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

(J2. j.: KV/SU/ 11 9/20 1 7/ 1 8754/ZK Bratislava03.ll.20l7

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej stavebný úrad) podra 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, v nadváznosti 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. 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 § 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'
navrhovatel'a, vydáva:

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

územné rozhodnutie o využívaní územia

pre umiestnenie štyroch geoterrnálnych vrtov na využívanie tepelnej energie zemskej kóry

2. v súlade s ustanovením § 39a ods. 1, 2 a 4, v spojení s ustanovením § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva
životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, rozhodnutie

o umiestnení stavby

názov stavby: ,,Rodinný dom':
Objektová skladba: so - oo

SO - Ol
SO - 02
so - 03
so - 04
so - 05
SO - 07
SO - 08

prÍprava Územia
rodinný dom
spevnené plochy
bazén

prípojka vody
prípojka kanalizácie
elektrické domové prípojky
spevnená plocha na parcele 672/2 1,28, 535/24

miesto stavby: stavba bude umiestnená v lokalite vymedzenej ulicami Líščie údolie - Staré grunty, na pozemkoch
reg. "C" parc. č. 2968/47, 2968/71, 535/24, 672/2 1, 672/28, 672/19, všetko k. ú. Karlova Ves

navrhovatel': Peter Vavro a MUDr. Viera Vavrová, obaja trvale bytom Malá 13, 811 02 Bratislava,
v zastúpení: I*PaB partner - združenie podnikaterov Ing. Pavol Bobula, Tatiana Ivicová - IPB, IČO:

31 075 592, so sídlom združenia: Orenburská l 7A, 821 06 Bratislava 214

projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia: vypracovala spoločnosť ADM design, s.r.o.,
Sabinovská 5, 821 02 Bratislava, Ing. arch. Dušan Dinaj, autorizovaný architekt, reg. č. SKA
*0405AA*, v terrníne 10/2015, revidovaná 12/2016

druh stavby: pozemná stavba - novostavba rodinného domu, inžinierska stavba - účelová komunikácia,



trvanie stavby: stavba trvalá

stručný popis stavby: Pozemok je situovaný medzi ulicami Staré grunty a Líščie údolie. Územie bývalých záhrad je
svahovité so sklonom až 15o/o juhozápadným smerom. Dopravný prístup je zabezpečený z ulice Líščie-údolie, tento
bude tento riešený ako súkromná účelová komunikácia. Dom má jedno podzemné podlažie (1 . PP) slúžiace ako 'garáž,
dve plnohodnotné nadzemné podlažia (1. A 2. NP) a jedno ustupujúce (ÚP). Na každom nadzemnom podlaží je
umiestnený jeden byt. Architektonické riešenie: Podzemné podlažie, tvoriace podnož domu, slúži ako spoločná garáž
a priestor pre tepelné hospodárstvo. Na ňom sú situované dve plnohodnotn-é a jedno ustúpené podlažie s bytmi.
Spojené sú komunikačným jadrom na severovýchodnej strane domu. Na teréne, orientovaná na juhozápad, je terasa s
bazénom ako spoločné vybavenie domu. Konštrukčné riešenie: Objekt je štvorpodlažný ukončený plochou strechou
situovaný vo značne svahovitom teréne. Pódorysne je tvorený hlavnou obdÍžnikovou čast'ou a -dvoma menšími
obdÍžnikovými čast'ami, vyplnenými vertikálnymi komunikáciami a obslužnými p'riestorm:. ?Hlavný priestor-';á-v-ř.
PP rozmery 16,700xl4,400m (v piatich priečnych moduloch po cca 2700 mm), ktoré sa v 1. a 2. NP menia skrátením
terasou z čela objektu a rozšírením do bokov na 13 ,000x l 6,950m a v ÚP sa zmenšuje skrátením terasy z čela objektu a
bokov na 7,200xl3,130m s výstupkom v strede z čela rozmerov 1,250x4,800m-. ObdÍžniková čast' schodiska má
rozmery 2,lOOx3,800m a obdÍžniková čast' s výt'ahovou šachtou má rozmery 3,400x7,900m a v ÚP je zmenšený len
na výt'ahovú šachtu a jej predpolie rozmerov 2,l00x4,200m. Konštrukčná výška podlažia je v 1. PP- 3,lOm, v 1. NP
3,25m, v 2. NP 3,50m a v ÚP 3,55m. Objekt ť»ude založený na betónovýcÍi pás"ových základoch do nezamřzajúaej
hÍbky, úrovne únosnej základov'ej pódy. -Vodorovné konštrukcie budú 'tvorené- monolitÍckými-že'Íezobetóno'v';;'i
doskovými konštrukciami hrúbky 250 mm s výškovými zlomami v mieste terás a s vencami po obvode. Zvislé nosné
konštrukcie budú v suteréne tvorené monolitickými železobetónovými stÍpmi rozm-erov cca 600/200mm,
monolitickými železobetónovými obvodovými stenami hrúbky 200mm a vnútornými keramickými stenami hrúbky
300mm. Zvislé nosné konštrukcie v nadzemných podlažiach budú tvorené keramickými obvodovými stenami hrúbky
minimálne 300mm a vnútornými keramickými stenami hrúbky 200mm. Na terase-pod objektom bude realizovaný
bazén. Terasa bude zachytená oporným múrom na výšku cca 4600mm od terénu.-Oporný múr bude riešený ako
deformačný, monolitický železobetónový. Stena oporného múra bude hrubá 400mm. Prípojka vody: Zásobovanie
navrhovaného objektu vodou sa navrhuje riešit' novou vodovodnou prípojkou vody DN 40 napojenou na existujúci
verejný vodovod DN 100 v ulici Líščie údolie. Za vodomernou šachtou bude rozvod pokračo-vat' až do budovy. V
budove budú osadené podmžné vodomery pre jednotlivé byty. Z hl'adiska požiarnej ochrany je navrhnutá na pozemku
investora požiarna nádrž s objemom 14 m3.Vodovod bude vedený k navrhovanej požÍaffio-retenčnej nádrži a k
technológii navrhovaného bazénu. Kanalizácia: Odvádzanie odpadových vód z objektu-je riešené novou kanalizačnou
prípojkou DN 200, ktorá bude napojená do verejnej kanalizácie DN 300 v ulici Líščie údolie. Na trase sú navrhnuté
revízne šachty. Pre odvod dažd'ovej vody je navrhnutá nová dažd'ová prípojka kanalizácie DN 150, napojená do
navrhovanej dažd'ovo-požiarnej nádrže, ktorá bude umiestnená na pozemku investora. Vykurovanie, chladenie,
príprava teplej vody: Riešený objekt bude zásobovaný tepelnou energiou s tepelného čerpadla Viessmann Vitocal
300-G BW+BWS 121, menovitý výkon 21,2kW. Tepelné čerpadlo je napojené na zemné vrty. Navrhnuté sú štyri
hlbinné vrty. Ako záloha bude osadený elektrický kotol Therm 23 s tepelným výkonom 23kW. Tepelné čerpadlo bude
dopojené do akumulačnej nádoby Viessmann Vitocell 100-E o objeme 750 litrov. Z akumulačnej nádoby bude
vykurovacie médium distribuované do jednotlivých vetiev. Teplá voda bude ohrievaná v zásobníkovom ohrievači
Viessmann Vitocell 100-V typ CVB o objeme 5001. Voda v bazéne bude ohrievaná pomocou výmenníka tepla
(dodávka bazén). Elektro: Objekt je na zdro3 el. energie napojený z novej elektromerovej skrine SR4 domovou
prípojkou do spoločného elektromerového rozvádzača, v ktorom sa nachádzajú 4 merania eÍektrickej energie pre 4
elektromery 4RE (3 bytové jednotky + spoločná spotreba). Skriňa SR4 je umiestnená na hranici pozemku p.č.672/19
od ul. Staré grunty. Navrhovaná skriňa SR4 bude napojená na NN káblový rozvod z objektu Belánikova 6
z rozpojovacej istiacej skrine č. 1190-029, predmetný káblový rozvod bude riešený samostatným povolením.
Dopravné napojenie navrhovaného objektu na nadradený komunikačný systém je riešené na ul. Líščie údolie ceztden,ý k«

, dlžkyspevnenú plochu na pozemkoch 535/24, 672/21,28, dÍžky 90,0 m, šírky 3,0 m spremenlivým sklonom. Pre
zabezpečenie parkovania je navrhnutých 7 parkovacích miest v 1. podzemnom podlaží rodinného domu.

Podmienky pre umiestnenie stavby a projekt stavby:
pódorysné a priestorové parametre stavby:

pódorysný rozmer domu na úrovni I.NP (vrátane balkóna a terasy) = 18,76 x 16,65 m
Plocha pozemku: 974, 00 m2
Zastavaná plocha: 214,11 m2
Spevnené plochy: 106,89 m2
Zeleň: 653,00 m2
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Úžitková plocha:
Podlažná plocha 1.-3.NP:
Podlažná plocha 1 .PP:

602,99 m2
535,27 m2
167,60 m2

vzdialenost' domu od hraníc susedných pozemkov:
pozemok parc.č.2968/29 = 4,130 až 4,445 m
pozemok parc.č.672/8 = 5,801 + 14,850 m
pozemok parc.č. 2968/62 = 7,990 m
pozemok parc.č. 656 = 24,350+13,041 m

absolútne a relatívne výšky objektov:
výška povrchu podlahy 1.NP =í= 0,00 = 174,8 m.n.m.
výška hornej hrany atiky plochej strechy objektu nad * 0,00 = +10,55 m
výška hornej hrany komína nad -í= 0,00 = +11,55 m

vzdialenost' 4 geotermálnych vrtov na pozemku parc.č. 2968/7 1 od hraníc susedných pozemkov:
pozemok parc.č. 656 = 5,00 m (vrt 1, vrt 3) + 8,00 (vrt 2, vrt 4 )
pozemok parc.č. 2968/29 = 5,00 m (vrt 1, vrt 2) + 18,00 m (vrt 3, vrt 4)

Stavba sa umiestni a v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval: ADM design,
s.r.o., Sabinovská 5, 821 02 Bratislava, Ing. arch. Dušan Dinaj, autorizovaný architekt, reg. č. SKA
*0405AA*, v termíne 10/2015, revidovaná 12/2016 a v súlade so situačným plánom na podklade katastrálnej
mapy (výkres č. 1 situácia širšie vzt'ahy), ktorý je neoddeliternou súčasťou tohto rozhodnutia.
Podkladom d'alšieho stupňa projektovej dokumentácie (projektu stavby pre vydanie stavebného povolenia)
bude dokumentácia stavby, ktorá slúžila ako podklad pre vydanie tohto rozhodnutia.
Ďalší stupeň projektovej 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 - F3 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 normami a predpismi, hlavne z hl'adiska 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 stavebné povolenie bude vypracovaný podl'a STN EN.
Stavebník móže uskutočňovat' stavbu len na základe právoplatného stavebného povolenia (ustanovenie § 54
stavebného zákona).
V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie riešit' spósob organizácie dopravy počas výstavby.
V d'alšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné spracovat' statické posúdenie stavieb, ktoré preukáže
ich mechanickú odolnost' a stabilitu.

