. g) a § 43f stav.
zákona), ktorý je podl'a osobitných predpisov (zákon č.133/2013 Z.z. o stav. výrobkoch) vhodný na použitie v
stavbe na zamýšl'aný účel, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/20 11. Doklady o
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overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov, stavebník stavebnému úradu pri ústnom konaní spojenom
s miestnym zist'ovaním v rámci kolaudačného konania stavby - § 18 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Stavebník je povinný bezodkladne ohlásit' povorujúcemu stavebnému úradu a Krajskému pamiatkovému úradu
v Bratislave, výskyt zvláštnych predmetov a iných vecí, ktoré sa objavili pri výkopoch a ktoré móžu mat'
pamiatkový alebo archeologický charakter a vyčkat' na d'alšie dispozície uvedených orgánov. Nálezca alebo
osoba zodpovedná za vykonávanie prác (podl'a ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 238/2014 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu) oznámi nález anález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým
úradom Bratislava alebo ním poverenou odbonie spósobilou osobou.
Stavebník je povinný pred začatím stavby zabezpečit' vytýčenie stavby a všetkých inžinierskych sietí (§ 75
stavebného zákona) podl'a situácie overenej v stavebnom povolení, vydanom v spojenom územnom a stavebnom
konaní a dodržiavat' ich ochranné pásma v zmysle príslušných platných predpisov a noriem. Stavebník je povinný
v rámci povolenej stavby dodržat' vytýčené právne hranice stavebného pozemku.
Stavebný úrad v súlade s ustanovenim § 75a bod l stavebného zákona upúšt'a od vytýčenie stavby oprávnenými
osobami podl'a ustanovenia § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou
overenou v stavebnom konaní, v súlade s ustanovením § 75a ods. 2 stavebného zákona, zodpovedá stavebník.

16. Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 81c písm. b) stavebného zákona upúšt'a od kolaudácie vyššie
uvedenej stavby.

17. Stavenisko musí:

byt' zabezpečené pred vstupom cudzích osób na miestach, kde móže dójst' k ohrozeniu života alebo zdravia a to
prípadne aj úplným ohradením (§ 43i ods. 3 písm. a) stav. zákona),
byt' označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby (§ 43i ods. 3, písm.
b) stavebného zákona). Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestnit' na viditel'nom mieste pri vstupe na
stavenisko taburu primeraných rozmerov, na ktorej uvedie:
a/ označenie stavby (druh a účel)
b/ označenie stavebníka (meno a adresa)
c/ zhotovitel'a stavby (meno zodpovedného stavebného vedúceho /stavebný dozor)
d/ termfn začatia a ukončenia stavby
e/ stavebný úrad, ktorý stavbu povolil a kedy stavbu povolil (číslo a dátum právoplatného stavebného povolenia)
taburu ponechá na stavenisku až do kolaudácie,
mat' zriadený vjazd avýjazd zmiestnej komunikácie alebo zúčelovej komunikácie na prísun stavebných
výrobkov, odvoz zeminy a stavebného odpadu, ktorý sa musí čistit' (§43i ods. 3 písm. c) stav. zákona),
umožňovat' bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia
staveniska (§43i ods. 3, písm. d) stav. zákona) na príslušnom stavebnom pozemku. Stavebník je povinný
uskutočňovat' stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzt'ah,
mat' zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu (§ 43i ods. 3, písm. í) stav. zákona) na riaderíú skládku.
Stavebník ku kolaudácii doloží doklady o množstve a spósobe zneškodnenia odpadu zo stavby (prevzatie
zmluvnou stranou), pričom budú dodržané ust. zák. č. 223/200 1 Z. z. o odpadoch a doplnení niektorých zákono'v
v znenf neskorších predpisov a Všeobecne závázného nariadenia hl. m. SR Bratislavy č.12/2001 o nakladaní
skomunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. m. SR Bratislavy jeho doplnení
nariadením č. 14/2011 aVZN č. 2/2013 mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o dodížiavaní poriadku
a Čistoty,
umožňovat' bezpečný pohyb osób vykonávajúcich stavebné práce (§ 43i ods. 3 písm. e) stav. zákona), mat'
vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a pohyb osób vykonávajúcich stavebné práce (§ 43i ods. 3
písm. g) stav. zákona),
byt' zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia l'udí na stavenisku a v jeho okolí (§ 43i
ods. 3 písm. h) stav. zákona, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia..), ako aj
ochrana životného prostredia podl'a osobitných predpisov (zák.č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody akrajiny
v znení neskorších predpisov, zákon č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov, zákon
.č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov).

