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

č.j.: KV/SU/9/2018/8882/ZK Bratislava 22.05.20l8

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/}990 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. 416/2001 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 § -1 7-ods.- 3 zákona o
hlavnom meste SR Bratislavy, podl'a ustanovení F3 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, v súlade s ustanoveniami § 37, § 39, § 39a ods. 1, 2 a ust. § 39b ods. 3 písm. b,-ods. 4 a ods. 5
stavebného zákona a ustanovení § 4 vyhlášky ě. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva:

územné rozhodnutie o využívaní územia v zlúčení s rozhodnutím o umiestnení stavby

názov stavby: ,,Mestský park v Karlovej Vsi? - v objektovej skladbe:
SO Ol Sadové úpravy
SO 02 Terénne úpravy

SO 02.03 Dažd'ová záhrada

SO 02.04 Závlahový systém
SO 03 Chodníky a spevnené plochy
SO 04 Parkové osvetlenie

SO 05 Parkový mobiliár
SO 05.01 Hrací prvok
SO 05.02 Fitness stanica

SO 05.03 Prístrešok a pergola
SO 05.04 0statný mobiliár

miesto stavby: stavba sa nachádza na Karloveskej ul. v mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na pozemkoch reg.
"C" parc. č. 910/13 a 887/5, LV nezaložený, reg. "E" parc. č. 3263, 161, 3261, 3259, 3258, 3256,
3255, 3254/5, 3254/4, 3254/3, 3254/2, 3254/1, 22339, 3253/1, 3253/2, 3253/3, 3324/2 zapísané na
LV č. 4971, (pozemky vypustené z riešeného územia: reg. "E" parc. č. 3257/1 zapísané na LV 5001,
reg. "E" parc. č. 325 7/2 zapísané na LV 5000, reg. "E" parc. č. 20458 zapísané na LV 5390, reg. "E"
parc. č. 20463/ 1 zapísané na LV 5391, k.ú. Karlova Ves, Bratislava)

účel stavby: účelom stavby je revitalizácia neudržiavanej plochy v obytnej časti

navrhovater: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. ě.1, 814 99 Bratislava
- v zastúpení : Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava



spracovater projektovej dokumentácie stavby : SIMP s.r.o., IČO: 36 364 584, sídlo spoločnosti: Kopanice 666/1,
010 07 Zilina, vypracoval: Ing. Ján Majerský, PhD. autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. SKA
0439 * Z * Al, v terrníne 12/2016,

druh stavby: zriadenie verejného parku, spojené s terénnymi prácami a s vybavením

doba trvania stavby: stavba trvalá

stručný popis stavby: Účelom projektu ,,Mestský park v Karlovej Vsi': je vytvorit' malú oddychovú zónu a umožnit'
obyvaterom tejto lokality a návštevníkom oddych a relax, prostredníctvom zelene vytvorit' esteticky
príjemné prostredie. V rámci sadových úprav bude v riešenom území vysadená parková zeleň, ktorú
budú tvorit' najmá kríky, trvalková výsadba, okrasné trávy, vzrastlé stromy, resp. skupiny vučších
stromov, pre čiastočne využitie dažd'ovej vody na pozemku je navrhnutá dažd'ová záhrada, čím bude
vytvorené vhodné prostredie pre vtáky, motýle a iný užitočný hmyz a tiež pre vhodné druhy
vysadených rastlín znášajúcich občasné zamokrenie. V blízkosti dažd'ovej záhrady bude umiestnená
konštmkcia s prestrešením rozdelená na tri časti s navrhnutou výsadbou. V rámci terénnych úprav je
riešená členitost' terénu, (premostenie odvodňovacieho rigolu - SO 02.02 bolo z objektovej skladby
vypustené), automatický závlahový systém s výsuvnými postrekovačmi, kvapkovacím potmbím a
koreňovými zavlažovačmi. Závlaha je riadená automatickou modulárnou ovládacou jednotkou, ktorá
je umiestnená nad vodomernou šachtou. Zdroj elektrickej energie NN prípojkou je riešený od
existujúcej RIS 0483-049 po ovládaciu jednotku v dÍie cca 60 m. V rámci- o'bjektu chodníkov a
spevnených plóch sú riešené chodníky s mlatovým krytom v šírke 2,0 a 3,0 m a štrkovým krytom v
šírke 1,5 - 5,18 m. Osvetlenie parku je riešené LED svietidlami inštalovanými na stožiaroch,
osvetlenie bude napojené na jestvujúcu siet' verejného osvetlenia. Parkový mobiliár bude tvorit' hrací
prvok, ktorým bude hracia zostava zložená z mostov, výlezov a troma vežami so šmykl'avkou pre
vekovú skupinu 3-14 rokov, fitness stanica so systémom cvičiacich prvkov (hrazda nízka, stredná a
vysoká, bradlá), prístrešok s pergolou, ktorý bude slúžit' ako úkryt pred nepriaznivým počasím resp.
počas horúcich letných dní. Park bude vybavený ostatným mobiliárom, ktorý budú tvorit' lavičky (13
ks dlhšie, 3 ks obojstranné a 5 ks kratšie), smetné koše v počte 9 ks, hmyzí hotel, drevené hranoly s
róznou funkciou ako fyzická bariéra 131 ks a ako podporná konštrukcia pre popínavé rastliny 32 ks.

pódorysné a priestorové parametre stavby:
plocha riešeného územia
plocha navrhovaných chodníkov - mla.
plocha navrhovaných chodníkov - štrk
plocha verejnej zelene - trávnik a lúčny porast
plocha navrhovaného detského ihriska
plocha navrhovanej fitness stanice

4554 m2 (neriešená plocha 327 m2)
509m2
136m2

988 + 977 m2
60 m2

46 m2

plocha navrhovaného využitia územia je vymedzená pacelami reg. "E" parc. č. 3263, 161, 3261, 3259, 3258, 3256,
3255, 3254/5, 3254/4, 3254/3, 3254/2, 3254/1, 22339, 3253/1, 3253/2, 3253/3, 3324/2 zapísané na LV č. 4971, k.ú.
Karlova Ves, Bratislava, nachádza sa :

zo severnej strany v dotyku s pozemkami spoločnosti Allianz-Slovenská poist'ovňa, a.s., Dostojevského rad 4,
815 74 Bratislava,
z východnej strany v dotyku s pozemkami prevažne záhrad súkromných vlastníkov rodinných domov
prístupných z ul. Líščie údolie
z južnej strany pozemkami spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., Eisnsteinova 23, 85101 Bratislava
zo západnej strany chodníkom a komunikáciou Karloveská ul.

absolútne a relatívne výšky územia :
výška povrchu úrovne parkového chodníka rovnobežného s ul. Karloveská je * 0,00 = 145,91 m.n.m.
výška úrovne terénu parku je premenlivá od - 1,3 m (juhovýchodná čast') až po + 1,0 m (centrálna čast')

priestorové a výškové usporiadanie :
vzhl'adom na to, že navrhovaným využitím územia sa podstatne nemení vzhrad územia (krajiny), územný
systém ekologickej stability, odtokové pomery, stavebný úrad v súlade s ustanovením § 39b ods. 4 stavebného
zákona upúšt'a od povolenia terénnych úprav
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v súlade s ustanovením § 39b ods. 3b stavebného zákona sú súčast'ou zriadenia parku drobné terénne úpravy
a sadové úpravy (S0.01, S0.02 okrem SO 02.04) spojené s vybavením chodníkrni (mlatovými a štrkovými,
S0.03), spevnenými plochami a umiestnením drobnej záhradnej architektúry (parkový mobiliár S0.05), ktoré
nevyžadujú d'alšie povolenie

umiestnenie stavebných objektov SO 02.04 a SO 04 :