8. Návrhom vhodnej organizácie výstavby zabezpečit', aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a aby bola zabezpečená
bezpečnost' osób, pešej i cestnej dopravy a to vhodným označením staveniska, zaistením proti vstupu cudzích
osób. Aby neprišlo k neprimeranému obmedzeniu sprístupnenia, užívania a zásobovania médiami ostatných
dotknutých nehnutel'ností v dotknutej lokalite. V projektovej dokumentácii vymedzit' konkrétnu plochu pre
skládku materiálu.

Preukázat' v rámci stavebného konania riešenie nakladania s komunálnym odpadom a nakladania s odpadom
zo stavebnej činnosti v súlade s platnými právnymi predpismi.

10. Ak budú vykonávanou stavebnou činnost'ou zasiahnuté aj iné pozemky, ktoré sú pol'nohospodárskou pódou, k
stavebnému konaniu je potrebné predložit' stanovisko orgánu ochrany pol'nohospodárskej pódy v súlade so
zákonom č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní pornohospodárskej pódy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z.
o integrovenej prevencii a kontrole znečist'ovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

11 . Na území kde sa plánuje výstavba je potrebné dodržiavat' ustanovenia zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V zmysle ustanovenia § 4, odst.l zákona je povinnost'
postupovat' pri výstavbe tak, aby nedochádzalo k zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov a v tom zmysle v
d'alšom stupni projektovej dokumentácie vypracovat' aj plán organizácie výstavby. Výkopové práce pri
drevinách uskutočňovat' mčne s dórazom na ochranu ich koreňového systému.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.
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12. Vykonávat' investičnú činnost' v súlade s ustanoveniami VZN č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na
území hl. mesta SR Bratislavy.

13. Stavebník je povinný dodržat' podmienky dotknutých orgánov, ktoré boli dané v stanoviskách k
projektovej dokumentácii v územnom konaní. V d'alšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné
reŠpektovat' ich požiadavky a vyjadrenia:

» Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava 1, závůzné stanovisko
k investičnej ěinnosti ě. MAGS OUIC 51339/2016-333839, zo dňa 24.04.2017:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako dotknutý orgán podl'a § 140a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o
í:izemnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva závázné stanovisko
podl'a § 140a ods. 3, § 140b citovaného zákona a § 4 ods. 3 písm. d) a písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
:riadení v znení neskorších predpisov, v ktorom posúdilo investičný zámer - umiestnenie stavby:

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov (d'alej ÚPN) stanovuje pre územie,
ktorého súčast'ou sú pozemky parc.č. 535/1, 532/24, 672/21, 672/19, 2968/27, 2968/71, 2968/47, 2968/46, 672/22,
2975/ 1, 2968/3, 2968/102, 2968/93 vk.ú. Karlova Ves, reguláciu funkčného využitia plóch:
í málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, rozvojové územie, kód reg. C, (čast' parc.č. 2968/47
(656 m2), 2968/46, 672/19, 2975/1, 2968/3, 2968/102, 2968/93 v k.ú. Karlova Ves),
a ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130, stabilizované územie, (parc.č. 672/21, 672/22 v k.ú.
Karlova Ves),
a záhrady, záhradkárska a chatové osady a lokality, ěíslo funkcie 1203, stabilizované územie, (parc.č. 2968/71,
čast' parc.č. 2968/47 v k.ú. Karlova Ves),
* námestia a ostatné komunikačné plochy, (parc.č. 535/ 1, 532/24 vk.ú. Karlova Ves),
Funkěné využitie územia:
a málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102
Podmienky funkčného využitia plóch
územia, slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a bytových domoch do 4 nadzemných podlaží a k nim prislúchajúce
nevyhnutné zariadenia - v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia, zeleň, ihriská,
vodné plochy ako súčast' parteru a plóch zelene, dopravné a technické vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu
ochranu a civilnú obranu. V stabilizovaných územiach charakteru rodinnej zástavby sa málopodlažná bytové domy
nepripúšt'ajú. Premiešané formy rodinnej a málopodlažnej bytovej zástavby sa preferujú v rozvo5ových územiach,
málopodlažná bytové domy sa umiestňujú prednostne ako prechodové formy medzi viacpodlažnou bytovou zástavbou
a rodinnou zástavbou alebo ako kompozŤčná kostra málopodlažnej zástavby.
Podiel funkcie bývania musí tvorit' minimálne 70% z celkových podlažných plóch nadzemnej časti zástavby funkčnej
plochy.
Do počtu nadzemných podlaží sa nezahřňa podkrovie alebo posledné ustupujúce podlažie, ak jeho zastavaná plocha je
menšia ako 50% zastavanej plochy predchádzajúceho podlažia.
Spósoby využitia funkčných pk»ch
Prevládajúce: rózne formy zástavby rodinných domov
Prípustné: v území je prípustné umiestňovat' najmu - bytové domy do 4 nadzemných podlaží, zeleň líniovú a plošnú,
zeleň pozemkov obytných budov, vodné plochy ako súčast' parteru a pl«"ch zelene, zariadenia a vedenia technickej a
dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
Prípustné v obmedzenom rozsahu: v území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmu zariadenia
občianskej vybavenosti lokálneho významu rozptýlené v území alebo ako vstavané, zariadenia telovýchovy a vol'ného
času rozptýlené v území, solitérne stavby občianskej vybavenosti slúžiace širšiemu územiu, zariadenia drobných
prevádzok služieb, zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych
odpadov s obsahom škodlivín z domácností
Neprípustné: v území nie je prípustné umiestňovat' najmá - zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia
v ich okolí, málopodlažné bytové domy v stabilizovaných územiach rodinných domov, bytové domy nad 4 nadzemné
podlažia, stavby občianskej vybavenosti areálového typu s vysokou koncentráciou návštevníkov a nárokov na obsluhu
územia, stavby na individuálnu rekreáciu, areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a
pol'nohospodárskej výroby, skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory, CSPH s umyvárňou
automobilov a plničkou plynu, zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu,
tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou

ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130
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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. Spósoby využitia funkčných plóch
Prevládajúce: zeleň líniová a plošná
Prípustné: v území je prípustné umiestňovat' najmá: zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti s
ochrannými pásmami
Prípustné v obmedzenom rozsahu: v území je prípustné umiestňovat' v obmedzenom rozsahu najmá: stavby pre
individuálnu rekreáciu mimo koridorov plynovodov, vodovodov, produktovodov, drobné zariadenia vybavenosti
súvisiace s funkciou, ČSPH, dial'ničné odpočívadlá, odstavné státia -a parkoviská, zariadenia a vedenia technickej a
dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia, zariadenia na separovaný zber odpadov miestneho významu okrem
nebezpečného odpadu.
Neprípustné: stavby a zariadenia nesúvisiace s furí?kciou
a záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality, číslo funkcie 1203
Podmienky funkčného využitia plóch: Uzemia slúžiace pre pestovanie rastlín a rekreáciu
v záhradách, záhradkárskych a chatových osadách.
Spósoby využitia funkčných plóch
Prevládajúce: záhrady, stavby pre individuálnu rekreáciu
Prípustné: v území je prípustné umiestňovat' najmá: zeleň líniovú a plošnú, zeleň krajinnú a ekostabilizačnú,
zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia funkčnej plochy
Prípustné v obmedzenom rozsahu: v území je prípustné umiestňovat' v obmedzenom rozsahu najmu: drobné
zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou, vodné plochy, nádrže, tranzitné vedenia technickej vybavenosti
nadradeného významu, kompostárne viazané na funkciu, zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov
miestneho významu vrátane komunálnych odpadov s obsahom škodlivín z domácností
Neprípustné: stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou
a námestia a ostatné komunikačné plochy sú verejne prfstupné nezastavané plochy v meste ohraničené inými
funkčnými plochami. Pod úrovňou terénu je možné umiestňovat' zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry,
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.
Intenzita využitia územia:
a čast' pozemku parc.č. 2968/47 (o plošnej výmere 656 m2) a pozemky parc.č. 2968/46, 672/19, 2975/1,2968/3,
2968/102, 2968/93 vk.ú. Karlova Ves, sú súčast'ou územia málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie
102, 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 vyu:itia, zmenu spósobu zástavby
vel'kého rozsahu. V danom území územný plán stanovuje nasledovné regulatívy intenzity využitia územia, viažuce sa
k určenému funkčnému využitiu: kód regulácie C
o pozemky parc.č. 672/21, 672/22, 2968/71, čast' parc.č. 2968/47, 535/1 a 532/24 vk.ú. Karlova Ves, sú súčast'ou
územia, ktoré je definované ako stabilizované územie.

Rodinný dom patrí medzi prevládajúce spósoby využitia funkčnej plochy - málopodlažná zástavba obytného územia,
číslo funkcie 102. Hmotovo-priestorovým a objemovým riešením rodinný dom rešpektuje územným plánom
regulované hodnoty intenzity využitia územia, viažuce sa k funkcii - málopodlažná zástavba obytného územia, číslo
funkcie 102, kód. reg. C. Bazén a spevnené plochy patria medzi prípustné v obmedzenom rozsahu spósoby využitia
funkčnej plochy - záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality, číslo funkcie 1203. Dopravná a technická
infraštruktúra patrí medzi prevládajúce, resp. prípustné spósoby využitia plóch v ktorých sa navrhuje.
Navrhovaný investičný zámer je v súlade s Uzemným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien
a doplnkov.

Na podklade odborného posúdenia oddeleniami magistrátu v zmysle §14 ods. 1 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o
hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov sa uplatňujú na základe súhrnu teoretických vedomostí,
praktických skúseností, znalosti všeobecne závuzných právnych predpisov a technických noriem tieto podmienky:
z hl'adiska urbanisticko - architektonického riešenia:

a novostavba rodinného domu, vrátane napojenia na technickú a dopravnú infraštmktúru v území sa navrhuje na
pozemkoch, ktoré sú v zmysle ÚPN súčast;ou viacerých funkčných plóch. Intenzita využitia územia (IZP, IPP aKZ),
dosahovaná navrhovanou novostavbou rodinného domu bola preukazovaná a posudzovaná na celkovú výmem
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aozemkov parc.č. 2968/47 (656 m2), 2968/46 (l03m2) a672/19 (215m2) vk.ú. Karlova Ves, o celkovej výmere
)74m2,
a k navrhovanej technickej a dopravnej infraštmktúre na pozemkoch parc.č. 672/21, 672/22 v k.ú. Karlova Ves, ktoré
sú v zi'nysle ÚPN súčast'ou funkčnej plochy 1130, požadujeme v územnom konaní predložit' stanovisko
:?revádzkovatera (správcu) horúcovodu DN 400,
v hl'adiska ochrany životného prostredia:
o vykonávat' investičnú činnost' v súlade s ustanoveniami všeobecne závuzného nariadenia č.8/1993 o starostlivosti o
vere3nú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy,
a všetky stavebnou činnost'ou dotknuté pozemky bezodkladne po ukončení prác uviest' do póvodného stavbu,
} V d'alšom stupni konania predložit' projekt sadových úprav, ako kombináciu kríkovej a vzrastlej zelene a ich
-ealizáciu preukázat' v kolaudačnom konaní,
a vhodnost' navrhovaného spósobu odvádzania dažd'ových vód preukázat' inžiniersko - geologickým a hydro -
geologickým posúdením záujmového územia,
o navrhované spevnené plochy odporúčame v prevažnej miere riešit' z vodopriepustných materiálov (napr.
zatrávňovacia dlažba, štrk),
a oporné múry požadujeme nechat' obrást' popínavou zeleňou,
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
z hl'adiska dopravnej a technickej infraštmktúry:
* v zmysle ÚPN je pozdíž komunikácie Líščie údolie navrhované trasovanie hlavnej cyklistickej trasy,
* vzhl'adom na parametre prístupovej komunikácie požadujeme, aby komunikácia slúžila výlučne na dopravnú obsluhu
stavby rodinného domu s 3 bytovými jednotkami. Pri d'alšej výstavbe v území Staré Grunty - Líščie údolie nebude
možné obsluhovat' po danej komunikácii iné pozemky v lokalite,
a prístupová komunikácia bude mat' charakter účelovej komunikácie a nebude zaradená do siete miestnych
komunikácií na území hl.m. SR Bratislavy.

* Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava 1, súhlas na povolenie
malého zdroja znečist'ovania ovzdušia č. MAGS OZP 53026/2016-348419/Ri, zo dňa 27.09.20l6:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, ako vecne príslušný orgán na konanie podl'a § 27 ods. 1 písm. c)
zákona o o'vzduší, vydáva podl'a § 17 ods. l písm. a) zákona o ovzduší súhlas na povolenie stavby malého zdroja
znečist'ovania ovzdušia:
- 2 ks krb na hihé palivo,
- statická doprava - spolu 16 PM, 9 PM umiestnených v garáži, 7 PM na teréne
Podmienky súhlasu:
1. Preukázat' v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohl'ad) odvádzanie znečist'ujúcich látok zo
spal'ovania tuhého paliva dvomi samostatnými komínmi, každý
s ústím vo výške 11,550 m nad úrovňou terénu (*O,OOO=174,800 m n. m.), s prevýšením 1,000 m nad miestom
vyústenia na streche.
2. V kolaudačnom konaní vykonávacím projektom preukázat' vetranie garáže, v súlade s projektovou
dokumentáciou.

3. Obmedzit' pri realizácii stavby maximálne znečist'ovanie oyzdušia sekundárnou prašnost'ou, vznikajúcou pri
stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami zakapotovat'.
4. Zohl'adnit' v stavebnom konaní z dóvodu možnosti dočasného zhoršenia organoleptických vlastností ovzdušia
(zadymovanie, zápach, obt'ažovanie susedov) vzdialenost' komínov od hranice susedného pozemku v súlade s §4 ods.
2 a §6 ods. 1,2 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.
5. Realizovat' a v kolaudačnom konaní preukázat' realizáciu ochrannej zelene z dóvodu obmedzenia znečist'ujúcich
látok z prevádzky parkoviska.
6. Na ploche PM na teréne odporúčame použit' pojazdnú zámkovú dlažbu, resp. zatrávňovacie tvárnice.

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, odpoved' na žiadost' o
vydanie závMzného stanoviska k PD pre stupeň územného rozhodnutia č. KV/DI/1451/2017/11407/TK zo
dňa 13.06.2017:

Vydávame závázné stanovisko k dokumentácii Rodinný dom Vavro - projekt pre územné rozhodnutie, v zmysle

*
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§ 140b zákona č. 50/1976 Zb. o stavebnom konaní v znení neskorších predpisov.
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves súhlasí s navrhovaným riešením vjazdu za nasledovných závázných podmienok:
1 ) Pred začatím prác žiadatel' zabezpečí vytýčenie všetkých dotknutých inžinierskych sietí u príslušných správcov. V
prípade porušenia vedenia inžinierskych sietí všetkého dmhu v mieste zriadenia vjazdu i mimo neho, je žiadatel'
povinný nedostatky bezodkladne odstránit' na vlastné náklady. Žiadatel'ovi sa povol'uje zriadenie vjazdu v šírke 11,46
m. Žiadatel' vybuduje vjazd na vlastné náklady. Stavba zjazdu bude zrealizovaná podra predloženej dokumentácie,
vypracovanej Ing. arch. Dušanom Dinajom, autorizovaným stavebným inžinierom.
2) Zriadenie vjazdu nesmie zasahovat' do šírkových pomerov vozovky a nesmie svojou výškovou úpravou vytvárat'
prekážky pri odvádzaní dažd'ovej vody z komunikácie. Technické riešenie vjazdu (výkresy - rez, pódorys), je žiadater
povinný zapracovat' do projektu skutočného vyhotovenia stavby.
3) Upravy a zmeny oproti schválenému rozsahu móže žiadater vykonat' iba so súhlasom cestného správneho orgánu.
4) ŽiadateÍ' sa týmto zavázuje, že bude rešpektovat' dopravné usmernenia, schválené cestným správnym orgánom v
zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z.,
ktorou sa zákon o cestnej premávke vykonáva.

* Mestská ěast' Bratislava - Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, odpoved' na žiadost'
o zaslanie vyjadrenia k PD zhl'adiska životného prostredia č. KV/DOP/2098/2017/11536/MD zo dňa
14.06.20l7:

Z hradiska štátnej vodnej správy vám vydávame závuzné stanovisko k dokumentácii pre územné konanie v
zmysle §l40b zákona č. 50/1976 zb. o stavebnom konaní v znení neskorších predpisov a v zmysle §28 ods. 1 a §63
ods. 3 písm. a) zákona 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon). Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves súhlasí s odvádzaním dažd'ových vód
zo strechy a spevnených plóch do dažd'ovo-požiarnej nádrže v objeme minimálne 7m3 pod podmienkou, že celý
objem dažd'ových vód bude následne pou?žitý na polievanie zelene resp. na iný účel úžitkového zhodnotenia
dažd'ových vód priamo na predmetných pozemkoch stavby. Z daného vyplýva, že nesúhlasíme s ani čiastočným
odvádzaním dažd'ových vód do vsakovania alebo do verejnej kanalizácie. Danú podmienku odóvodňujeme
stanoviskom BVS, a.s. č. 35537/2016/SV z 16.09.2016 k predmetnému zámeru, kde je uvedené že ,,odvádzanie
odpadových vód požadujeme riešit' ako delený systém, odvedenie vód z povrchového odtoku (zrážkových vód)
požadujeme riešit' mimo verejnú kanalizáciu a spósobom, ktorý vyhovuje konkrétnym hydrogeologickým
podmienkam.

* Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
avybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, vyjadrenie -
stanovisko, z hl'adiska odpadového hospodárstva ě. OU-BA-OSZP3-2016/20231/CEM/IV,
23.02.2016:

prírody
závMzné

dňa20

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 znenf
neskorších predpisov a podra § 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:
Výkopová zemina, zemina a kamenivo budú použité na stavbe pri terénnych úpravách.
Z hl'adiska odpadového hospodárstva tunajší úrad nemá námietky k predmetnej stavbe za dodržania nasledovných
podmienok:

1 . Póvodca stavebných odpadov je povinný dodržiavat' ustanovenia § 14 č. 79/20l5o odpadoch ( d'alej len zákon
o odpadoch), napr.;

správne zaradit' odpad podra platného katalógu odpadov,
zhromažd'ovat' odpady vytriedené podl'a druhov odpadov a zabezpečit' ich pred znehodnotením, odcudzením

alebo iným nežiaducim účinkom,
zabezpečit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a to jeho
prípravou na opátovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknut' na prípravu na

opátovné pouŽitie inému,
- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jeho prípravu na oputovné

použitie; odpad takto nevyužitý ponúknut' na recykláciu inému,
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zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jeho recykláciu; odpad takto
nevyužitý ponúknut' na zhodnotenie inérríu,

zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
- odovzdat' odpady len osobe oprávnenej nakladat' s odpadmi podl'a zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich

zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
viest' a uchovávat' evidenciu o dmhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
ohlasovat' 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 mím podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu
úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. Februára nasledujúceho kalend'árneho
roka.

2. 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 odberatel'ovi.

Podl'a § 99 ods. 1 písm. b) bodu č.5 zákona o odpadoch sa orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve
vyjadruje i k dokumentácií v kolaudačnom konaní tunajší úrad vydá závuzné stanovÍsko. Podkladom pre vydanie
závázného stanoviska resp. k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii žiadame predložit' doklady o spósobe nakladania s
odpadmi zo stavby. ( t.j. faktúry, vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov
podl'a vyjadrenie 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 demolačných prácach, vykonávaných v sídle al-ebo mieste podnikania,
organizačnej zložke alebo v inom mieste pósobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikatera, 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 podra § 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 závuzné stanovisko.

V prípade, že dó3de k zmene projektovej dokumentácie týkajúcej sa odpadového hospodárstva (množstvo a druhy
odpadov), toto vyjadrenie stráca platnost' a je potrebné požiadat' o nové vyjadrenie.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, vydal vyjadrenie ě. OU-BA-OSZP3-
2016/022961/TEJ/IV, zo dňa 19.02.2016:

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. 1 písm. b) z:4kona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon") vyjadrenie:
1. Pozemok sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podra § 12 zákona.
2. Stavba nepredstavuje činnost' podl'a zákona v danom území zakázanú.
3. Podl'a Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 1994) sa predmetný
pozemok nachádza v Regionálnom biocentre Sitina - Starý gmnt.
4. Upozorňujeme, že v prípade potreby výrubu drevín sa vyžaduje súhlas podl'a § 47 ods. 3 zákona, na vydanie
ktorého je kompetentná príslušná mestská čast'.
5. V prípade stavebných prác v blízkosti drevín, ktoré ostávajú zachované, je tieto potrebné chránit' v zmysle STN 83
70 10 0chrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1.
6. V zmysle § 9 ods. 3 zákona k vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu sa nevyžaduje vyjadrenie
dotknutého orgánu ochrany prírody podl'a § 9 písm. c) zákona.

* Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, ref. pódohospodárstva, Tomášikova 46,
832 05 Bratislava 3, vyjadrenie č. OU-BA-OOP4-2017/060935, zo dňa 26.07.20l7:

Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných prostriedkov (d'alej len ,,OU-BA-OOP") preskúmal žiadost' o
udelenie súhlasu k budúcemu možnému nepol'nohospodárskemu použitiu pol'nohospodárskej pódy pre uvedenú
stavbu:
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OU-BA-OOP, ako príslušný orgán ochrany pol'nohospodárskej pódy podra ustanovení §§ 13 - 15 zákona č. 220/2004
Z.z. o ochrane a využívaní pornohospodárskej pódy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a
kontrole znečist'ovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d'alej len ,,zákon o ochrane
pódy"), a ako príslušný orgán ochrany pol'nohospodárskej pódy v zmysle ustanovenia F3 5 ods. 3 písm. e) zákona č.
330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov potvrdzuje, že pozemky C -KN parc.č. 2968/47, 672/19. 672/21 a 672/22
v k.ú. Karlova Ves, o celkovej výmere O.1724 ha v KN evidované ako druh pozemku ,,vinice" a ,,trvalé trávnaté
porasty" sú súčast'ou plochy, na ktorú bol udelený súhlas s budúcim možným nepol'nohospodárskym použitím
pornohospodárskej pódy listom č.520/192/06. zo dňa 27.3.2006 v rámci ..Návrhu územného plánu hlavného mesta SR
Bratislavy".
Podl'a zákona o ochrane pódy pri každom obstarávaní a spracovávaní územnoplánovacej dokumentácie sa musí dbat'
na ochranu najkvalitnejšej pol'nohospodárskej pódy a viníc, riadit' sa zásadami ochrany pódy podl'a §12 zákona.
Okrem iných zásad musí byt' dodržaná zásada nevyhnutnosti nepornohospodárskeho použitia pol'nohospodárskej pódy
a odóvodnenosti rozsahu.

Predmetný súhlas nie je podkladom na vyznačenie zmeny dnihu pozemku v katastri nehnutel'nosti. Súhlas je
závázným podkladom k žiadosti o odňatie pol'nohospodárskej pódy podra § 17 zákona o ochrane pódy. Podl'a
ustanovenia ods. 7 § 17 zákona o ochrane pódy rozhodnutie o odňatí pornohospodárskej pódy je podkladom na
vyznačenie zmeny dmhu pozemku v katastri nehnutel'ností na ostatnú plochu.

Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor v rozhodnutí o odňatí pol'nohospodárskej pódy podl'a § 17 zákona
o ochrane pódy spresní výmeru odňatia na podklade projektovej dokumentácie v súlade so zásadou nevyhnutného a
odóvodneného rozsahu, a žiadatel'ovi o odňatie uloží d'alšie povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pódy.

* Ústredný kontrolný a skúšobný ústav pol'nohospodársky v Bratislave 833 16 Bratislava, Matúškova 21
odbor vinohradníctva a vinárstva vyjadrenie č. OVV/640/2016 zo dňa 08.09.20l6:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav pol'nohospodársky v Bratislave, ustanovený podl'a § 37 zákona o
vinohradníctve a vinárstve č. 313/2009 Z. z. v platnom znení, ako orgán štátneho odborného dozom v oblasti
vinohradníctva a vinárstva a na základe ustanovení zákona o ochrane a využívaní pol'nohospodárskej pódy č.
220/2004 Z. z. e)9 ods. 2, vydáva toto odbomé stanovisko :
pol'nohospodársky pozemok - vinica, parcelné č.: KN-C: 2968147 o výmere 1008 m2

KN-C: 2968/71 o výmere 396 m2 v k. ú. Karlova Ves
nie sú vedené vo Vinohradníckom registri SR.

pozemky sa nachádzajú v Slovenskom vinohradníckom regióne
pozemky sa nenachádzajú v LPIS-e na pódnom bloku
pozemky nie sú súčast'ou ucelenej vinohradníckej plochy pozemky sa nachádzajú v zastavanom území
obce

na základe uvedených skutočností nemáme pripomienky k zmene viníc na iný druh
pol'nohospodárskeho pozemku.

* Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1,
stanovisko na účely územného konania č. KRHZ-BÁ-HZUB6-260/2016, zo dňa 04.02.2016:

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako príslušný orgán vykonávajúci štátny
požiarny dozor podl'a ustanovenia § 28, v nadváznosti na § 22 ods. 2 v súlade s ustanovením § 25 ods. l pís. b) zákona
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40a vyhlášky Ministerstva vnúta
Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov posúdil projektovú
dokumentáciu z hl'adiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie ,,Rodinný dom Vavro" ul. Staré
Grunty, Bratislava, parc. č. 2968/47, 2968/7 1, kat. územie Karlova Ves a s predloženým riešením protipožiarnej
bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podra zákona č.
50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

* Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 1, záv»zné stanovisko č. KPUBA-
2016/592j-2/1190/ŠUS, zo dňa 17.02.2016:
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Krajský pamiatkový úrad Bratislava (KPÚ BA), ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy na úseku
:+chrany pamiatkového fondu podl'a § 11 ods. 2 písmeno c) a 83 9 ods. 5 zákona NR SR č.49/2002 Z. z. o ochrane
:iamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (pamiatkový zákon), vydáva závázné stanovisko: podl'a § 30 ods. 4
aamiatkového zákona súhlasí s umiestnením a realizáciou predmetnej stavby, ktorá sa nenachádza na pamiatkovom
ízemí a nedotýka sa národnej kultúrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR s
iodmienkami:

1. Investor/stavebník oznámi písomne KPÚ BA 10 dní vopred začiatok stavebných prác.
2. Štátny pamiatkový dohl'ad 'na stavbe vykoná pracovník-KPÚ BA, vo fáze po odst'ránení povrchovej pedologickej
vrstvy, resp. ornice a podomičia.
3. V prípade nepredvídaného nálezu stavebnfk alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác v podl'a § 40 o,ds. 2 a 3
»amiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo
?iím poverenou odborne spósobilou osobou.
roto závuzné stanovisko stráca platnost' po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania, ak nedošlo k jeho použitiu na
íčel, pre ktorý bolo určené. Je podkladom pre územné a stavebné konanie príslušného stavebného úradu v uvedenej
veci.

i)dóvodnenie: K?PU BA vyhodnotil riešené územie z hl'adiska národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území
evidovaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a z hl'ad'Íska archeologického potenciálu Mestskej časti
3ratislava - Karlova Ves.

?riamo na mieste stavby nie sú evidované archeologické nálezy resp. archeologické situácie, KPÚ BA dospel k
záveni, že na území posudzovanej stavby nie je nutné vykonat' archeologický výskum avšak nemožno vylúčit'
prípadné archeologické nálezy. Vo fáze po odstránení povrchovej pedologickej vrstvy, resp. ornice a podorničia
zástupca KPÚ BA vykoná na-mieste obhliadku, kde potvrdí daný skutkový stav, čoho dokladom bude záznam do
stavebného denníka a zápisnica zo štátneho pamiatkového dohl'adu.
V zmysle § 40 ods. 1 pamiatkového zákona nález na účely tohto zákona je vec pamiatkovej hodnoty, ktorá sa nájde
výskumom, pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi, pod vodou alebo v hmote historickej stavby. Archeologický nález
je hnutel'ná (črepy, drevo) alebo nehnutel'ná (architektúra, zásobná jama) vec, ktorá je dokladom o živote človeka a o
jeho činnosti od najstarších dób do roku 1918 a spravidla sa našla alebo sa nachádza v zemi, na jej povrchu alebo pod
vodou. Archeologickým nálezom je tiež zbraň, munícia, súčast' uniforrny, vojenská výstroj alebo iný vojenský
materiál, ktorý sa našiel v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou a pochádza spred roku 1946.

* Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, vyjadrenie k projektovej
dokumentácii ě. 35537/2016/SV, zo dňa 16.09.2016:

Z hl'adiska BVS k technickému riešeniu zásobovania pitnou vodou a k odvádzaniu a čisteniu odpadových vód z
predmetnej stavby, 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 zneni neskoršich predpisov zaujímame nasledovné stanovisko:
EXISTUJUCI STAV

V súčasnosti nie je predmetný objekt pripojený na verejný vodovod a nie je pripojený na verejnú kanalizáciu.
NAVRHOVANÉ RIEŠENIE
Zásobovanie vodou

a Zásobovanie predmetného objektu vodou je navrhnuté novou vodovodnou prípojkou DN 40 z verejného vodovodu
DN 100 LT vedeného v danej lokalite.
* Vodomerná šachta je navrhnutá na pozemku pare. č. 6 72/2 1.
* Meranie spotreby vody bude fakturačným vodomerom osadeným na vodovodnej prípojke v navrhovanej vodomernej
šachte.

* Potreba vody je vypočítaná Qp= 2 085 l/deň.
* Z hl'adiska požiarnej ochrany je na pozemku investora navrhnutá požiarne - retenčná nádrž o objeme 20m3
(Q= 12 1/s).
Odvádzanie odpadových vůd
* Odvádzanie odpadových vód z predmetného objektu je navrhnuté novou kanalizačnou prípojkou DN 200, ktorá bude
zaústená do verejnej kanalizácie DN 300 vedenej v ulici Ijščie údolie.
* Na kanalizačnej prípojke je navrhnutá na pozemku parc. č. 67 2/2 1 revízna šachta.
* Odvádzanie vód z povrchového odtoku /zrážkových vód/ je navrhnuté do požiarno-retenčnej nádrže na pozemku
investora a cez novú kanalizačnú prípojku DN 200 do verejnej kanalizácie DN 300 vedenej v ulici Líščie údolie .
a Prietok na výtoku z požiarno-retenčnej nádrže je 1 l/s.

VYJADRENIE BVS
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Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme rešpektovat' naše zariadenia a
ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podl'a § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Pásma ochrany určené podl'a predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a
kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.
K stavbe z hl'adiska umiestnenia 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.
K navrhovanému spósobu zásobovania vodou a odvádzania odpadových vód predmetného objektu nebudeme mat'
námietky za predpokladu, že:
a vodomerná šachta bude navrhnutá s minimálnymi vnútornými rozmermi 1200x900xl 500mm.
* budú doložené doklady preukazujúce majetkovú podstatu investora (žiadatel'a) k pripájaným nehnutel'nostiam (kópia
listu vlastníctva).
a ak je vlastník nehnuternosti, na ktorej bude umiestnená vodomerná šachta iný ako vlastník pripájanej nehnutel'nosti
je potrebné doložit' Dohodu o umiestnení vodomernej šachty s overenými podpismi vlastníkov (súhlas vlastníka
nehnutel'nosti, na ktorej bude vodomerná šachta umiestnená), prípadne Zmluvu o zriadení vecného bremena.
a pri pripájaní nehnutel'nosti na kanalizáciu, ktorá nie je v prevádzke BVS, je potrebné doložit' súhlas vlastníka tejto
kanalizácie s overeným podpisom.
a Z dóvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhl'adom na navrhovanú stavbu je potrebné
vytýčenie smem a výšky verejnej kanalizácie pred predmetnou nehnutel'nost'ou a súvisiacich zariadení v teréne podra
zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú
službu, resp. žiadost' o vytýčenie, odporúčame objednat' cez podatel'nu BVS na základe objednávky na práce.
a Do situácie je potrebné na základe vytýčenia verejnej kanalizácie zakreslit' existujúcu verejnú kanalizáciu a miesto
napojenia predmetnej nehnuternosti na túto verejnú kanalizáciu.
a Odvádzanie odpadových vód požadujeme riešit' ako delený systém, odvedenie vód z povrchového odtoku
požadujeme riešit' mimo verejnú kanalizáciu a spósobom, ktorý vyhovuje konkrétnym hydrogeologickým
podmienkam. Do verejnej kanalizácie je možné vypúšt'at' výlučne splaškové odpadové vody.
a Technické riešenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky bude v súlade so Zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení d'alších úkonov 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").
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.
Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byt' v koordinácii a v súlade s
pl.atnými STN.

alší stupeň kompletnej projektovej dokumentácie pre stavebné konanie, vypracovanej podl'a hore uvedených
podmienok spolu s aktuálnym dokladom o vlastníctve nehnutel'ností, katastrálnou mapou, a iných príloh, ktoré
vyplynú z navrhovaného riešenia, požadujeme predložit' na vyjadrenie.

* Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, doručovacia adresa: Západoslovenská
distribučná, a.s., P. 0. BOX 292, 810 00 Bratislava 1, stanovisko zo dňa 13.06.2016:

Súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia na stavbu ,,Rodinný dom Vavro" parc. č. 2968/47, 2968/7 1, 2968/46,
672/19, 672/21, 672/22, 535/24, 268/27 k. ú. Karlova Ves.
Žiadame rešpektovat' všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (silové aj
oznamovacie) a dodržat' ich ochranné pásma podra § 43 zákona 251 /20 12 Z. z. o energetike a jeho noviel.
Zakresl'ovanie sietí je možné vykonat' pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN
Bratislava - mesto, Hraničná č. 14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tfme správy sietí VVN Čulenova
č.3.

Požadovaný odber el. energie s inštalovaným výkonom 79,4 kW (čo predstavuje max. súčasný výkon 55,35 kW) bude
zabezpečený z existujúcej rozpojovacej istiacej skrine č. 1190-029 z vývodu č. 5 samostatnou prípojkou NN. Prípojku
NN od rozpojovacej istiacej skrine č. 1190-029 po elektromerový rozvádzač umiestnený na mieste trvalé prístupnom z
verejného priestranstva buduje investor na vlastné náklady a zostane jeho majetkom.
Meranie spotreby el. energie bude polopriame. Meraciu súpravu žiadame osadit' hl. ističom pred elektromerom max.
dimenzie 3 x 100 A s vypínacou charakteristikou B a meracími transformátormi prúdu s prevodom 1 00/5 A triedy
presnosti O,5 s.
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Podmienkou vydania stanoviska k stavebnému povoleniu je uzatvorenie zmluvy o pripojení medzi investorom a
;poločnost'ou Západoslovenská distribučná, a.s.
Jmiestnenie elektromerov a ostatných prístrojov tvoriacich meraciu úpravu, vrátane ich montáže a zapojenia, musí
»yt' v súlade s platným predpisom ,,Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie".
roto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka/spoluvlastníka pozemku Západoslovenská
'listribučná/Západoslovenská energetika, a.s.

* SPP - Distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26, vyjadrenie č. TD/110/ZA/AŠ/2016, zo dňa
28.01.2016:

V záujmovom území (k.ú. Karlova Ves, parc. č. 2968/47, 2968/7 1, 2968/46, 672/19, 672/21, 672/22, 535/24,
2968/27, stavebník: Peter Vavra s manželkou, názov stavby: RD - objekt SO 00- SO 08, spracovatel' PD: Ing. arch.
)inaj, Prutkayová, Jankovichová), sa plynárenské zariadenia v správe SPP-D nachádzajú/nachádzajú:
plynárenské zariadenie (technologický objekt): NTL plynovod DN 100 CEL'
ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno
bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno

Toto stanovisko nenahrádza technické podmienky pripojenia budúceho odberného plynového zariadenia k distribučnej
sieti SPP-D.

SPP-D, ako prevádzkovatel' distribučnej siete, podl'a ustanovení zákona č. 251 /20 12 Z.z. o energetike a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby (bez jej
plynofikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok:.ynofiká«

ŠEOBElCNÉ PODMIENKY:V':

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný na základe
pisomnej objednávky požiadat' SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení,
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky
distribučnej siete, SPP-D vykoriáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti lOOm, alebo ak
doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie
podl'a iných právnych predpisov, podl'a podmienok uvedených v tomto vyjadrení;
- stavebník je povim'iý pred začatím stavebného konania predložit' projektovú dokumentáciu pre účely stavebného
konania, alebo pre konanie podra iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D;
- 'v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podl'a iných predpisov, požadujeme,
aby stavebník:
- rešpektoval a zohl'adnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- pri súbehu a križovani navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne
odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 0l,
- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzt'ahu k existujúcim plynárenským
zariadeniam,
- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s
existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a
navrhovanou stavbou,

* Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 6611622798, zo dňa 25.08.2016:

Slovak Telekom, a.s., podl'a § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, pre účely
územného a stavebného konania, dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie: Rodinný dom Vavro,
parc. č. 2968/47,7},46, 672/19, 21, 22, 535/24, katastrálne územie Karlova Ves: Dójde do styku so siet'ami
elektronických komunikácii (d'alej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Slovak Telekom a.s. a/alebo 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.
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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' podl'a 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 Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto
sieti (najneskór pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvat' spoločnost' Slovak Telekom, a.s. na
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
povereného správou sieti.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakreslit'
priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o
podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné
zrealizovat' prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadatel'a, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' podmienka spoločnosti Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriad'ovania skládok materiálu a zriad'ovania stavebných dvorov
počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná siet',
ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadatera
zabezpečit' nadzemnú siet' proti poškodeniu alebo namšeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podl'a § 68 zákona č.
3 51 /20 11 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnost'ou z akýchkol'vek dóvodov pokračovat' po tom, ako
vydané vyjadrenie stratí platnost', je povinný zastavit' zemné práce a požiadat' o nové vyjadrenie. Pred realizáciou
výkopových prác je stavebník povinný požiadat' o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhl'adom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa móžu nachádzat'
zariadenia iných prevádzkovatel'ov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto
upozorriujeme žiadatel'a na povinnost' vyžiadat' si obdobné vyjadrenie od prevádzkovatel'ov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná
Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej domčenia na adresu spoločnosti.
11 . Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohl'adu vyššie uvedené body dodržat' pri svojej činnosti aj
Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadatel' móže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podl'a
stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadatel' nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta d'alej
rozširovat', prenajímat' alebo využívat' bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13 . Ziadatera zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojit' nehnutel'nost' na verejnú elektronickú
komunikačnú siet' úložným vedení, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplnit' aj telekomunikačnú
prípojku.
14. Poskytovatel' negarantuje geodetickú presnost' poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje
žiadatel'a povinnosti požiadat' o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu:

Všeobecné podmienky ochrany SEK
Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadatel'a

*

Všeobecné podmienky ochrany SEK
1 . V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadost', je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so
zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečit':
a Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
a Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
a Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa móže nachádzat' viac zariadení (káble, potrubia) s róznou funkčnost'ou.
2. Pri akýchkol'vek prácach, ktorými mí5žu byt' ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadater povinný vykonat'
všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
a Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
* Preukázaterné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávat' zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou
tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
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* Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku * 30 cm skutočného
uloženia 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)
* Bezodkladné oznámenie kaMého poškodenia zariadenia na telefónne číslol2 129
* Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dóvodu, že Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA,
s.r.o. nezodpovedá za zmeny prňestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

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

* Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, vyjadrenie č.
ASM-77-1417/2016 zo dňa 24.05.2016:

V zmysle zákonného ustanovenia § 7 zákona č. 31 9/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov a § 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších prepisov a ako odborná zloia oprávnená v predmetnej veci vydat' stanovisko za Ministerstvo obrany SR
Vám oznamujeme výsledok posudzovacieho konania z hl'adiska záujmov obrany štátu.
S realizáciou akcie podl'a predloženej dokumentácie (Bratislava - Karlova Ves, stavba rodinného domu medzi ul.
Líščie údolie a Staré grunty súhlasím pri splnení nižšie uvedených podmienok.
Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.
Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedójde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie
objektov, rozsah a pod.).
Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky d'alšie stupne projektu í pre všetky d'alšie konania. Na jeho základe
je možné vydat' územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručit'
ho v odpise všetkým d'alším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo d'alšiemu
prerokovaniu.

Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika 823 05 Bratislava, vyjadrenie zo dňa
10.02.2016:

Stavba s výškou 1 0,55m/ 1 85,35m n. m. Bvp sa nenachádza v žiadnych ochranných pásmach letísk a leteckých
pozemných zariadení a svojimi vlastnost'ami neohrozuje bezpečnost' leteckej prevádzky.

*

* Bratislavská teplárenská spoločnost', Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, vyjadrenie č. 00118/Ba
/2016/3410-2, zo dňa 15.01.2016 a vyjadrenie č. 00362/Ba/2016/3410-2 zo dňa 04.02.20l6:

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné konanie na stavbu: Rodinný
dom VAVRO, Staré Grunty, Bratislava stavebných objektoch: SO-00 Príprava územia, SO-OI Rodinný dom, SO 02
Spevnené plochy, SO 03 Bazén, SO 04 Prípojka vody, SO 05 prípojka kanalizácie, SO 06 Prípojka NN, SO-07
Súkromná účelová komunikácia, SO-08 Trafostanica a po preštudovaní projekhi stavby konštatujeme, že na
pozemkoch pare. č.: 672/19, 672/21, 672/22, 535/24, k.ú. Karlova Ves, Bratislava sa nachádza nadzemná a podzemná
časť horúcovodu 2 x DN 400, dispečerský kábel TCEKPFLEZE 16P x 1.0 a HDPE 40 mm. Uvedené tepelno-
technické zariadenia sú majetkom BAT, a.s. a sú v trvalej prevádzke. Z tohto dóvodu žiadame stavebníka dodržat'
ustanovenia § 36 - ochranné pásma, bod 7, 8 a 9 zákona č. 65 7/2004 Z. z. a 656 Z. z. o tepelnej energetike a to najmM:
1. Pri súbehu inžinierskych sietí s naším horucovodom dodržat' ochranné pásmo horúcovodu a to 1 m od von?kajšieho
obvodu nadzemnej časti horúcovodu na obe strany a l m od vonkajšej hrany horúcovodného kanála na obe strany.
2. Pri križovaní iížinierskych sietí s naším horúcovodom dodržat' normu STN 73 6005/ 1993 - Priestorová úprava
vedení technického vybav-enia. Ďalej žiadame inžinierske siete uložit' do chráničky s presahom l m od vonkajšej hrany
horúcovodného kanála na obe strany.
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3 . Bez nášho predchádzajúceho súhlasu zakazujeme umiestňovat' prostriedky zariadenia staveniska nad horúcovod, do
jeho ochranného pásma a do pásma bezprostredne nadvuzujúceho na jeho ochranné pásmo.
4. Ďalší stupeň projektovej dokumentácÍe aj so všetkými súvisiacimi profesiami žiadame zaslat' na vyjadrenie.