18. Stavebník je povinný na ochranu životného prostredia a osobitných záujmov dodržat' tieto podmienky:
Stavebník je povinný v súlade s § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom
znení, vykonávat' stavebné práce tak, aby neohrozil, nespósobil alebo nezničil rastliny alebo živočíchy, alebo
biotopy, musí postupovat' tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. Ak by
stavebná činnost' viedla k ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočfchov, alebo k ich degenerácii, k narušeniu
ich rozmnožovacích schopností alebo k zániku ich populácie, stavebník je povinný stavebnú činnost' premšit' na
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dobu, pokým toto nebezpečenstvo nepominie alebo zvolit' iný bezpečný technologický postup alebo stavebnú
Činnost' zastavit'.
Znížit' negatívne vplyvy zo stavebných prác na životné prostredie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
najmu § 27-29.
Dodížiavat' ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku avibrácii aopožiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku avibrácií
v životnom prostredí.
Neporušovat' hlavne v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na
priaznivé životné prostredie vyjadrené v zákone č. 460/1992 Zb. Ustava SR, v znení neskorších predpisov -
'Piaty oddiel čl. 36 písm. e) a Šiesty oddiel - čl.44-ods. 1.
zabezpečit' také opatrenia, aby hluk zo stavebnej činnosti neobt'ažoval obyvatel'ov a dodržiavat' ustanovenia
dodávatel' stavby je povinný dodržat' Vyhlášku MPSVaR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti aochrany zdravia pri stavebných prácach aprácach snimi súvisiacich apodrobnosti
o odbornej spósobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

19. Stavebník je povinný na zabezpečenie kvality ovzdušia zabezpečit':
denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem ( hodnót-prekročenie 24 hodinovej
koncentrácie pre PM-10 ak prach dosiahne hodnotu 30) pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdov
vozidiel zo stavieb, kropenie a čistenie komunikácií a chodníkov pril'ahlých k stavbe a verejných priestranstiev
nepretržité prekrytie kontajnerov vel'koobjemových odpadov na stavbe pri ich preprave.

20. Stavebník je povinný zabezpečit' ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia rudí a životného
prostredia a d'alších podmienok pre uskutočnenie stavby (§ 66 ods. 3, písm. b/ stav. zákona):
pri realizácii stavby maximálne obmedzit' znečist'ovanie ovzdušia sekundárnou prašnost'ou vznikajúcou pri
stavebných prácach a preprave materiálu.
zabezpečit' dodržiavanie čistoty v okolí stavby,
vykonat' opatrenia na zamedzenie možnosti padania stavebného materiálu príp. iných stavebných pornócok na
susedné pozemky,
dbat', aby čo najmenej rušil užívanie okolia stavby a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno
zabránit'.
v prípade poškodenia okolia stavby a majetku uviest' ho do póvodného stavu.
stavebník odstráni škody do 24 hod. v prípade porušenia sietí

21. Osobitné podmienky:
Stavebník je povinný uskutočňovat' stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému má vlastnícky alebo iný
právny vzt'ah. Bez súhlasu majitel'a nie je povolené skladovanie materiálu na pozemkoch, ktoré nie sú vo
vlastníctve stavebníka, t.j. na uliciach, chodníkoch a podobne.
Rešpektovat' ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ako aj Všeobecne závuzné
nariadenie hl. m. SR Bratislavy č. 8/ 1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hl. m. SR Bratislavy.

22. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác zadovážit' si povolenia, podl'a stavebného zákona
a vyhlášky č. 453/2000 Z. z. (podl'a potreby a rozsahu stavebných prác) :
povolenie na zaujatie verejného priestranstva napríklad pre zriadenie staveniska na príslušnom úrade, ktorým je
Mestská čast' Bratislava- Karlova Ves, resp. aj vlastníka pozemku (ak vlastník pozemku nie je stavebník).
rozkopávkové povolenie mimo hraníc staveniska (o vydanie je nutné požiadat' príslušný cestný správny orgán),

23. Stavebník je povinný v súlade s ustanovením § 75a ods. 4 stavebného zákona, vzhl'adom k tomu, že stavebný
úrad upúšt'a od kolaudácie stavby pripojit' k ním uchovávanej dokumentácii:
doklad o vytýíčení stavby,
doklady o množstve a spósobe zneškodnenia odpadu zo stavby, prípadne o ich prevzatí zmluvnou stranou,
pričom budú dodržané ustanovenia zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov aVšeobecne závuzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy č.12/2001 o nakladaní
skomunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. m. SR Bratislavy 3eho doplnení
nariadením č. 14/2011 aVZN č. 2/2013 mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o dodržiavaní poriadku
a Čistoty,
doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov, pričom na stavbu budú použité iba také
stavebné výrobky (§ 66 ods. 2, písm. g) a § 43f stav. zákona), ktoré sú podl'a osobitných predpisov (zákon
č.133/2013 Z. z. o stav. výrobkoch) vhodné na použitie v stavbe na zamýšl'aný účel, v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/20 11.

24. Stavebný úrad týmto oznamuje, že na stavbe móže byt' vykonaný štátny stavebný dohl'ad povereným
zamestnancom stavebného úradu, v súlade s § 98 v nadvňznosti na § 134 stavebného zákona, a za tým
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účelom vstúpit' na cudzí pozemok astavby. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba
uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby, sú povinní umožnit' orgánom štátneho stavebného dohl'adu a nimi
prizvaných znalcom vstupovat' na stavenisko a do stavby, nazerat' do jej dokumentácie a utvárat' predpoklady
pre výkon dohl'adu (§ 100 písm. a) stavebného zákona). Týmto poučením má stavebný úrad za to, že vstup na
cudzí pozemok, na stavenisko, na stavbu alebo do nej bude vykonané s vedorním ich vlastníka, v zmysle § 134
stavebného zákona.

25. Výstavba si nevyžiada žiadne asanácie starých stavieb ani výrub vzrastlých drevín.
26. Stavebník je povinný zohl'adnit' a rešpektovat' podmienky z vyjadrení dotknutých orgánov:

* Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava 1, závůzné stanovisko
k investiěnej činnosti ě. MAGS OUIC 56470/16-380113, zo dňa 21.02.2017:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako dotknutý orgán podra § 140a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva závuzné stanovisko
podra § 140a ods. 3, § 140b citovaného zákona a § 4 ods. 3 písm. d) a písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v ktorom posúdilo investičný zámer - umiestnenie stavby: ,,Zelená oáza -
chodník 2? k. ú. Karlova Ves, vo vzt'ahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien
a doplríkov. Pre územie, ktorého súčast'ou sú záujmové parcely č. 1426/729, 1459/8, 1494/23, stanovuje funkčné
vyuŽitie Územia:
západná ěast' záujmového územia:
a ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130, stabilizované územie (tabul'ka C.2. 1130 v prílohe listu).
Podmienky funkčného využitia plóch: Územia plošnej a líniovej zelene s funkciou ochrany kontaktného územia pred
nepriaznivými účinkami susediacich prevádzok a zariadení, dopravných zariadení, zeleň v ochranných pásmach
vedení a zariadení technickej vybavenosti a sprievodná zeleň vodných tokov. V územiach je potrebné rešpektovat'
špecifické podmienky jednotlivých druhov ochranných pásiem.
a námestia a ostatné komunikačné plochy (biela plocha) t.j. verejne prístupné nezastavané plochy v meste ohraničené
inými funkčnými plochami. Pod úrovňou terénu je možné umiestňovat' zariadenia a vedenia technickej infraštmktúry,
podzemné parkovacie garáže, podjazdy, podchody pre chodcov, prevádzky občianskej vybavenosti určenej pre širokú
verejnost'. Súčast'ou plóch námestí a koridorov sú spravidla: zeleň, mestský mobiliár, prvky verejného osvetlenia,
prvky dopravného značenia, výtvarné umelecké diela.
Záujmová lokalita je súčast'ou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. Územný plán v stabilizovanom
území predpokladá stavebné zásahy formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb, prestavieb a novostavieb, pričom sa
charakter územia zásadne nemení. Meradlom a limitom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmu
charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné akceptovat', chránit' a r-ozvíj-at'.
Prvoradým je zvýšenie kvality prostredia, nielen kvality zástavby ale aj prevádzkovej kvality.
východná ěast' záujmového územia:
* parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, číslo funkcie 1110, rozvojové územie (tabul'ka C.2. 1110 v prílohe listu).
Podmienky funkčného využitia plóch: územia parkovej a sadovnícky upravenej zelene s úpravou lesoparkového
charakteru.

Záujmová lokalita je súčast'ou územia, ktoré je definované ako rozvo3ové územie.
Chodníky sú zaradené medzi spósoby využitia danej funkčnej plochy prípustné v obmedzenom rozsahu.

Uvažovaný zámer je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov.

z hl'adiska ochrany životného prostredia:
* vykonávat' investičnú činnost' v súlade s ustanoveniami všeobecne závázného nariadenia č. 8/1993 o starostlivosti o
verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy
z hl'adiska budúcich majetko - právnych vzt'ahov:
a v prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdat' po kolaudácii do majetku a správy Hlavného mesta
SR Bratislavy, žiadame tento riešit' v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie ako samostatný objekt vo
všetkých náležitostiach projektovej dokumentácie tohto stupňa
ODPORÚČANIE:
Z hl'adiska zlepšenia životného prostredia a mikroklímy mestského prostredia Hlavné mesto SR Bratislava
odporúěa:
* v d'alšom stupni projektovej dokumentácie riešit' projekt sadových úprav (vyváženou kombináciou nízkej a vysokej
zelene) a ku kolaudácii preukázat' realizáciu sadových úprav
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UPOZORŇUJE, že Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves obstaráva pre územie, ktorého súčast'ou sú aj vyššie
uvedené pozemky, spodrobňujúcu územnoplánovaciu dokumentáciu ,,Územný plán zóny Dlhé Diely 6': v ktorom
bude navrhnutá podrobná koncepcia funMného využívania a hmotovo - priestorového usporiadania územia. Záujmové
územie zasahuje ochranné pásmo energetických zariadení el. vzdušného vedenia.

* Mestská ěast' Bratislava - Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, odpoved' na žiadost' o
vydanie závňzného stanoviska k PD pre stupeň územného rozhodnutia č. KV/DOP/2584/2016/21884/MD zo
dňa 28.11.2016:

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves súhlasí s napojením plánovanej 2. etapy chodníka medzi čast'ou
novovybudovaného chodníka na Kresánkovej ulici a existujúcej pešej komunikácie na parcele 1426/727, k.ú. Karlova
Ves pri parku Kaskády. Šírka navrhovaného chodníka bude 1500 mm a povrchovo bude tvorený zámkovou dlažbou.
Pre vizuálnu jednotnost' požadujeme rovnaký vzor a typ dlažby použitej v prvej etape zámem, ktorú taktiež
realizovalo Vaše občianske zdíuženie.

* Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
avybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, vyjadrenie - záv»zné
stanovisko, z hradiska odpadového hospodárstva č. OU-BA-OSZP3-2016/098609/CEM/IV, zo dňa
09.ll.20l6:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podl'a § 5 ods. 1 zákona NR SR č.
525/2003 Z. z, o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podl'a § 108 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (d'alej len ,,zákon o odpadoch"), vydáva podl'a § 99 ods. 1 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len zákon o odpadoch) nasledovné
vyj adrenie :

Z hl'adiska odpadového hospodárstva tunajší úrad nemá námietky k predmetnej stavbe (Zelená Oáza, Dlhé
Diely, medzi ulicami K?resánkova, Vincenta Hložníka a Albína Brunovského, Bratislava, investor: Susedia Sami Sebe,
Občianske združenie, Kresánkova 20, 8401 05 Bratislava, miesto stavby: katastrálne územie: Bratislava - Karlova Ves,
č. p. 1426/729, 1459/8 a 1494/23, Dlhé Diely, Bratislava), 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,

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

* prípravou na oputovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknut' na prípravu na
oputovné pouŽitie inému,
recykláciou v rámci svo3ej činnosti, ak nie je mozné alebo účelné zabezpečit' jeho pripravu na oputovné
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 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 povoru3e odpad zhromaM'ovat' v mieste jeho vzniku (t. j. v
mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia vel'koobjemového kontajnera), následne sa musí odviest' k
oprávnenému odberatel'ovi.

*

*

*

*

*

*

*

2.
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3. Pred začatím stavebných prác, póvodca odpadov predloží tunajšiemu úradu spósob nakladania s odpadom
k. č. 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05.

Podl'a § 99 ods. 1 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
závuzného stanoviska resp. k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii žiadame predložit' doklady o spósobe nakladania s
odpadmi zo stavby (t. j. faktúry, vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov
podl'a vyjadrenia tunajšieho úradu v stavebnom povolení).

Podl'a § 77 ods. 2 zákona ě. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov póvodcom
odpadov, vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania,
organizačnej zložke alebo v inom mieste pósobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikatel'a, je
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikatel', pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri
vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je póvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

Póvodca odpadov zodpovedá za nakladanie s odpadmi podl'a tohto zákona a plní povinnosti podl'a 8) 14 zákona
č. 79/2015 Z. z.

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva má v konaniach uvedených v odseku 1 písm. b) zákona o
odpadoch postavenie dotknutého orgánu; vyjadrenia, ktoré sú výsledkom uvedených konaní, sa v prípadoch konania
podl'a osobitného predpisu považujú za závázné stanovisko.

@ Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, vydal vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-
2016/099167/TEJ, zo dňa 07.11.20l6:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ako dotknutý orgán ochrany prírody okresu vydáva podl'a § ') ods. Í písrn. b) zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon") k stavbe: Vybudovanie
chodníka - 2.etapa, investor: Susedia Sami Sebe, občianske zdíuženie, Kresánkova 20, Bratislava, miesto stavby:
katastrál. územie: Karlova Ves, p.č. 1426/729, 1459/8 a 1494/23, medzi ul. Kresánkova, Vincenta Hložníka, Albína
Brunovského a Hany Meličkovej, toto vyjadrenie:

1.

2.

3.

4.

Pozemok sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podl'a § 12 zákona.
Stavba nepredstavuje činnost' podra zákona v danom územ'í zakázanú.
Podra Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 1994) sa v predmetnom
území nenachádza žiadne biocentmm a ani genofondová plocha.
Podl'a predloženej projektovej dokumentácie nedójde k žiadnemu výmbu drevín a žiadne sa ani nenachádzajú v
blízkosti stavby.

UPOZORNENIE:

Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, na povinnost' počas vykonávania stavebných prác dodržiavat' §5
Všeobecne závázného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 4/20 13 zo dňa-29. 1-0.2013 o pravidlách
času predaja vobchode, času výstavby, rekonštmkcie stavieb abytov, podl'a ktorého možno stavebné práce
vykonávat' len v pracovných dňoch a to v čase od 7,00 hod. do 19,00 hod. -a v sobotu od 8,00 hod. do 18,00 -hod.,
práce sa nemóžu realizovat' v dňoch prac. pokoja a sviatkov.