* SO 02.04 Závlahový systém (s pripojením na zdroj vody a el. energie)
Zavlažovací systém je tvorený tromi okruhmi závlah t.j. pre závlahu trávnatých plóch, pre závlahu výsadieb
v záhonoch, pre koreňovú závlahu stromov

umiestnenie je dané osadením chodníkov a vytvorením plóch pre jednotlivé sadové úpravy
zavlažovací systém je ovládaný pomocou ovládacej jednotky, ktorá je napojená NN prípojkou dl. cca 60,0 m
na zdroj elektrickej energie do existujúcej RIS 0483-049 na objekte CS SHELL

* SO 04 Parkové osvetlenie (s pripojením na existujúci stožiar VO)
Osvetlenie chodníkov a plóch pre aktivity je navrhnuté LED svietidlami inštalovanými na osvetl'ovacích stožiaroch
v počte 22 ks. Napojenie svietidiel bude káblom typu CYKY-J 3xl,5 zo stožiarovej svorkovnice na existujúce VO.

umiestnenie je dané osadením parkových chodníkov, rozvod a osadenie stožiarov VO kopíruje ich líniu

a umiestnené objekty SO 02.04 a SO 04, vzhl'adom na ich rozsah a nenáročnost', je možné vyhodnotit' ako
jednoduché stavby, v súlade s ustanovením § 55 ods.2, písm. a) stavebného zákona, stavebný úrad určuje že pre
ich uskutočnenie postaěí ohlásenie stavebnému úradu

Podmienky pre umiestnenie stavby a projekt stavby - stavebný objekt SO 02.04 a SO 04:

1. Stavba sa umiestni a zrealizuje v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval: SIMP
s.r.o., IČO: 36 364 584, sídlo-spoločnosti: Kopanice 666/1, -010 07 Žilina, vypracoval: Ing. Ján -Majerský, PhD.
autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. SKA 0439 * Z * Al, v terrníne 12/2016, a v súlade so situačným plánom
na podklade katastrálnej mapy, ktorý je neoddelitel'nou súčast'ou tohto rozhodnutia.

2. Podkladom d'alšieho stupňa projektovej dokumentácie (projektu stavby pre vydanie súhlasu k ohláseniu) bude
dokumentácia stavby, ktorá slúžila ako podklad pre vydanie tohto rozhodnutia.

Ďalší stupeň projekto'vej dokumentácie musí byt'-vypracovaný oprávnenými osobami v zmysle ustanovenia § 45
ods. 1, 2 a 4, resp. 5 a § 46 stavebného zákona a v súlade s osobitnými predpismi. Musí byt' vypracovaná v
súlade s ustanoveniami § 43, § 43a - § 43i a § 47 - § 53 stavebného zákona, podl'a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ako aj v súlade so súvisiacimi technickými
norrnami a predpismi, hlavne z hradiska bezpečnosti, požiarnej ochrany, hygienickej nezávadnosti a ochrany
životného prostredia a požiadavkami vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie.

Projekt pre ohlásenie bude vypracovaný podl'a SaIN EN.
Stavebník móže uskutočňovat' stavbu (objekt SO 02.04 a SO 04) len na základe ohlásenia stavebnému úradu

(ustanovenie § 54 stavebného zákona).
6. Za realizovatel'nost' projektu zodpovedá projektant (§ 46 stavebného zákona)

3.

4.

5.

Podmienky pre realizáciu stavby - stavebné objekty, ktoré nevyžadujú d'alšie povolenie :

7. 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.

8. Rozhodnutie platí dva roky odo dňa, ked' nadobudlo právoplatnost', nestráca však platnost', pokial' bola
v tých lehotách padaná žiadost' o stavebné povolenie, alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel
(§ 40 ods.l stavebného zákona).
Toto rozhodnutie a prípadné rozhodnutie o predÍžení jeho platnosti sú závázné aj pre právnych nástupcov jeho
navrhovatel'a a ostatných účastníkov konania (§ 40 ods. 4 stavebného zákona).

10. Stavebník je povinný písomne oznámit' stavebnému úradu začatie stavebných prác (d'alej len stavebných prác,
ktoré je možné zrealizovat' po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia).

11 . V prípade, že stavba bude realizovaná svojpomocne, stavebník je povinný pred začatím stavebných prác oznámit'
stavebnému úradu odbome spósobilú osobu, ktorá bude vykonávat' stavebný dozor na stavbe. V prípade, že

9.
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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.
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 dohradu.
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 užívan-é
osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie a príslušné noríny STN EN.
Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržat' predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbat' na ochranu zdravia os6b na stavenisku aj v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. l 47/20 13 Z.z.
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ustanovenia § 43i ods. 3 písm. e, g, h
stavebného zákona.

Na uskutočnenie stavby moio navrhnút' a použit' iba stavebný výrobok (§ 66 ods. 3, písm. g) a § 43f stav.
zákona), ktorý je podra osobitných predpisov (zákon č.133/2013 Z.z. o stav. výrobkoch5 vhodný na použitie v
stavbe na zamýšraný účel, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/201 1. Doklady o
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 pred začatím stavby zabezpečit' vytýčenie stavby a všetkých inžinierskych sietí (§ 75
stavebného zákona) podl'a situácie overenej v rozhodnutí o využití územia spojenom s územným- rozhodnutÍm 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.

17. Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 75a bod 1 stavebného zákona neupúšt'a od
oprávnenými osobami podl'a ustanovenia § 45 ods. 4 stavebného zákona.
Stavebný úrad vsúlade sustanovením § 76 ods. 3 stavebného zákona upozorňuje, že kolaudačné
rozhodnutie sa vyžaduje pre jednoduché stavby (stavebný objekt SO 02.04 a SO 04), ktoré postačilo
ohlásit' podl'a § 55 ods.2 písm. a).

19. Stavenisko musí:

byt' zabezpečené pred vstupom cudzích osób na miestach, kde móže dí5jst' 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 tabul'u 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/ termín začatia a ukončenia stavby
e/ stavebný úrad, ktorý stavbu povolil a kedy stavbu povolil (číslo a dátum právoplatného povolenia)
taburu ponechá na stavenisku až do ukončenia stavebných prác,
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. f) stav. zákona) na riadenú skládku.
Stavebník ku kolaudácii doloží doklady o množstve a spósobe zneškodnenia odpadu zo stavby (prevzatie
zmluvnou stranou), pričom budú dodržané ust. zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov
v znení 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 dodržiavaní poriadku
a čistoty,
umožňovat' bezpečný pohyb os«"b vykonávajúcich stavebné práce (§ 43i ods. 3 písm. e) stav. zákona), mat'
vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a pohyb osób vykonávajúcich stavebné práce (§ 43i ods. 3
písm. g) stav. zákona),

12.

13.

14.

o

15.

16.

vytýčenie stavby

18.
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byt' zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia l'udí na stavenisku a v jeho okolí (§ 43i
ods. 3 písm. h) stav. zákona, zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia..), ako aj
ochrana životného prostredia podra osobitných predpisov (zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 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).

20. Stavebník je povinný na ochranu životného prostredia a osobitných záujmov dodržat' tieto podmienky:
Stavebník je povinný v súlade s F3 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 poshipovat' tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. Ak by
stavebná činnost' viedla k ohrozeniu existencie druhov rastlín a živočíchov, alebo k ich degenerácii, k narušeniu
ich rozmnožovacích schopností alebo k zániku ich populácie, stavebník je povinný stavebnú činnost' prerušit' na
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,
najmá § 27-29.
Dodržiavat' 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. 460/1-992 Zb. Ústava 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 obyvaterov 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.

21 . 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 verkoobjemových odpadov na stavbe pri ich preprave.

22. Stavebník je povinný zabezpečit' ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia l'udí a životného
prostredia a d'alších podmienok pre uskutočnenie stavby (§ 66 ods. 3, písm. b/ 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 pomócok 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.
23. Osobitné podmienky:

Stavebník je povinný uskutočňovat' stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému má vlastnícky alebo iný
právny vzt'ah. Bez súhlasu majitera 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 akrajiny, ako aj Všeobecne závuzné
nariadenie hl. m. SR Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hl. m. SR Bratislavy.