vyjadrenie k prepracovanej PD č. 01524/Ba/2017/3410-2 zo dňa 02.06.20l7 :
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k prepracovanej projektovej dokumentácii pre územné konanie na

stavbu: Rodinný dom VAVRO, Staré Grunty, Bratislava, stavebné objekty: SO-00 Príprava územia, SO-Ol Rodinný
dom, SO-02 Spevnené plochy, SO-03 Bazén, SO-04 Prípojka vody, SO-05 Prípojka kanalizácie, SO-06 Prípojka NN,
SO-07 Elektrické domové prípojky, SO-08 Spevnená plocha na pare. 672/21, 22, k.ú. Karlova Ves a po preštudovaní
projektu stavby konštatujeme, že na pozemkoch pare. č.: 672/21, 672/22, 535/24, k.ú. Karlova Ves, Bratislava sa
nachádza nadzemná a podzemná čast' horúcovodu 2 x DN 400, dispečerský kábel TCEKPFLEZE 1 6P x 1 .0 a HDPE
40 mm. Uvedené tepelno-technické zariadenia sú majetkom BAT, a.s. a sú v trvalej prevádzke.
Z tohto d6vodu žiadame stavebníka dodržat' ustanovenia § 36 - ochranné pásma, bod 7, 8 a 9 zákona č. 657/2004 Z. z.
a 656/2004 Z. z. o tepelnej energetike a to najmá:
1 . Pri súbehu inžinierskych sietí s horúcovodom dodržat' ochranné pásmo horúcovodu a to 1 m od vonkajšieho obvodu
horúcovodu na obe strany.
2. Pri križovanf inžinierskych sietí s horúcovodom dodržat' normu STN 73 6005/1993 - Priestorová úprava vedení
technického vybavenia. Ďalej žiadame inžinierske siete uložit' do chráničky s presahom 1 m od vonkajšieho obvodu
horúcovodu na obe strany.
3. Stavebné práce objektu SO-08 Spevnená plocha na pare. 672/21, 22, k.ú. Karlova Ves žiadame vykonat' tak, aby
nedošlo k poškodeniu nadzemnej časti horúcovodu. Ochranné pásmo horúcovodu je l m od vonkajšieho obvodu
horúcovodu na obe strany.
4. Nevykonávat' výkopové práce, ktoré by mali za následok obnaženie a poškodenie horúcovodu.
5. Zamedzit' pohyb t'ažkých mechanizmov nad naším horúcovodom.
6. Bez nášho predchádzajúceho súhlasu zakazujeme umiestňovat' prostriedky zariadenia staveniska nad horúcovod, do
jeho ochranného pásma a do pásma bezprostredne nadvuzujúceho na jeho ochranné pásmo.
7. Akýkol'vek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia našej spoločnosti je neprípustný.
8. Pred začatím stavebných prác žiadame horúcovod a dispečerský kábel vytýčit'. Upozorňujeme, že vytýčenie
horúcovodných sietí je platné 6 mesiacov od dátumu na doklade o vytýčení.
9. Horúcovod na základe objednávky vytyčujú zamestnanci BAT, a.s., odbor GIS, Igor Jakabovič a Peter Mišovič, tel':
0907 703 085.

10. Dispečerské káble pre BAT, a.s. vytyčuje spol. Energotel, a.s. (kontakt p. Peter Šmogrovič tel.: 0911775 243, e-
mail: smogrovic@energotel.sk.)
11 . Ďalší stupeň projektovej dokumentácie aj so všetkými súvisiacimi profesiami žiadame zaslat' na vyjadrenie.
Za dodržania pripomienok uvedených v liste nemáme voči stavbe námietky a súhlasíme
s projektovou dokumentáciou pre územné konanie.

* Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor
telekomunikácií, Pribínova 2, 812 72 Bratislava, závMzné stanovisko č. SITB-OT4-2016/000226-164, zo
dňa 02.02.2016:

V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby ,,Rodinný dom", v katastrálnom území Bratislava - Karlova
Ves, medzi ulicami Líščie nivy a Staré Grunty, na pozemkoch s parcelnými číslami 2968/47, 2968/7 1, 2968/46,
672/ 19, 672/21, 672/22, 535/24 a 2968/27, nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.

@ Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditel'stvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný
inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava, stanovŤsko č. KRPZ-BA-KDI3-19-376/2-016,-zo dň'a
30.12.2016:

Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Bratislave v zmysle § 2 ods. l písm. j) a § 76 ods. 1 a 6 zákona NR SR č.
171/1993 Z. z. o Policajnom zbore posúdil na základe Vašej žiadosti obsah predloženej projektovej dokumentácie
stavby ,,RODINNÝ DOM VAVRO - UL. LÍŠČIE ÚDOLIE*' - stavba na pare. č. 2968/47, ';'7 1, /46, 27 a 672/21,122 a
535/24 v k.ú. Bratislava - Karlova Ves.

Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Bratislave s predloženou projektovou dokumentáciou pre účely územného a
stavebného konania súhlasí, pričom si uplatňuje nasledovné pripomienky:
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l . Pre potreby statickej dopravy predmetného objektu požadujeme navrhnút' min. 7 parkovacích stojísk v zmysle STN
73 611 0/Z2. Predmetné parkovacie stojiská žiadame navrhnút' na vlastných pozemkoch.
2. Parametre parkovacích miest a prístupovej obslužnej komunikácie žiadame navrhnút' a zrealizovat' tak, aby bol
.imožnený bezpečný a plynulý prejazd vozidiel, pričom ich šírkové parametre žiadame navrhnút' pre vozidlá skupiny
1, podskupina 02. S ohl'adom na nepriaznivé výškové pomery terénu v danej lokalite požadujeme prístupovú
comunikáciu navrhnút' ako vyhrievanú.
3. Dopravné napojenie navrhovaného objektu na nadradený komunikačný systém (ul. Líščie údolie) požadujeme
iavrhnút' v zmysle STN 73 6102 a STaN 73 6110 tak, aby bol umožnený bezpečný a plynulý vjazd a výjazd vozidiel a
:abezpečený dostatočný rozhl'ad a polomery napojenia. V prípade osadenia dopravnej brány požadujeme, aby bola odrípade

. dÍžkuaajbližšieho okraja pril'ahlej komunikácie odsadená min. na dižku vozidla danej kategórie z dóvodu zachovania
íozhl'adových pomerov. V mieste dopravného napojenia na nadradený komunikačný systém požadujeme prístupovú
komunikáciu navrhnút' šírky min. 5,5 m z dí"vodu bezpečného vyhýbania sa vozidiel.
4. V prípade obmedzenia cestnej premávky alebo rozkopávky požadujeme spracovat' projekt organizácie dopravy
počas výsmv'by a ten následne predložit' v dostatočnom časovom predstihu pred začatím prác na určenie použitia
dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení príslušnému cestnému správnemu orgánu, resp. obci v zmysle
zákona SNR č. 135/ 1961 Zb. o pozemných komunikáciách s uvedením presného termínu realizácie prác - dopravného
obmedzenia, zodpovednou osobou za dočasné dopravné značenie a dopravné zariadenia a telefonickým kontaktom na
zodpovednú osobu.
í KDI KR PZ BA v súlade so zákonom NR SR č. 171/1993 Z.z. o PZ v znení neskorších predpisov, si vyhradzuje
závázné právo na zmeny svojho stanoviska a stanovit' dodatočné podmienky alebo uložené zmenit' v prípade pokiar to
budú vyžadovat' naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu.

UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, 851 0l Bratislava, stanovisko na účely územného
konania :

S vydaním ÚR danej stavby súhlasíme za nasledovných podmienok :
1. U predmetnej stavby dójde k styku so siet'ou UPC podra zákresu evid. č. 350/20 16
2. Pred zahájením stavby j e potrebné zabezpečit' u UPC vytýčenie dotknutej siete
3. V ochrannom pásme káblov 1,5 m vykonávat' ručný výkop a dodržat' STN736005.
4. V prípade obnaženia našich káblov zabezpečit' ich ochranu.
5. Pred zásypom pozvat' zástupcu UPC na obhliadku , či káble nie sú porušené.
6. Zásyp káblov UPC vykonat' predpísaným sypkým materiálom a položit' signalizačnú fóliu nad káblami.

*

* BENESTRA s.r.o., Einsteinova 24, 851 0l Bratislava, stanovisko zo dňa 13.01.2016:
V záujmovom území pripomienkovanie, siete je potrebné vytýčit' (Telemax 0905 283 617). V ochrannom pásme

káblov 1 m na obe strany vykonávat' ručný výkop, v prípade obnaženia káblov zabezpečit' ich ochranu, pred zásypom
prizvat' zástupcu spoločnosti na obhliadku či káble nie sú ponišené, zásyp káblov vykonat' predpísaným sypkým
materiálom a položit' mechanickú ochranu nad káblami.

* ELTODO SK a.s., Podunajská 25, 821 06 Bratislava, stanovisko zo dňa 12.08.2016 pod č. 080816/PJ:
Telekomunikačné zariadenia združenia SANET, ktoré sú v správe a údržbe spoločnosti ELTODO SK a.s. sa

v dotknutom území nachádzajú.
V prípade potreby prekládky siete SANET žiadame predložit' na schválenie PD prekládky.
Pred realizáciou horeuvedenej stavby žiadajte o vytýčenie trasy SANET-u na nasledujúcom kont. č. 0948 066 311
S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme.

* SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 0l Bratislava, vyjadrenie č. 42/2016 zo dňa 21.01.20l6:
Pri realizácií plánovanej stavebnej akcie (novostavba RD, Líščie údolie a Staré grunty) dójde k styku s PTZ

telekomunikačnej siete Sitel s.r.o., 02 Slovakia s.r.o, a Eustream a.s. v správe SITEL. So siet'ou SLSP a.s. v správe
SITEL nedójde k styku. V záujmovom území je 26x DPE trubka, OK róznej funkčnosti /medzinárodná optická trasa/.
Podmienky ochrany PTZ
Upozorňujeme, že:
1. vo Vašom záujmovom územi sa rnóžu nachádzat' PTZ iných prevádzkovatel'ov
2. pri akýchkol'vek prácach , ktorými móžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky
objektívne účinné ochranné opatrenia najmu tým, že zabezpečíte:
* pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu,
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a preukázatel'né oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávat' zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou
tohto PTZ,
* upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +- 30 cm skutočného uloženia
PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
a upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach styku vedení a zariadení pracovali s najváčšou opatrnost'ou a
bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej-1 m (v ochrannom
pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
a aby odkryté PTZ boli riadne zabezpečené proti ohrozeniu a poškodeniu,
* zhutnenie zeminy pod káblami (HDPE tmbkami pred ich zakrytím (zasypaním),
* aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na telefónnych číslach: BA 02/63814662-3
- KE 055/674 99 44

a overenie výškového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhradom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového
uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).
3. Toto vyjadrenie platí 6 mesiacov pre siete SITEL s.r.o., 02 Slovakia s.r.o. a Eustream a.s. v správe SITEL.