K začatiu územného konania si námietky a pripomienky v stanovenej lehote neuplatnil žiadny účastník
konania.

Odóvodnenie

združenie, IČO: 42264243, so sídlom: Kresánkova ul. č. 20, 841 05 Bratislava, v-zastúpeníJ Ing.-'Rasti;lav;m
Koutenským - predsedom združenia, na stavbu ,,Zelená oáza - chodník 2': Karlova Ves - -Dlhé Di;ly, Bratislava,
stavebný objekt: SO Ol Chodníky, na pozemkoch parc. č. 1426/729, 1458, 1459/8, 1494/22 a 1459/47,'k. ú. Karlova
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Ves, podra projektovej dokumentácie, vypracovanej: ARCHITEKTURA & DESIGN s.r.o., IČO: 46 464 557, sídlo
spoločnosti: Matejkova 51, 841 05 Bratislava, vypracoval: Ing. arch. Ronald Ružička, autorizovaný architekt, reg. č.
SKA *1062 AA*, v termíne 10/2016.

Ked'že predložená žiadost' neposkytla dostatočný podklad pre posúdenie využitia územia a umiestnenia
a povolenia predmetnej stavby, v súlade s ustanovením § 37 ods. 2 a § 62 ods. 1 stavebného zákona, v spojen?í s
ustanovením § 3, § 8 a § 9 Vyhl. 453/2000 MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,Vyhl.

Íňa po:najmu či dokumentácia splňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým z hl'adiska starostlivosti o
životné prostredie, zastavovacie podmienky určené územným plánom, prípadne predchádzajúcimi rozhodnutiami o
území, pre posúdenie, či žiadost' vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, predpisom, ktoré
ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné
podmienky, podmienky ochrany prirody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, či je zabezpečená komplexnost' a
plynulost' výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia
potrebného na riadne užívanie, a pod., a tým pre vydanie rozhodnutia v danej veci, stavebný úrad vyzval navrhovatel'a,
v súlade s ustanovením § 35 ods. 2 stavebného zákona, aby návrh doplnil potrebnými údajmi a podkladmi, určil
lehotu na doplnenie 120 dní odo dňa doručenia výzvy a konanie prerušil rozhodnutím č. KV/SU/2422/2016/1 8577/KJ
zo dňa 31.lO.2016. Súčasne upozornil stavebníka, že ak nedoplní svoju žiadost' požadovaným spósobom v určenej
lehote, konanie zastaví.

Navrhovater svoju žiadost' doplnil listom zo dňa 12.12.2016, 03.04.2017 a 13.07.2017, kde bol upresnený
rozsah návrhu na vydanie územného rozhodnutia o využití územia a spojeného územného konania o umiestnení stavby
so stavebným konaním a bola doložená nájomná zmluva, ktorá preukazovala vzt'ah k pozemku na ktorom sa budúca
stavba nachádza.

Dňom podania žiadosti, stavebný úrad v súlade s ustanovením 83 36 ods. 1 a 2 a 8, 61 ods. 1 a 2 stavebného
zákona, začal územné konanie o využívaní územia a spojené územné konania o umiestnení stavby so stavebným
konaním, čo vsúlade sustanovením § 36 ods. 4 a § 61 ods. 4 stavebného zákona, oznámil listom č.
KV/SU/101/2017/13446/ZK zo dňa 20.07.2017 známym a neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou a
dotknutým orgánom jednotlivo, v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 a § 61 ods. 4 stavebného zákona, súčasne
v zmysle ustanovenia § 36 ods. 2 a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho
zist'ovania z dóvodu, že podklady podania sú dostatočné na posúdenie návrhu, pomery staveniska sú mu dostatočne
známe a doplnená žiadost' poskytla dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Ďalej v súlade s
ustanoveniami F3 36 ods. 2 a § 61 ods. 3 stavebného zákona určil, že námietky móžu účastníci konania a dotknuté
orgány uplatnit' najneskór do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, upozornil, že k neskoršie
podaným námietkam a pripomienkam nebude prihliadat', určil, že v rovnakej lehote, v súlade s ustanoveniami § 36
ods. 3 a § 61 ods. 6 stavebného zákona oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy, príčom
ak v určenej alebo predíženej lehote neoznámia svoje stanoviská k povol'ovanej stavbe, má sa za to, že so sta-vbou z
hl'adiska nimi sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebný úrad taktiež upozornil účastníkov konania, že v súlade s ustanovením § 34 a § 42 ods. 5 stavebného
zákona, v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byt'. Stavebný úrad taktiež neprihliadne na námietky a pripomienky,
ktoré by boli v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.