24. Stavebník je povinný pred zaěatím 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
príslušný cestný správny orgán (ak vlastník pozemku nie je stavebník).
rozkopávkové povolenie mimo hraníc staveniska (o vydanie je nutné požiadat' príslušný cestný správny orgán),

25. Stavebník je povinný v súlade s ustanovením § 75a ods. 4 stavebného zákona, pripojit' k ním uchovávanej
dokumentácii:

doklad o vytýčení stavby oprávnenou osobou,
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
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neskorších predpisov aVšeobecne 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 dodržiavaní poriadku
a Čistoty,
doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov, pričom na stavbu budú použité iba také
stavebné yýrobky (§ 66 ods. 2, písm. g) a § 43f stav. zákona), ktoré sú podl'a osobiíných 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.

26. Stavebný úrad týmto oznamuje, že na stavbe móže byt' vykonaný štátny stavebný dohl'ad povereným
zamestnancom stavebného úradu, v súlade s § 98 v nadv»znosti na § 134 stavebného zákona, a za tým
účelom vstúpit' na cudzí pozemok 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 vedomím ich vlastníka, v zmysle § 134
stavebného zákona.

27. Výstavba si nevyžiada žiadne asanácie starých stavieb ani výrub vzrastlých drevin.

28. 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, záv»zné stanovisko

k investiěnej činnosti č. MAGS OUIC 48130/2017-342883, zo dňa 08.09.2017:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako dotknutý orgán podl'a § 140a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov vydáva závuzné stanovisko
podl'a e) 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: ,,Mestský park v
Karlovej Vsi" k. ú. Karlova Ves, vo vzt'ahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení
zmien a doplnkov. Pre územie, ktorého súčast'ou sú záujmové parcely č. 910/13 v k.ú. Karlova Ves, stanovuje:
reguláciu funkěného využitia plóch:
a zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, č. funkcie 501, rozvojové územie vnútorného mesta, kód reg. I
Funkčné využitie územia :
* zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie 501 Podmienky funkčného využitia plóch
Územia slúžiace pre-dovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej vybavenosti v zónach
celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach, s dórazom na vytváranie mestského prostredia a
zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce vysokú komplexitu prostredia centier a mestských tried. Podra
polohy v organizme mesta 3e to prevažne viacpodlažná zástavba, v územiach vonkajšieho mesta málopodlažná
zástavba. Podiel bývania je v rozmedzí do 70 % celkových podlažných plóch nadzemnej časti zástavby funkč:nej
plochy. Zariadenia občianskej vybavenosti sú situované predovšetkým ako vstavané zariadenia v polyfunkčných
objektoch. Súčast'ou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčast' parteru, dopravné a technické vybavenie,
garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. Spósoby využitia funkčných plóch
Prevládajúce: polyfunkčné objekty bývania a občianskej vybavenosti
Prípustné: v území je prípustné umiestňovat' najmá: bytové domy, zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce
vysokú komplexnost' prostredia centier a mestských tried: zariadenia administratívy, správy a riadenia, zariadenia
kultúry a zábavy, zariadenia cirkví a na vykonávanie obradov, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, zariadenia
verejného stravovania, zariadenia obchodu a služieb, zariadenia zdravotníctva asociálnej starostlivosti, zariadenia
školstva, vedy a výskumu, zeleň líniovú a plošnú, vodné plochy ako súčast' parteru a plóch zelene, zariadenia a
vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia Prípustné v obmedzenom rozsahu: v území je
prípustné umiestňovat' v obmedzenom rozsahu najmá : rodinné domy, zariadenia športu, účelové zariadenia verejnej a
štátnej správy, zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb bez rušivých vplyvov na okolie, zariadenia na
separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych odpadov s obsahom škodlivín z
domácnosti

Neprípustné: v území nie je prípustné umiestňovat' najmu: zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v
ich okolí, areálové zariadenia občianskej vybavenosti s vysokou koncentráciou osób a nárokmi na obsluhu územia,
zariadenia verkoobchodu, autokempingy, areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a
pol'nohospodárskej výroby, skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory, stavby na
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individuálnu rekreáciu, zariadenia odpadového hospodárstva okrem. prípustných v obmedzenom rozsahu, tranzitné
vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou
Intenzita využitia-územia: pozemok parc.Č. 910/13 v k.ú. Karlova Ves, je súčast'ou územia, ktoré je definované ako
rozvojové územie. Rozvojové územie je územie mesta, v ktorom územný plán navrhuje novú výstavbu na doteraz
nezastavaných plochách, zásadnú zmenu funkčného využitia, zmenu spósobu zástavby vel'kého rozsahu. V danom
území územný plán stanovuje nasledovné regulatívy intenzity využitia územia, viaice sa k určenému funkčnému
využitiu: kód regulácie I
Zeleň líniová a plošná patrí medzi prípustné spósoby využitia funkčnej plochy.
Navrhovaný investičný zámer je v súlade s Uzemným 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 závuzného nariadenia č.8/ 1993 o starostlivosti o
verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy,
* požadujeme počas výstavby parku v max. miere eliminovat' negatívne vplyvy stavebnej činnosti (prašnost',
znečistenie príjazdových komunikácií, vibrácie, hlukovú zát'až,..),
* všetky stavebnou činnost'ou dotknuté okolité pozemky bezodkladne po ukončení prác uviest' do póvodného stavbu,
z hl'adiska technickej infraštmktúry:
* územím je vedené trasovanie viacerých rozvodov technickej infraštruktúry. Pri výsadbe zelene a realizácií súčastí
parku (SO 02 - SO 05) požadujeme rešpektovat' požiadavky správcov inžinierskych sietí, ochr. pásma a prísl. STN,
a odporúčame zvážit' okrem dažd'ovej záhrady event aj vybudovanie podzemnej retenčnej nádrže na záchyt časti
dažd'ových v«"d s následným využitím na závlahu zelene parku,
z hl'adiska budúcich majetko - právnych vzt'ahov:
* v prípade, že investor uvaije 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
UPOZORNUJEME

Toto závuzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza stanovisko hlavného mesta SR ako prípadného vlastníka
pozemku, resp. susedných pozemkov a stavieb, vrátane bytov, pričom v takomto prípade je žiadatel' povinný
usporiadat' si vzt'ah k pozemkom vo vlastníctve hl.m. SR Bratislavy v súlade so zákonom č.50/ 1976 Zb. - stavebný
zákon (nájomnou zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, zmluvou o zriadení vecného bremena a
pod.)

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, vyjadrenie - závuzné
stanovisko, z hl'adiska odpadového hospodárstva č. OU-BA-OSZP3-2017/059231/CEM/IV, zo dňa
19.06.2017:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podra § 5 ods. l 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
vyjadrenie:

Z hl'adiska odpadového hospodárstva tunajší úrad nemá
nasledovných podmienok:

námietky k predmetnej stavbe, za dodržania

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, odcudzením
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,

*

@
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2.

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 svo3ej 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,
ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (§ 2 vyhláška MŽP
SR č. 366/20 15 Z. z.) ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo viac ako jednou
tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a 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 povol'uje odpad zhromažd'ovat' v mieste jeho vzniku (t. j. v
mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia vel'koobjemového kontajnera), následne sa musí odviest' k
oprávnenému odberaterovi.

*

*

*

*

@

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 závuzné 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 j-ednotlivé druhy odpadov
podra vyjadrenia tunajšieho úradu v stavebnom povolení).

Podl'a § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov póvodcom
odpadov, vznikajúcich pri stavebných a demolaěných 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 podra tohto zákona a plní povinnosti podra § 14 zákona
o odpadoch.