Michlovsky, s.r.o., Letná 796/9, 921 0l Piešt'any, vyjadrenie o existencii PTZ - Orange Slovensko a. s., č.
BA-1594/2016, zo dňa 26.05.20l5:

Stavebná akcia: RD a IS par.č.2968/27,46,47,71 ;672/19,21 ,22; miesto, kat.územie: Ba-Karlova Ves.
Ku stretu PTZ prevádzkovatel'a Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava dójde.
Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky
róznej funkčnosti. Udaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdóvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
Pri projektovanf stavieb dodržat' priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických
komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových
komunikácii a spevnených plóch pokiar nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chránit' žlabovaním.
Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešit' samostatným projektom odsúhlaseným na
Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora.
Realizáciu prekládky PTZ Orange pre INVESTORA vykoná Orange a.s., alebo nim poverená organizácia podra
schválenej cenovej kalkulácie Orange. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámit'
správcovi PTZ. Upozorňujeme, že :
1 / vo Vašom záujmovom území. resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa móžu nachádzat' TKZ iných
prevádzkovaterov
2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia
Ďalej pri akýchkol'vek prácach, ktorými móžu byt' ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný ;ykonat' všetky
objektívne účinné ochranné opatrenia najmá tým, že zabezpečíte:
o pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednat' u správcu
PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávatel' farbou alebo kolíkmi /
* preukázaterné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a
upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia
PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s
najvučšou opatrnost;ou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍbiace stroje) vo vzdialenosti
najmenej 1 m ( v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ, okrem pretlakov,
* dodržanie zákazu prechádzania t'ažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
súhlas prevádzkovatel'a a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ

aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
pred záhrnom previest' zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnovit' krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia,

markery)
aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ
overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhl'adom na to, že nezodpovedáme za zmeny

priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
* pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvat' pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o
nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovatera a správcu PTZ

*

*

SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 4, vyjadrenie k územnému konaniu zo dňa 14.01.2016:
Podzemné líniové trasy v správe a majetku spoločnosti GlobalTel a.s. sa v danom území nachádzajú, siete je

potrebné vytýčit' (Pulc 0908 948 000).

*
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Potom, ako stavebný úrad oznámil listom č. KV/SU/ 1l 9/20 1 7/ 1 5507/ZK zo dňa 06.09.2017, začatie
územného konania o umiestnení vyššie uvedenej stavby rodinného domu, účastníkom konania a dotknutým orgánom,
sa v konaní v stanovenej lehote vyjadrili:
a Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, vyjadrením č. 02772/Ba/201 7/3410-2 zo dňa
20.09.2017. Na pozemkoch parc.č. 672/2 1,22, 535/24, k.ú. Karlova Ves sa nachádza nadzemná a podzemná čast'
horúcovodu 2xDN 400, dispečerský kábel TCEKPFLEZE 1 6P x 1 .0 a HDPE 40 mm. Uvedené tepelnotechnické
zariadenia sú majetkom BAT, a.s. a sú v trvalej prevádzke. Za dodržania podmienok uvedených v liste zo dňa
02.06.20l7 nemáme voči stavbe námietky a súhlasíme s jej umiestnením.
* SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 0l Košice, vyjadrením zo dňa 29.09.2017 pod č. 941/2017. SITEL s.r.o. súhlasí
s vydaním územného rozhodnutia za predpokladu splnenia podmienok uvedených vo vyjadrení č. 908/20 17 zo dňa
29.09.2017.

1. V tesnej blízkosti vyznačeného záujmového územia sa nachádza telekomunikačná trasa HDPE rúr a optických
káblov spoločnosti SITEL a 02 Slovakia v správe SITEL s.r.o.
2. Podmienky SITEL s.r.o. ku vydaniu územného rozhodnutia :
2. 1 . Pred začatím stavebných prác - napojenie prípojky vody a kanalizácie v ulici Líščie údolie - je nevyhnutné v
spolupráci so SITEL s.r.o. túto telekomunikačnú trasu vytýčit' a následne dohodnút' d'alší postup a podmienky jej
ochrany.
2.2. V ochrannom pásme telekomunikačnej trasy žiadame vykonat' výlučne ručný výkop.
2.3. Pred zásypom výkopu prizvat' zástupcu SITEL s.r.o. na obhliadku a kontrolu.
3. Za akékorvek porušenie telekomunikačnej trasy HDPE rúr a optických káblov je zodpovedný stavebník.
4. Vyjadrenie platí 6 mesiacov pre siete SITEL a 02 Slovakia v správe SITEL s. r. o. v rozsahu nami overenej
dokumentácie stavby a pre rozsah prác vyznačených alebo vymedzených v I. časti tohto tlačiva.
5. Vyhlasujeme, že bola poskytnutá úplná dokumentácia existujúcich PTZ v rozsahu územnej plochy, vyznačenej na
situačnom pláne, resp. vymedzenej na konanie prác v I. časti tohto tlačiva a bol overený zákres všetkých, v danom
priestore, k dnešnému dňu existujúcich PTZ. Za správnost' zákresu však vydavater vyjadrenia nezodpovedá.
* Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava stanoviskom č. 81 9-2665/20 17 zo dňa 25 .09.2017
Obvodný banský úrad v Bratislave podl'a § 41 ods. 2 písm. 1) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti,
výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, dáva toto stanovisko:
Tunajší úrad v predmehiej veci oznamuje, že k vydaniu územného rozhodnutia na stavbu ,,Rodinný dom" na
pozemkoch s pare. č. 535/24, 672/19, 672/21, 672/28, 2968/47 a 2968/71 (Registra C-KN) v k.ú. Karlova Ves
(pozemky sa nachádzajú v zastavanom území Mestskej časti Bratislava Karlova Ves), nemá námietky.
Podl'a evidencie tunajšieho úradu sa na záujmovom území stavby nenachádzajú ložiská vyhradených nerastov a nie sú
ani iné záujmy, ktoré by bolo potrebné chránit' podl'a banských predpisov.

Osobitné podmienky
a Navrhovatel' je povinný pred začatím stavebných prác zadovážit' si od príslušného špeciálneho stavebného úradu,
podl'a stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., povolenie pre komunikácie a spevnené plochy
a Navrhovater je povinný pred realizáciou výkopových prác zabezpečit' vytýčenie a označenie všetkých podzemných
sietí a vedení a ich ochranných pásiem.
a K žiadosti o stavebné povolenie preukáže stavebník právoplatné rozhodnutie o umiestnení objektu SO-06 prípojka
NN, ktorý bude riešený v samostatnom konaní.

UPOZORNENIE:

1. Toto rozhodnutie o umiestnení stavby platí podl'a ustanovenia § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa,
ked' nadobudlo právoplatnost'.
2. Toto rozhodnutie o umiestnení stavby v súlade s ustanovením § 40 ods. 1 stavebného zákona nestráca platnost',
pokial' bola v tejto lehote podaná žiadost' o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a
zariadenia podl'a ustanovenia § 71 ods. l stavebného zákona, alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel.
3. Čas platnosti územného rozhodnutia móže stavebný úrad v súlade s ustanovením § 40 ods. 3 stavebného zákona
predÍžit' na žiadost' navrhovatel'a, ak ju podal pred uplynutím lehoty. Čas platnosti územného rozhodnutia nemožno
predÍžit', ak bol na to isté územie 'schvále-ný územný plá'n zóny, ktorý rieši p'redmet územného rozhodnutia.
4. V súlade s ustanovením § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je závázné aj pre právnych nástupcov
jeho navrhovatel'a a ostatných účastníkov územného konania.
5. V súlade s ustanovením § 41 ods. l stavebného zákona, rm5že stavebný úrad z podnetu navrhovatera nahradit'
územné rozhodnutie, ktoré je právoplatné, novým územným rozhodnutím, ak to umožňuje územnoplánovacia
dokumentácia alebo iné podklady pre územné rozhodnutie alebo podmienky v území.
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Kzačatiu územného konania
konania.

Si námietky apripomienky vstanovenej lehote neuplatnil žiadny účastník

Odóvodnenie

Stavebný úrad prijal do podatel'ne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves dňa 27.01.2016,
návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení vyššie uvedenej stavby: ,,Rodinný dom" v lokalite Líščie údolie
od navrhovatel'a: Petra Vavra a MUDr. Viery Vavrovej, obaja trvale bytom Malá 13, 811 02 Bratislava, v zastúpení
IaP*B partner - združenie podnikatel'ov Ing. Pavol Bobula, Tatiana Ivicová - IPB, IČO: 31 075 592, so sídlom
združenia: Orenburská 1 7A, 821 06 Bratislava.
Stavba bude umiestnená v lokalite vymedzenej ulicami Líščie údolie - Staré grunty, na pozemkoch reg. "C" parc. č.
2968/47, 2968/71, 535/24, 672/21, 672/28, 672/19, k. ú. Karlova podl'a projektovej dokumentácia pre vydanie
územného rozhodnutia, ktorú vypracovala spoločnost' ADM design, Sabinovská 5, 821 02 Bratislava, Ing. arch.
Dušan Dinaj, autorizovaný architekt, v terrníne 12/2016. Dňom podania návrhu bolo v zmysle ustanovenia § 18 ods. 2
zákona č. 71/1967 zb., o správnom konaní v znení neskorších predpisov (d'alej správny poriadok), začaté územné
konanie vo veci vydania územného rozhodnutia o umiestnení stavby, v súlade s ustanovením § 35 stavebného zákona.

Ked'že predložený návrh neposkytol dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby, v
súlade s ustanovením § 37 ods. 2 stavebného zákona, predovšetkým z hradiska starostlivosti o životné prostredie a
potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dósledkov, prípadne predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, pre
posúdenie, či tento návrh vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým
požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú
hygienické, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky a pod. a tým pre
vydanie rozhodnutia v danej veci, stavebný úrad vyzval navrhovatel'a listom č. KV/SU/903/2016/3482/KJ zo dňa
25.02.2016, v súlade s ustanovením § 35 ods. 2 stavebného zákona, aby svoj náwh doplnil potrebnými údajmi a
podkladmi, určil mu lehotu na doplnenie tejto výzvy a konanie premšil, súčasne upozornil navrhovatel'a, že ak
nedoplní návrh na vydanie územného rozhodnutia požadovaným spósobom v určenej lehote, územné konanie zastaví.
Navrhovatel' svoju žiadost' doplnil do podatel'ne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves listom zo
dňa 15.02.2016, 23.06.2016, 10.10.2016, 26.01.2017, 15.05.2017, 30.05.2017, 08.08.2017 a 05.09.2017. Na základe
predložených, resp. v konaní doplnených podkladov, najmá však na základe predloženej vyššie uvedenej projektovej
dokumentácie, stavebný úrad podaný návrh vyhodnotil ako návrh na vydanie územného rozhodnutia a rozhodnutia o
využívaní územia, v súlade s ustanoveniami § 37, § 39, § 39b ods.5, stavebného zákona. Geotermálne vrty určené na
využívanie tepelnej energie zemskej kóry, vyžadujú vydanie rozhodnutia o využívaní územia podra § 39b ods.3, písm.
e) stavebného zákona.
Dňom podania žiadosti, stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 a 2 stavebného zákona, oznámil listom č.
KV/SU/ 11 9/201 7/1 5507/ZK zo dňa 06.09.2017 začatie územného konania o umiestnení stavby a konanie o využívaní
územia, známym a neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou, v súlade s ustanovením § 36 ods. 3
stavebného zákona dotknutým orgánom jednotlivo. Súčasne v zmysle ustanovenia § 36 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 § 36 ods. 2 stavebného zákona určil, že ;ámietky rnóžu 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', zároveň 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 s'voje stanoviská k povol'ovanej stavbe,a má-sa za to,'že so
stavbou z hl'adiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.