Stavebný úrad vyhodnotil okmh účastníkov konania podl'a platného právneho stavu v súlade s § 59
stavebného zákona v rozsahu, v akom sa povol'ovaná stavba móže priamo dotýkat' ich vlastníckych alebo iných práv k
pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám.

Stavebník spolu so žiadost'ou o stavebné povolenie predložil na stavebný úrad: projektovú dokumentáciu
vypracovanú: ARCHITEKTURA & DESIGN s.r.o., IČO: 46 464 557, sídlo spoločnosti: Matejkova 51, 841 05
Bratislava, vypracoval: Ing. arch. Ronald Ružička, autorizovaný architekt, reg. č. SKA *1062 AA*, v termíne
1 0/2016, Potvrdenie o uhradení správneho poplatku stanoveného podra Sadzobníka správnych poplatkov pol. 59 písm.
a) ods. 2, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, vo výške
100,00 eur, uhradeného do pokladne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves dňa 19.10.2016,
vyjadrenia, stanoviská, závuzné stanoviská dotknuté orgány: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. 0.
Box 192, 814 99 Bratislava 1, závuzné stanovisko k investičnej činnosti č. MAGS OUIC 56470/16-380113, zo dňa
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21.02.2017, Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, vyjadrenie z hl'adiska odpadového hospodárstva č.
C)U-BA-OSZP3-16/098609/CEM/IV, zo dňa 09.11.2016, Okresný úrad Bratislava, odbor starostliyosti o životné
píostredie, oddelenie ochrany prírody avybraných zložiek životného prostredia, stanovisko zhl'adiska ochrany
píirody a krajiny, vydal vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-20 1 6/099 1 67/TEJ, zo dňa O 7. 11 .2016, Mestská čast' Bratislava -
Karlova Ves, Ódd. dop'ravy aŽP, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, stanovisko, súhlas pod č.
KV/DOP/25 84/201 6/21 884/MD zo dňa 28. 11.2016.

Vyššie uvedené dotknuté orgány sa k umiestneniu predmetnej stavby vyjadrili kladne, prípadne kladne za
ďíídržanie nimi určených podmienok, ktoré sú zapracované do závuzných podmienok tohto územného rozhodnutia.
'sl konaní si neuplatnili námietky a pripomienky žiadni účastníci konania.

Stavebný úrad v priebehu konania zistil, že využívaním územia a umiestnením a povolením stavby
vspojenom konaní, nebudú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom a jeho vykonávacími vyhláškami,
predpismi vydanými na jej využívanie, umiestnenie a povolenie a osobitnými predpismi, nezistil dóvody, ktoré by
bránili využívaniu, umiestneniu a povoleniu stavby tak, ako to bolo stanovené vo výroku predmetného rozhodnutia.
Tunajší stavebný úrad konštatuje, že stavebník splnil podmienky pre vydanie územného rozhodnutia o využívaní
územia, v súlade s ustanoveniami § 37, § 39, § 39b ods. 5, stavebného zákona a ustanovení § 4 vyhlášky č. 453/2000
Z. z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa 'vykonám3u niektoré ustanovenia stavebného zákona a
rozhodnutia o umiestnení a povolení stavby, v súlade s ustanovením § 39a ods. 1, 2 a 4, v spojení s ustanovením § 66
stavebného zákona a ustanovenf § 9 a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou
sa vykoriáva3ú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby so
stavebným konaním vyššie uvedenej stavby, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu móžu účastníci konania podat' odvolanie do 15 dní odo dňa jeho domčenia, v
s'úlade s § 53 a § 54 správneho poriadku, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad v Bratislave, odbor výstavby
a bytovej politiky, Lamačská cesta 8, 845 14 Bratislava, prostredníctvom Mestskej časti Bratislava Karlova Ves,
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava. Toto rozhodnutie, ktoré po vyJ:@?ch opravných prostriedkov
nadobudlo právoplatnost', je možné preskúmat' súdom podl'a príslušných ustlr ílbák%ho. súdneho poriadku.