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-
2017/059709/JAT, zo dňa 13.06.2017:

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 § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 479/2005 Z. z. (d'alej len ,,zákon"), účinného od 1. 1l. 2005, v územiach s
prvým a druhým stupňom ochrany sa vyžaduje vyjadrenie orgánu ochrany prírody podl'a § 9 ods. l písm. c) zákona, t.
j. k vydaniu stavebného povolenia na stavbu alebo zmenu stavby, ak sa rozhodnutie týka činnosti za hranicami
zastavaného územia. Nakol'ko sa predmetná stavba nachádza v zastavanom území obce a v území s prvým stupňom
ochrany, vydanie vyjadrenia ochrany prírody a krajiny sa nevyžaduje. Podl'a Regionálneho územného systému
ekologickej stability mesta Bratislavy (SAZP, 1994) sa v predmetnom území nenachádza žiadne biocentmm,
biokoridor ani genofondová plocha.

Upozorňujeme, že v prípade výmbu stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm a krovín s výmerou nad 10 m2 sa vyžaduje
súhlas podl'a § 47 ods. 3 zákona, o ktorom je kompetentná rozhodnút' Mestská čast' Bratislava. Dreviny v blízkosti
stavby je potrebné chránit' opatreniami podl'a STN 83 70 10 0chrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana
stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred
poškodením.
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@ Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddeleníe ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, vydal vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-
2017/68365/JAJ/IV-v., zo dňa 19.07.2017:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ako orgán štátnej vodnej správy pre vodné stavby podl'a F3 61 písm. a) zákona NR SR č.
364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o prieshipkoch v znení neskorších predpisov (d'alej
len ,,vodný zákon"), zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, vydáva k predloženému projektu, podra § 28 zákona o vodách nasledovné vyjadrenie:

Uskutočnenie a užívanie navrhovanej stavby je z hradiska ochrany vodných pomerov možné.
1 . Predmetná stavba nie je v zmysle § 52 ods.l vodného zákona vodnou stavbou a nepodlieha režimu povol'ovania na
tunajšom úrade. Na stavbu nie je potrebný súhlas podl'a § 27 vodného zákona.
2. Napojenie na existujúcu verejnú kanalizáciu a verejný vodovod je potrebne odsúhlasit' s ich vlastníkom a
prevádzkovaterom.
3. Existujúce inžinierske siete musia byt' pred zahájením stavby zamerané a vytýčené. Terénne úpravy v blízkosti
kanalizačného zberača A VIII uskutočňovat' zvlášt' opatrne so zachovaním jeho pásma ochrany.

Toto vyjadrenie je závuzným stanoviskom podra § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre účely konaní nasledujúcich podra tohto zákona.

@ Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, odd. dopravy a životného prostredia, Nám. Sv. Františka 8, 842 62
Bratislava, stanovisko zo dňa 21.05.20l8:

Mestská čast', ako orgán prenesenej štátnej správy v oblasti životného prostredia súhlasí s predmetnou realizáciou
stavby ,,Mestský park v Karlovej Vsi" s nasledovnými podmienkami:
a Ako výsadbový materiál budú použité predpestované dreviny I. kategórie t.j. stromy s rovným kmeňom bez
akýchkol'vek poškodení, so zachovaným teríninálnym vrcholom a súmernou komnou. Stromy budú so zapestovaným
koreňovým balom a s nasadením komny vo výške minimálne 2 metre.
a Budú sa rešpektovat' jestvujúce inžinierske siete a priestorové možnosti plochy. Taktiež bude prihliadané na budúci
vzrast vysádzaných drevín.
a Invázny druh rastliny pohánkovec (Fallopia sp.), ktorý rastie na pozemku parc. č. 91 0/ 13 C-KN, v k. ú. Karlova Ves,
bude v súlade s § 7b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (d'alej len ,,zákon") a prílohou 2a vyhlášky
č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon, odstránený a bude sa dbat' na to, aby sa zamedzilo jeho rozširovaniu.
a Podl'a dendrologického prieskumu z decembra 2016, vypracovaného Ing. Zuzanou Takáčovou, na pozemku parc. č.
91 0/ 13 C-KN, v k. ú. Karlova Ves rastú dve vzrastlé dreviny druhu topor čierny (Populus nigra), ktoré sa navrhujú na
dožitie. Z praxe je známe, že drevina č. 2 odumrela a bola odstránená z pozemku v roku 2017, drevina č. 1 je v máji
roku 2018 v stave odumierania. Na základe predmetného a v súlade s usmernením Ministerstva životného prostredia č.
18 79/4 16/2001 požadujeme dreviny nahradit' dvoma drevinami druhu topol' čierny, z dóvodu zachovania genofondu
ustupujúceho druhu.
a V roku 2016 boli na pozemku vysadené dreviny dmhu čerešňa pílkatá (Prunus serrulata Kanzan). Ani jedna drevina
neprežila. Požadujeme ich nahradit' v plnom rozsahu podl'a predloženej projektovej dokumentácie

Magistrát hl. m. SR Bratislavy, sekcia správy komunikácii, životného prostredia a stavebných činností, odd.
správy komunikácii, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, vydal vyjadrenie ě. MAGS OSK 54760/2017-
406359/Bá-322, zo dňa 08.1l.2017:

*

Na podklade odborného posúdenia predloženej dokumentácie ako správca komunikácie v zmysle §l40b zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a §3b
zákona č. 1 35/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov s riešením stavby
,,Mestský park v Karlovej Vsi" v zmysle predloženej dokumentácie súhlasíme s podmienkami:

1. K pripravovanému zámeru realizácie ,,Mestského parku" v Karlovej Vsi správca komunikácií v obvode IV nemá
pripomienky - vybudovaný Mestský park nepreberie do správy hl. mesta - OSK
2. V rámci budo'vania mestského parku žiadame zrekonštruovat' chodník pozdÍž Karloveskej ul.
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3. Navrhovaný chodník cez parčík žiadame napojit' na niveletu chodníka pozdÍž Karloveskej ul. (dve miesta
napojenia) tak, aby bol zabezpečený dobrý odtok povrchových vód, t. z., mby v miestach napojenia a ich okolí nestála
voda.

4. V miestach napojenia parkového chodníka na chodník popri Karloveskej ul. doporučujeme zapustit' do nivelety
chodníka chodníkový obnibník.
5. S napojením osvetlenia navrhovaného parku z existujúceho stožiara VO na Karloveskej ul. súhlasíme. Pri prácach
žiadame rešpektovat' a chránit' pred poškodením zariadenie verejného osvetlenia (VO) a cestnej dopravnej signalizácie
(CDS) v správe OSK, pred začatím stavby káble VO a CDS zakreslit' a v teréne vytýčit' odbornou firmou-. Pri
obnažení káblového vedenia žiadame kábel VO uložit' do chráničky bez použitia spojok.
6. Realizačnú PD žiadame konzultovat' a predložit' na vyjadrenie aj prevádzkovatel'ovi VO na území mesta Bratislavy
- firme Siemens s.r.o. Divízia VO, Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava.
7. V prípade, že navrhované osvetlenie parku bude v budúcnosti ponúla'iuté do správy a majetku Hl. mesta SR
Bratislavy - OSK, žiadame predložit' samostatný projekt VO s presne uvedenými druhmi a-typmi použitých materiálov
- musia byt' kompatibilné s prvkami VO používanými na území hl. m. SR Bratislavy (káble CYKY 4xl -Omm2,
elektrovýzbroj GURO, stožiare obojstranne žiarovo pozinkované..). Káble VO žiadame v celej dÍžke uložit' do
ohybnej komgovanej chráničky FXKVR bez použitia spojok.
8. Pred začiatkom prác, pred zásypom rýh a ku kolaudácii stavby žiadame prizvat' OSK - správcu VO, CDS k
prevzatiu staveniska, ku kontrole a k prevzatiu prác.
9. Pri prácach žiadame dodržat' STN 73 6005, ostatné platné normy a súvisiace predpisy.
10. Všetky stavebné práce žiadame zrealizovat' bez prerušenia funkčnosti VO, CDS. Prípadnú poruchu na VO
žiadame ohlásit' na tel. č. 02 638 10 151, poruchu na CDS treba nahlásit' na tel. č. 02 593 56 77 1.
1l. Ak bude stavba financovaná z EU fondov budú náklady na energiu a údížbu osvetlenia hradené investorom po
dobu 5 rokov, bez možnosti odovzdania osvetlenia parku do majetku a správy Hl. mesta - OSK.
12. K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby žiadame prizvat' OSK - správcu komunikácií, VO a CDS.
13. Ku kolaudačnému konaniu požadujeme vyčistit' vpusty dažd'ovej kanalizácie v okolí stavby a opravit' všetky
škody vzniknuté na komunikácii, chodrífku, zeleni, VO a dopravnom značení v správe Hl. m. SR - OSK, ktoré boli
spósobené stavebnou činnost'ou.
14. Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (na práce na objektoch v správe OSK).
Upozornenie :
V zmysle zákona č. 135/6 1 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je stavebník
povinný počas stavby udržiavat' čistotu na stavbou znečist'ovaných komunikáciách a verejných-priestranstvách a
výstavbu zabezpečit' bez porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky

* Magistrát hl. m. SR Bratislavy, Sekcia správy komunikácii, 'l,P a stavebných činností, odd. životného
prostredia amestskej zelene, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, vyjadrenie ě. MAGS OZP
45409/2017-311085 zo dňa 31.05.20l7:

Po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie Mestského parku v Karlovej Vsi rnóžeme konštatovat', že z
hl'adiska mestskej zelene: súhlasíme s predloženou projektovou dokumentáciou.

* Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava, vyjadrenie č.
HZP/13352/2017, zo dňa 22.08.20l7:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m. so sídlom v Bratislave ako orgán príslušný podl'a § 3 odsek
l písm. c) v spojení s prílohou č.l bod 1 a § 6 odsek 3 písm. g) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d'alej len zák. č. 355/2007 Z.z.) vo veci
posúderíia návrhu žiadatera Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č.l, 814 99 Bratislava,
ktorého zastupuje Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava na územné konanie stavby, podl'a §
13 ods. 3 písm. b/ cit. zákona vydáva toto závuzné stanovisko:
Súhlasí sa s návrhom žiadatel'a na územné konanie stavby ,,Park - Karlova Ves, k.ú. Karlova Ves", pare č. 910/13, k.ú.
Karlová Ves. Bratislava IV. Zároveň stanovujem podmienku:
Ku kolaudácií predložit': výsledok laboratórneho rozboru vzorky vody z areálu predmetnej stavby, ktorý preukáže
vyhovujúcu kvalitu vody podl'a účelu jej využitia.
Predložený návrh nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi určenými na ochranu verejného zdravia.
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@ SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava, vyjadrenie č. TD/NS/0248/2017/An, zo dňa
08.06.2017:

Predmetom stanoviska spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. (d'alej len ,,SPP-D") je posúdenie predloženej projektovej
dokumentácie (d'alej len ,,PD") pre stavebné povolenie podl'a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon").
V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:
plynárenské zariadenie (technologický objekt): STL distribučný plynovod DN 200,150 PN 90kPa a PP DN 25
ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno
bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno
Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (d'alej len ,,orientačné
znázornenie") je prílohou tohto stanoviska.
Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre
účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.
SPP-D, ako prevádzkovatel' distribučnej siete, podl'a ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,Zákon o energetike"): súhlasí s vydaním
stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadat' SPP-
D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadenf na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslat'
na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky,
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 1 00m, alebo ak
doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný oznámit' začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovatera
SPP-D (p. Marián Heršel, tel.č. +42? 2 2040 2149) najneskí5r 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečit' prístupnost' plynárenských zariadení počas realizácie činností z dóvodu potreby
prevádzkovania plynárenských zariadení, najmu výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a
odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožnit' zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v
ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovat' výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,00 m na každú strany od obrysu
existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských
zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovat' pred zasypaním
výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu
plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkorvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná,
pokiar sa na tieto práce nevzt'ahuje vydané povolenie SPP-D, 111

'- odkryté plynovody, káble, ostatné inžÍnier"ske siete musia byt' počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovat' také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a
hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariaadení
osadit' do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihned' ohlásené SPP-D na tel.č. :
0850111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D m6'ze pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podat' podnet na
Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložit' podl'a ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-
€ až 150 000,- €,
- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavat' ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných
všeobecne závázných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a
taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmá STN 73 6005, 73 3050, TPP 906 0l,700 02,
- stavebník je povinný rešpektovat' a zohl'adnit' existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo
bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovanf navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
dodržat' minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 0l,
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- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovat'
nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
OSOBITNE PODMIENKY:

Rešpektovat' všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy. V blízkosti plyn. zariadení zvolit'
na výsadbu vhodný krovinatý porast s nie vel'kou koreňovou sústavou.

* Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, vyjadrenie k projektovej
dokumentácii č. 35013/2017/PD, zo dňa 06.09.2017:

Z hl'adiska BVS k technickému riešeniu zásobovania pitnou vodou a k odvádzaniu a čisteniu odpadových vód v
zmysle § 17 ods. 2 písm. i) a § 18 ods. 2 písm. i) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách v znení neskorších predpisov zaujímame nasledovné stanovisko:
EXISTUJUCI STAV

V súčasnosti podl'a popisu v žiadosti nie je hore uvedená nehnutel'nost' pare. č. 91 0/ 13 pripojená na verejný vodovod a
nie je pripojená na verejnú kanalizáciu.'e.)íú ka

ŠENIENAVRHOVANÉ RÍEi
Zásobovanie vodou

* Zásobovanie navrhovaného objektu parku vodou je navrhované prostredníctvom novej vodovodnej prípojky HDPE
D40x2,4 (DN35,2mm), ktorá bude vyvedená z verejného vodovodu DN200 vedeného v ul. Karloveská, -(dÍmenzia z
projektu, zodpovedný projektant Ing. Marián Papp)
* Vodomerná šachta (900xl200xl800mm) bude osadená na pozemku par. č. 910/13.
a Vo vodomernej šachte je navrhnuté osadit' fakturačný vodomer DN25.
* Priemerná potreba vody pre závlahu Q= 3,2 m3fhod
K žiadosti bola doložená Dohoda o umiestnení vodomernej šachty.
Odvádzanie odpadových vód
a S odvádzaním odpadových vód z objektu parku sa nauvažuje, nakol'ko sa jedná o vodu potrebnú k závlahe parku.
VYJADRENIE BVS

Pri akejkorvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme rešpektovat' naše zariadenia a
ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podl'a § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Pásma ochrany určené podl'a predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a
kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.
K umiestneniu a k stavbe: ,,Mestský park v Karlovej Vsi" nemáme námietky, ak cez predmetnú a so stavbou súvisiace
nehnutel'nosti nie sú trasované rozvody vodovodov a kanalizácií BVS, vrátane ich súčastí a bude dodržané ich pásmo
ochrany.
Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej prípojky musí byt' v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení d'alších zákonov, za súčasného dodržania STN, EN a ON,
vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s platnými ,,Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnutel'nosti
na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technickými podmienkami zriad'ovania a odstraňovania vodovodnej a
kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s." (d'alej len ,,technické podmienky").
V zmysle ,,technických podmienok" je potrebné navrhnút' a realizovat' vodomernú šachtu a zároveň je potrebné
dodržat' platné ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 5403 a STN 73 6005, príp. d'alšie súvisiace normy a zákony,
vrátane ich zmien a dodatkov.

Platné: ,,TECHNICKÉ PODMIENKY pripojenia a odpojenia nehnutel'nosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu
a technické podmienky zriad'ovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti, a.s." sú dostupné v kontaktných centrách a zverejnené na internetovom sídle www.bvsas.sk.
Vlastník vodovodnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a spoluvlastníckych vzt'ahov
súvisiacich s vodovodnou prípojkou.
Vzájomné práva a povinnosti vzhradom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzt'ahy je potrebné doriešit' vzájomnými
zmluvnými vzt'ahmi.
Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byt' v koordinácii a v súlade s
platnými STN.
A. Zásobovanie vodou

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

3. Náklady na vybudovanie novej vodovodnej prípojky znáša vlastník prípojky stým, že zásahy na zariadeniach
verejného vodovodu móžu vykonávat' len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovatel'om určené.
4. Vzhl'adom na vypočítanú potrebu vody v projektovej dokumentácii, vodovodnú prípojku povolíme o maximálnej
dimenzii DN25.

5. Na vodovodnej prípojke medzi verejným vodovodom a vodomerom nesmú byt' vykonávané žiadne zmeny, úpravy a
preložky, ktoré by mohli mat' vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by
mohli ovplyvnit' kvalitu a nezávadnost' pitnej vody.
6. Zodpovednost' za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane vnútorných rozvodov, nesie
vlastník, spracovater projektovej dokumentácie a investor.
7. Vodovodná prípojka ani žiadna jej čast' nesmie byt' prepojená s potmbím iného vodovodu, vlastného zdroja vody
(napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie byt' situovaná v blízkosti zdroja tepla, ktorý by mohol spósobit'
nadmerné zvýšenie teploty pitnej vody.
8. BVS si vyhradzuje právo na kontrolu realizácie prípojky bezprostredne pred jej zasypaním v celej jej dÍžke.

b/ Vodomerná šachta

1. Vodomerná šachta je súčast'ou vodovodnej prípojky, na ktorejje umiestnené meradlo - vodomer. Vodomer je
súčast'ou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve BVS.
2. Vodomerná šachta umiestnená na pare. č. 91 0/ 13 musí byt' stavebne a priestorovo vyhovujúca požiadavkám BVS,
t.j. vybudovaná a dokončená ešte pred realizáciou vodovodnej prípojky a montáže vodomeru.
3. Majiter je povinný vodomernú šachtu zabezpečit' tak, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu meradla a v
zimnom období ochránit' meradlo proti zamrznutiu.
4. Vodomerná šachta žiadnym spósobom nesmie ohrozovat' bezpečnost' a ochranu zdravia zamestnancov
vykonávajúcich činnosti spojené s odčítaním vodomerov, výmenou vodomerov, opravami vodomerných zostáv a
inými prácami súvisiacimi s meradlom.
5. Vo vodomernej šachte je prísne zakázané skladovat' akýkol'vek materiál nesúvisiaci s prevádzkou vodomernej
šachty.
c/ Realizácia vodovodnej prípojky a montáž meradla - vodomeru
Náklady na realizáciu, montáž vodovodnej prípojky a montáž fakturačného vodomem ako aj údržbu vodomernej
šachty znáša vlastník prípojky.
Pre úspešné zrealizovanie vodovodnej prípojky je nevyhnutné splnenie všetkých ,,technických podmienok" : vykopaná
jama na vodovodnom potrubí tak, aby bolo možné uskutočnit' napojenie na verejný vodovod za dodržania všetkých
bezpečnostných pravidiel, vykopaná ryha od jamy po vodomernú šachtu a osadená vodomerná šachta príslušných
rozmerov. Pri výkopoch pre napojenie prípojky na verejný vodovod miesto výkopu do póvodného stavu uvádza
zákazník, resp. žiadater. Zároveň znáša náklady na všetky zemné práce.
V prípade splnenia podmienok uvedených vyššie je vlastník pripájanej nehnuternosti povinný písomne požiadat' BVS
o kontrolu technickej pripravenosti na realizáciu vodovodnej prípojky a montáž vodomeru.
V zmysle § 22 ods. 1 a§ 23 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách žiadatel'
o pripojenie na verejný vodovod sa móže pripojit' na vere3ný vodovod len na základe zmluvy o dodávke pitnej vody
uzatvorenej s vlastníkom, resp. prevádzkovatel'om verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností. Vyjadrenie BVS je platné dva roky.
Po strate platnosti vyjadrenia podl'a predchádzajúcej vety je žiadatel' povinný pred realizáciou prípojky požiadat' o
nové vyjadrenie.

* Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 27.02.2018:

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

Požadovaný odber el. energie s inštalovaným výkonom O,45 kW ( čo predstavuje max. súčasný výkon O,115 kW) bude
zabezpečený samostatnou prípojkou NN z existujúcej rozpojovacej skrine PRIS č. 0483-049. Umiestnenie
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elektromerov a ostatných prístrojov tvoriacich meraciu úpravu, vrátane ich montáže a zapojenia, musí byt' v súlade
s platným predpisom íí Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie ".Podmienkou vydania
stanoviska k stavebnému povoleniu je uzatvorenie zmluvy o pripojení medzi investorom a spoločnost'ou ZSD a.s. Za
detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. Stavb-a sa nachádza v blízkosti
distribučného vedenia VN č. 486.

@ Bratislavská teplárenská spoloěnost', Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, vyjadrenie č.03473/Ba/2017/3410-2
zo dňa 06.11.2017:

V zmysle Vášho listu zo dňa 02. 11.2017, e. č. 12021 ohradom stanoviska k hore uvedenej stavbe, Vám predkladáme
nasledovné vyjadrenie:
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k realizačnej projektovej dokumentácii na stavbu: Mestský park v Karlovej
Vsi, pozemok pare. č.: 910/13, k.ú. Karlova Ves, Bratislava, stavebné objekty: SO Ol Sadové úpravy, SO 02 Terénne
úpravy, SO 03 Chodníky a spevnené plochy, SO 04 Parkové osvetlenie, SO 05 Parkový mobiliár a po preštudovaní
projektu stavby konštatujeme, v záujmovom území sa nachádza horúcovod 2 x DN 150 do OST 6047
Vodohospodárska výstavba, Karloveská 2, ktorý nie je majetkom BAT, a.s. a je v trvalej prevádzke.
Z tohto dóvodu dopomčujeme stavebníkovi dodržat' ustanovenia § 36 - ochranné pásma, bod 7, 8 a 9 zákona č:
657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a to najmu:
1. Pri súbehu inžinierskych sietí s horúcovodom dodržat' ochranné pásmo horúcovodu a to 1 m od vonkajšej hrany
horúcovodného kanála na obe strany. Ochranné pásmo horúcovodných šácht a to 1 m od vonkajšej hrany šachty na
všetky strany.
2. Pri križovaní inžinierskych sietí s horúcovodom dodržat' norrnu STN 73 6005/ 1993 - Priestorová úprava vedení
technického vybavenia. Ďalej dopomčujeme inžinierske siete uložit' do chráničky s presahom 1 m od vonkajšej hrany
horúcovodného kanála na obe strany.
3. Nevykonávat' výkopové práce, ktoré by mali za následok obnaženie a poškodenie horúcovodu.
4. Zamedzit' pohyb t'ažkých mechanizmov nad horúcovodom.
5 . Je zakázané umiestňovat' prostriedky zariadenia staveniska nad horúcovod, do jeho ochranného pásma a do pásma
bezprostredne nadvázujúceho na jeho ochranné pásmo.
6. Výkopové práce v blfzkosti horúcovodu dopomčujeme vykonat' ručne.
7. V ochrannom pásme horúcovodu a v priestore bezprostredne nadvuzujúcom na jeho ochranné pásmo je zakázané
vysádzat' trvalé porasty, ktorých koreňový systém by mohol ohrozit' sústavu tepelných zariadení alebo plynulost' a
bezpečnost' jej prevádzky.
8. Pred začatím stavebných prác dopomčujeme horúcovod vytýčit'.
Za dodržania pripomienok uvedených v liste nemáme voči stavbe námietky a súhlasíme s realizačnou
projektovou dokumentáciou.