"<i-'-9:a.r
0
í-j3
P

?0/..
starostka

Príloha: situácia stavby

Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
1 . Susedia Sami Sebe, Občianske združenie, Kresánkova 20, 841 05 Bratislava, Ing. Rastislav Koutenský -

predseda združenia
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava 1
Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Odd. majetko-právne, Námestie sv. Františka č.8, 842 62 Bratislava
vlastnfci pozemkov reg. "C': prípadne stavieb (resp. bytov a nebytových priestorov) na nich umiestnených:
parc. č. 1459/8, 27, 40, 1459/72, 74, 75, 76, 77, 84, k. ú. Karlova Ves

2.
3.
4.

Doručí sa dotknutým orgánom jednotlivo:
5. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava 1
6. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných

zložiek životného prostredia, Odborárske nám.3, P. 0. Box 192, 810 05 Bratislava 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820
09 Bratislava 29, P. 0. Box 26

7.
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8. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava I
9. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
10. Krajské riaditel'stvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Dopravno - inžinierske

oddelenia, Špitálska 14, 812 28 Bratislava l
11. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava,
12. Slovenský zvuz telesne postihnutých, 'Sevčenkova 19, 851 0l Bratislava,
13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, p.o. BOX 292, 810 00 Bratislava 1
14. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
15. SPP - Distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
16. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
17. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
18. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
19. DIGI Slovakia, s.r.o., Rěntgenova 26, 851 0l Bratislava 5
20. SITEL s.r.o., Kopčianska 20/c, 851 0l Bratislava
21. Ttirk Telekom international SK, s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava
22. OCAM, s.r.o., Paulínyho 8, P. 0. BOX 271, 810 00 Bratislava 1
23. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
24. Transpetrol a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
25. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 09 Bratislava 2
26. Benestra, s.r.o., Einsteinova 24, 851 0l Bratislava
27. Primanet, spol. s r.o., Nám. Hraničiarov 39, 85103 Bratislava
28. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
29. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava
30. SUPTel s.r.o., Pri šajbách 3, 831 06 Bratislava
31. Michlovsky, s.r.o., Letná 796/9, 921 0l Piešt'any
32. 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 0l Bratislava
33. Ministerstvo vnútra SR, sekcia inforrnatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií,

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
34. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Na vedomie úěastníkom konania (nemá účinky doruěenia):
35. Susedia Sami Sebe, Občianske združenie, Kresánkova 20, 841 05 Bratislava, Ing. Rastislav Koutenský -

predseda združenia
36. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Odd. majetko-právne, Námestie sv. Františka č.8, 842 62 Bratislava
37. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Na vedomie:
38. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka
39. Miestny úrad Mestskej časti Bratislava Karlova Ves - odd. dopravy a životného prostredia
40. Spis
41. a/a - 2x

Potsrrden'ie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Toto oznámenie o začatí územného konania sa doručuje formou verejnej vyhlášky a vyvesí sa na dobu 15 dní na
úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4 a súčasne sa zverejní
na úradnej tabuli na internetovej stránke: www.karlovaves.sk.

Pečiatka a p?hká ůsť jkalisÍava - KarkwM
oddei% konanía"=,,=$ý'-/=

ám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava 4

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

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