Slovenský zvůz telesne postihnutých, Ševěenkova 19, 851 0l Bratislava stanoviskom č. 192/2017 zo dňa
24.07.2017

Na uvedenú stavbu sa v zmysle § 56 vyhl. MŽP SR 532/2002 Z.z. vzt'ahujú všeobecné technické požiadavky na
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie.
Navrhovaná stavba z hl'adiska prístupnosti s'pÍňa všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s
obmedzenou schopnost'ou pohybu v zmysle-vyhl. MŽP SR č.532/2002 Z.z. a prílohy k vyhláške č.532/2002 Z.z.
ktorou sa určujú všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnost'ou pohybu.
Navrhovaná stavba spÍňa všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou
pohybu v zmysle vyhl. MŽP SR č.532/2002 Z.z. a prílohy k vyhláške č.532/2002 Z.z. ktorou sa určujú všeobecné
technické požiadavky zabezpečujúce užívanie ha stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu.
Doporučujeme vydanie územného rozhodnutia.

* Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava stanoviskom č. 70/SK/2017/Ko
zo dňa 29.06.20l7

Na základe žiadosti spoločnosti Generálny investor Bratislavy o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné
povolenie na stavbu ,,Mestský park v Karlovej Vsi", konštatujeme, že stavba si nevyžaduje úpravy z hradiska osób so
zrakovým postihnutím. Súhlasíme s vydaním stavebného povolenia.
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* Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 6611715510, zo dňa 01.06,2017:

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovák Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené
záujmové územie : Dójde do styku so siet'ami elektronických komunikácii (d'alej len SEK) spoločností Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnút' do podmienok určených stavebným úradom pre
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú
neoddelitel'nou súčast'ou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovat' nasledovné:
1 . Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné
dodržat' ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnost' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného
polygónu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému
polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnost' podra bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadost'
je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto
sieti (najneskí5r pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvat' spoločnost' Slovák Telekom, a.s. na
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostrednfctvom zamestnanca spoločnosti
povereného správou sieti:
Všeobecné podmienky ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadost', je v kolízii so SEK Slovák Telekom.a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so
zamestnancom Slovák Telekom.a.s. povinný zabezpečit':
* Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák 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 móže nachádzat' viac zariadení (káble, potrubia) s róznou funkčnost'ou.

2. Pri akýchkol'vek prácach, ktorými móžu 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,
a 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 bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍbiace stroje)
a Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukol'vek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti
1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
* Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
a Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
* Overenie výškového uloženia zariadenia mčnými sondami (z dóvodu, že spoločnost Slovák 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' kr3írtie tel. káblov je toto možné
vykonat' len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3 . V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná siet' ST) je potrebné si podat' žiadost' o
určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržat' platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

UPOZORNENIE:

Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, na povinnost' počas vykonávania stavebných prác dodržiavat' §5
Všeobecne závuzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa 29.10.2013 o pravidlách
času predaja vobchode, času výstavby, rekonštmkcie stavieb abytov, podl'a ktorého možno stavebné práce
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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.

Kzačatiu územného konania si námietky apripomienky v stanovenej lehote neuplatnil žiadny účastník
konania.

Odóvodnenie

Stavebný úrad prijal do podaterne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves dňa 11 .07.20l7,
podanie označené ako návrh na vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia od nawhovatel'a: Hlavné mesto
SR Bratislava, Primaciálne nám. č.1, 814 99 Bratislava - v zastúpení : Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5,
852 92 Bratislava, na stavbu ,,Mestský park v Karlovej Vsi" ul. Karloveská, podl'a projektu vypracovaného: SIMP
s.r.o., IČO: 36 364 584, sídlo spoločnosti: Kopanice -666/1, 010 07 Žilina,a "vyprac'oval: Ing.'Ján Majerský, PhD.
autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. SKA 0439 * Z * Al, v termíne 12/2016.

Pretože predložený návrh spolu s prílohami neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej
stavby, tunajší stavebný úrad písomnost'ou č. KV/SU/24 1 4/20 1 7/ 1 74 1 1/ZK zo dňa 13. 10.2017 vyzval navrhovatel'a na
doplnenie podania a konanie prerušil, zároveň ho upozornil, že ak v určenej lehote nedostatky podania neodstráni,
územné konanie bude zastavené podl'a ustanovenia § 35 ods. 3 stavebného zákona.

Navrhovatel' svoju žiado-st' postupne dopÍňal podaním zo dňa 07.09.20l7, 03 . 10.2017, 21. 12.2017, 21 .02.2018
a 15.03.2018. Taktiež stavebný úrad poskytol zástupcovi navrhovatel'a usmernenie na ústnom prerokovaní dňa
26.01 .2018. Na základe predložených, resp. v konaní doplnených podkladov, najmu však na základe predloženej
vyššie uvedenej projektovej dokumentácie, stavebný úrad podaný návrh vyhodnotil ako návrh na vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení stavby spojeného s návrhom na vydanie rozhodnutia o využívaní územia, v súlade s
ustanoveniami § 39b ods. 3b v spojení s § 39b ods. 5 stavebného zákona.

Dňom podania a následného doplnenia žiadosti, stavebný úrad v súlade s ustanovením §35 a §36 ods. 1, 2, 3 a
4 stavebného zákona, začal územné konanie o umiestnení stavby v zlúčení s konaním o využíva'ní územia, čo v súlade
sustanovením § 36 ods.4 oznámil listom č. KV/SU/9/2018/5510/ZK zo dňa 19.03.2018 známym aneznámym
účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotla?iutým orgánom jednotlivo, súčasne v zmysle ustanovenia § 36 ods. 2
stavebného zákona upustil odústneho pojednávania amiestneho zist'ovania zdóvodu, 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 § 36 -ods. 2 stavebného z-ákona určil, ze
námietky móžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatnit' najneskór do 7 pracovných dní odo dňa domčenia tohto
oznámenia, upozornil, že k neskoršie podaným námietkam a pripomienkam nebude prihliadat', určil, že v rovnakej
lehote, v súlade s ustanoveniami § 36 ods. 3 stavebného zákona oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej
správy a samosprávy, pričom ak v určenej alebo predÍženej lehote neoznámia svoje stanoviská k povol'ov-anej stavbe,
má sa za to, že so stavbou 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 (l pripomienky,
ktoré by boli v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.

Stavebný úrad vyhodnotil okruh účastníkov konania podl'a platného právneho stavu v súlade s § 34
stavebného zákona v rozsahu, v akom sa umiestňovaná stavba móže priamo dotýkat' ich vlastníckych alebo iných práv
k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám.

Navrhovatel' spolu so žiadost'ou o vydanie rozhodnutia predložil na stavebný úrad: projektovú dokumentáciu
vypracovanú: SIMP s.r.o., IČO: 36 364 584, sídlo spoločnosti: Kopanice 666/1, O-10 07 Žilina, vypracoval: Ing. Ján
Majerský, PhD. autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. SKA 0439 * Z * Al, v termíne 12/2016, vyjadrenia,
stanoviská, závuzné stanoviská dotknutých orgánov: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99
Bratislava 1, závuzné stanovisko k investičnej činnosti č. MAGS OUIC 48130/2017-342883, zo dňa 08.09.2017,
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. OU-BA-
OSZP3-201 7/05923 l/CEM/IV, zo dňa 19.06.2017, Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, stanovisko z hl'adiska ochrany prírody a krajiny,
vydal vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2017/059709/JAT, zo dňa 13.06.2017, Okresný úrad Bratislava, odbor
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starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako orgán
štátnej vodnej správy, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2017/68365/JAJ/IV-v, zo dňa 19.07.2017, Mestská čast'
Bratislava - Karlova Ves, Odd. dopravy a ŽP, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, stanovisko, súhlas zo dňa
21 .05.2018, Magistrát hl. m. SR Bratislavy, sekcia správy komunikácii, životného prostredia a stavebných činností,
odd. správy komunikácii, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, vydal vyjadrenie č. MAGS OSK 54760/2017-
406359/Bá-322, zo dňa 08. 11 .2017, Magistrát hl. m. SR Bratislavy, Sekcia správy komunikácii, ŽP a staveb. činností,
odd. životného prostredia a mestskej zelene, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, vyjadrenie č. MAGS OZP
45409/2017-311085 zo dňa 31 .05.2017, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09
Bratislava, vyjadrenie č. HŽP/13352/2017 zo dňa 22.08.20l7,- SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11
Bratislava, vyjadrenie č. TD/NS/0248/2017/An, zo dňa 08.06.20l7, Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s.,
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, vyjadrenie č. 35013/201 7/PD, zo dňa 06.09.2017, Západoslovenská distribučná,
a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 27.02.2018, Bratislavská teplárenská spoločnost', Bajkalská
21/A, 829 05 Bratislava, vyjadrenie č.03473/Ba/201 7/34} O-2 zo dňa 06. 11.2017, Slovenský zvuz telesne postihnutých,
Ševčenkova 19, 851 0l Bratislava stanoviskom č. 192/2017 zo dňa 24.07.2017, Únia -nevidiacich a -slabozrakých
Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava stanoviskom č. 70/SK/2017/Ko zo dňa 29.06.2017, Slovak Telekom, a.s.,
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 6611715510, zo dňa Ol .06.2017,

Vyššie uvedené dotknuté orgány sa k umiestneniu predmetnej stavby vyjadrili kladne, prípadne kladne za
dodržanie nimi určených podmienok, ktoré sú zapracované do závázných podmienok tohto územného rozhodnutia
v spojení s rozhodnutím o využívaní územia. Vkonaní si neuplatnili námietky apripomienky žiadni účastníci
konania.

Stavebný úrad v priebehu konania zistil, že využívaním územia a umiestnením stavby, nebudú ohrozené
záujmy chránené stavebným zákonom a jeho vykonávacími vyhláškami, predpismi vydanými na jej využívanie a
umiestnenie a osobitnými predpismi, nezistil dóvody, ktoré by bránili využívaniu a umiestneniu stavby tak, ako to
bolo stanovené vo výroku predmetného rozhodnutia.

Stavebný úrad preskúmal predložený návrh z hl'adísk uvedených v ustanoveniach § 35 ods. 1 a § 37 ods. 2
stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 3 Vyhl. 453/2000 MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona, posúdil súlad stavby s verejnými záujmami. Územný plán hl. m. SR Brati'slavy, rok 2007 v znení
neskorších zmien a doplnkov stanovuje pre územie, ktorého súčast'ou je pozemok parc.č. 910/13 v k.ú. Karlova Ves,
reguláciu funkčného využitia plóch : zmiešané územia bývania aobčianskej vybavenosti, číslo fumkcie 501,
rozvojové územie vnútorného mesta, kód reg. I. Navrhovaný investičný zámer je v súlade s Územným plánom
hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov. Tunajší stavebný úrad konštatuje, že stavebník
splnil podmienky pre vydanie rozhodnutia o využívaní územia a územného rozhodnutia o umiestnení stavby, v súlade
s ustanoveniami § 37, § 39, § 39b ods. 5, stavebného zákona austanovení § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Pouěenie

Proti tomuto rozhodnutiu majú účastníci konania právo podat' odvolanie na tunajšom úrade, ktorý
rozhodnutie vydal, do 15 dní odo dňa jeho domčenia, v súlade s e) 53 a S, 54 správneho poriadku. Ak tunajší stavebný
úrad sám nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky,
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právoplatnost', je možné preskúmat' súdom podl'a príslušných ustanovení Správneho s..?údneho poriadku.

ít!W, «h ?'=<

'M??o'ioa'phojová
starostka

Príloha: situácia stavby
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Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
2. SIMP, s.r.o., Kopanice 666/1, 010 07 Žilina
3. Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava
4. Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
5. Surpass Invest., s.r.o., Peterská 2, 821 03 Bratislava
6. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
7. Elena Tóthová, Gwerkovej 28, 851 04 Bratislava
8. Pavol Haverl, Bošániho 3139/1, 841 0l Bratislava
9. Ján Haverl, Bošániho 3139/1, 841 0l Bratislava
10. Náboženská spoločnost' Jehovovi svedkovia, Pekná cesta 17, 831 52 Bratislava
1l. Ol'ga Bohunská, Tehelná 25, 831 03 Bratislava
12. Vladislav Tomek, Líščie údolie 39, 841 04 Bratislava
13. Helena Straková, Drotárska 5, 81106 Bratislava
14. Anna Laznovská, Kuklovská 492, 841 04 Bratislava
15. RNDr. Branko Illek, Líščie údolie 38, 841 04 Bratislava
16. Adam Minarovič, Líščie údolie 31, 841 04 Bratislava
17. Špeciálne systémy a software, a.s., Svrčia, 841 04 Bratislava
18. Jozef Neuschl, Jurigovo nám. 15, 841 04 Bratislava
19. Jaroslav Fajčík, Líščie údolie 25, 841 04 Bratislava
20. Mária Swietláková, Líščie údolie 25, 841 04 Bratislava
21. Stanislav Svetlák, Líščie údolie 25, 841 04 Bratislava
22. Vladislav Fajčík, Líščie údolie 25, 841 04 Bratislava
23. Ján Fajčík, Líščie údolie 25, 841 04 Bratislava
24. SHELL Slovakia, s.r.o., Eisnsteinova 23, 851 0l Bratislava
25. Vlastníci pozemkov a stavieb, ako aj susedných pozemkov a stavieb v mieste umiestňovanej stavby, ktorých
vlastnícke alebo iné práva íožu byt' rozhodnutím priamo dotknuté

Doručí sa dotknutým orgánom jednotlivo:
1. Hlavné mesto SR Bratislava, ŽP, Primaciálne námestie 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava 1
2. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
3. Hlavné mesto SR Bratislava, OSK, Primaciálne námestie 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava 1
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09
Bratislava 29

5 . Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
6. Krajské riaditel'stvo policajného zbom v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Dopravno - inžinierske
oddelenia, Špitálska 14-, 812 28 Bratislava 1
7. Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava,
8. Slovenský zvuz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 8'5 101 Bratislava,
9. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, p.o. BOX 292, 810 00 Bratislava 1
10. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
1l. SPP - Distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
12. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
13. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínová 3, 829 05 Bratislava
16. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.ř.o., Ševčenkova 36, Bratislava
17. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ BA, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
18. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií,
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
19. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
20. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. slobody 6, p.o. Box 100, 810 05 Bratislava
21 . Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava
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Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky doručenia):
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
2. Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava
3. SHELL Slovakia, s.r.o., Eisnsteinova 23, 851 0l Bratislava
4. SIMP, s.r.o., Kopanice 666/1, 010 07 Žilina (projektant)

Na vedomie MČ:
1. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka

2. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - odd. dopravy a životného prostredia
3. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - odd. územného rozvoja
4. Spis
5. a/a - 2x

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli mestskej časti/mesta
posledný deň vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia. Súčasne sa zverejní na internetovej stránke úradu.

Dátum vyvesenia: ,! ý. ei . 2-t }P
Pečiatka a podpis::,,č-=žM*stská časf' amí? ?

oddebnie územn*ho kon a
a stavebného p?
Nám. S!V. FranWm l
842 62 BraUsáawi 4

Dátum domčenia:

Pečiatka a podpis:
Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

Vybavuje: Ing. Zuzana Klaučová, 02/70711317, zuzana.klaucova@karlovaves.sk
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