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 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.

19



Navrhovatel' spolu so žiadost'ou o územné rozhodnutie predložil na stavebný úrad: projektovú dokumentáciu
vypracovanú na územné konanie, zodpovedným projektantom ADM design, s.r.o., Sabinovská 5, 821 02 Bratislava,
Ing. arch. Dušan Dinaj, autorizovaný architekt, reg. č. SKA *0405AA*, v termíne 10/2015, revidovaná 12/2016,
potvrdenie o uhradení správneho poplatku, vyjadrenia, stanoviská, závuzné stanoviská dotknuté orgány štátnej správy,
verejnej správy a samosprávy: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. 0. Box 192, 814 -99 Bratislava -1 ,
závuzné stanovisko k investičnej činnosti č. MAGS OUIC 51339/2016-333893, zo dňa 24.04.2017, Hlavné mesto SR
Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1, oddelenie ŽP č. MAGS OZP 53026/2016-348419/Ri, zo dňa
27.09.20l6, Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, vyjadrenie č.
KV/DOP/2098/2017/1 1536/MD, zo dňa 14.06.2017, a vyjadrenie č. KV/DI/1451/201 7/1 1407/TK zo dňa 13.06.2017,
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybraných zložiek
životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2016/02023 17CEM/IV, zo dňa
23.02.01.2016, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2016/022961/TEJ/IV, zo dňa 19.02.2016, vyjadrenie č. OU-BA-OOP4-
2007/068935 zo dňa 26.07.20l7, Hasi6ský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07
Bratislava, stanovisko č. KRHZ-BA-HZUB6-1763/2017, zo dňa 05.06.2017, Krajský pamiatkový úrad Bratislava,
Leškova 17, 811 04 Bratislava 1, závuzné stanovisko č. KPUBA-2016/5923-2/1 1907/ŠUS, zo dňa 17.02.2016, Krajské
riaditel'stvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava, stanovÍsko
č. KRPZ-BA-KDI3-19-376/2016, zo dňa 30.12.2016, Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46
Bratislava, vyjadrenie č. 35537/2016/SV, zo dňa 16.09.2016, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, vyjadrenie zo dňa 13.06.2016, SPP - Distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava, vyjadrenie č.vyjadre

/AŠ/20TD/1 10/ZA/AŠ/2016, zo dňa 28.01.2016, Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. č.
6611622798, zo dňa 25.08.2016, Bratislavská teplárenská spoločnost', Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, vyjadrenie
vyjadrenie č. 001 18/Ba /2016/3410-2, zo dňa 15.01.2016 a vyjadrenie č. 00362/Ba/2016/3410-2 zo dňa 04.02.2016,
vyjadrenie k prepracovanej PD č. 01524/Ba/2017/3410-2 zo dňa 02.06.20l7, Ministerstvo obrany SR, Agentúra
správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, vyjadrenie č. ASM-77-1417/2016 zo dňa 24.05.2016,
Ministerstvo vnútra SR, sekcia inforrnatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova
2, 812 72 Bratislava, závuzné stanovisko č. SITB-OT4-2016/000226-164, zo dňa 02.02.2016, Dopravný úrad, divízia
civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika 823 05 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 10.02'.2016, UPC Broadband
Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, 851 0l Bratislava, stanovisko č. 350/2-016, BENESTRA s.r.o., Einsateinova 24, 851 0l
Bratislava, stanovisko zo dňa 13.01.2016, ELTODO SK a.s., Podunajská 25, 821 06 Bratislava, stanovisko zo dňa
12.08.2016 pod č. 080816/PJ, SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 0l Bratislava, vyjadrenie č. 42/2016 zo dňa
21 .01 .2016, Michlovsky, s.r.o., Letná 796/9, 921 0l Piešt'any, vyjadrenie o existencii PTZ - Orange Slovensko a. s., č.
BA-1594/2016, zo dňa 26.05.20l5, SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 4, vyjadrenie zo dňa 14.01.2016 a
taktiež ostatné vyjadrenia a stanoviská správcov inžinierskych sietí, na ktorých podklade sa preukázalo, že ich práva
nebudú umiestnením stavby dotknuté.

Potom, ako stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona, oznámením
č. KV/SU/1 19/2017/15507/ZK zo dňa 06.09.2017, začal územné konanie o umiestnení líniovej stavby, sa v konaní
vyjadrili dotknuté orgány: Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, vyjadrením č.
02772/Ba/201 7/3410-2 zo dňa 20.09.2017, SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 0l Košice, vyjadrením zo dňa 29.09.2017
pod č. 941/2017, Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava stanoviskom č. 819-2665/2017 zo
dňa 25.09.2017.

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

Stavebný úrad v priebehu konania zistil, že využívaním územia a umiestnením stavby v územnom konaní,
nebudú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom a jeho vykonávacími vyhláškami, predpismi vydanými na jej
využívanie, umiestnenie apovolenie 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 vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a preto rozhodol tak, ako je
uvedené vo výroku rozhodnutia.
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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 § 53 a § 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 súdneho poriadku.
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Príloha: situácia stavby

Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
1 . IaPaB partner - združenie podnikatel'ov Ing. Pavol Bobula, Tatiana Ivicová - IPB, Orenburská 1 7A, 821 06
Bratislava

2. Peter Vavro, Malá 13, 811 0l Bratislava, LV č. 3276
3. MUDr. Viera Vavrová, Malá 13, 811 02 Bratislava, LV č. 3276
4. JUDr. Fedor Jánošík, CSc., Kríková 6, 821 07 Bratislava, LV č. 4370
5. Ing. Miroslav Novosedlík, Hlboká 1080/71, 949 0l Nitra, LV č. 3051, 2985, 2659
6. Ing. Ingrid Novosedlíková, Hlboká 1080/71, 949 0l Nitra, LV č. 3051, 2985, 2659
7. Ingrid Durdíková, Gajova 5, 81109 Bratislava, LV č. 4099, 3051
8. JUDr. Anna Durdíková, Senecká 15, 931 03 Šamorín, LV č. 4?34, 4?57, 3051
9. JUDr. Miloslav Kanovský, Líščie údolie 77, 841 0l Bratislava, LV č. 285, 5346
10. Antónia Behilová, Líščie údolie 156/84, 84104 Bratislava, LV čí 3357 ?li

1l. Vlastníci pozemku LV č. 290, 2974
12. ADM design, Sabinovská 5, 821 02 Bratislava (projektant)

Doruěí sa dotknutým orgánom:
13. Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie územného rozvo3a, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
14. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek

životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
15. Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát pódohospodárstva, Tomášikova 46,

832 05 Bratislava

16. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1
17. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 81104 Bratislava
18. Krajské riaditerstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28

Bratislava 1

19. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
20. Západoslovenská distribučná, a.s., (Čulenova 6, 816 47 Bratislava),' doručovacia adresa: P. 0. BOX 292,

810 00 Bratislava 1

21 . SPP - Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
22. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
23. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
24. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, odd. správy komunikácií, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
25 . Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves - odd. dopravy a životného prostredia
26. Obvodný Banský úrad, Mierová 201 7/19, 821 05 Bratislava
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27. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
28. SITEL s.r.o., Kopčianska 20/c, 851 0l Bratislava
29. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
30. Benestra, s.r.o., Einsteinova 24, 851 0l Bratislava
31. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava
32. Michlovsky, s.r.o., Letná 796/9, 921 0l Piešt'any
33. SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava
34. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
35. ELTODO, SK, a. s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky doručenia):
36. IaPaB parťner - združenie podnikatel'ov Ing. Pavol Bobula, Tatiana Ivicová - IPB, Orenburská l7A, 821 06

Bratislava

37. Peter VAvro, Malá 13, 81101 Bratislava
38. MUDr. Viera Vavrová, Malá 13, 811 02 Bratislava

Na vedomie:
39. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka
40. Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves - odd. územného rozvoja
41.Spis
42. a/a - 2x

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Toto oznámenie o začatí územného konania sa doručuje forínou 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.

Dátumvyvesenia: 7:)7!;': r2t47-
Pečiatka a podpis:

iVŘ« - Kwkwa *4mnie úzerríného konwim
akstavebného po?r?
Nám. sv. FranUška a
842 62 BralmlaŮa-4

lňb

Dátum domčenia:
Pečiatka a podpis:

3ů,'7 2g."7?- Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

Vybavuje: Ing. Zuzana Klaučová, O2]707 11317, zuzana.klaucova@karlovaves.sk

22



T77 r
ó>e.

a-'d q

C)'
OBJEKTOVÁ SÚSTAVA C!

2968/ '19

)a'/,J
O

"a./í

o"

Cl/

o

8/, a
>7

'643,/2

644

X
6.<) N

'?
(í!

[o:3/?

oa'4?'o

-Ig,,' O'a0x,-R
.ggss/iy

SO-00 PRÍPRAVA ÚZEMIA

SO-Ol RODINNÝ DOM

SO-02 SPEVNENÉ PLOCHY

SO-03 BAZÉN

SO-04 PRÍPOJKA VODY

SO-05 PRÍPOJKA KANAL?ZÁCIE /7
s!!A'ío&Jb'

296'3r34

o

2968/24
o

2968,i2.3
Aa

55
0)

Q»'
"l

S
%i
Aí

64'i'l

siiv?:?@i ťh:'.7r7

8

?ó;,

%

5

li

%?,.aj
%y51

'%, j

648

M9

?-? =ó

4

-=a)
(»:la

7

6i5 676

(550

653 24350

pplpoa+«ú VODY

//

',

28
'ai4i

672r2 1

677

65 1

í

ťl:"J

6.'ll5

M6

l
T

?.> 36179
! l S 7 á

7 Cl'

6?5.'?

6;2/;'ů
j

67& 7

SO-07 ELEKTRICKÉ DOMOVÉ
PRíPOJKY

SO-08 SPEVNENÁ PLOCHA
NA PARCELE 672/21

58049

30

,fl6&p4 i .,:!g68]53 . ,og6,y4B a .1 .a 86&58 Í a 296W9 ,
1.

?
%

2968/50
%

I;'

!,,
}

91
C??l

so-oz

i4
-? r

O
:.'J
ó

? .?-l'//
6]2/8

íj')l
-Ý,

á -l
001 'j-l
-řl C-?l

Lj')i

672Ai'j

67-i'!"

5?'?J'l9

Q%'?,Q0

296&'!t')

HRANICA F'ARCjcLY

Ť (-1
laT

//
-o96&29

672r'Í0

'%.
;'96&íg?

lí

y,

Megtaká časť, Bratislava - Karlova Ves
ídble,nie 3ue?ého konani'a a

IThnto výkres je dokladom tuemné??'zl?Emil
IBratíslava,dňa ? -?' a "? ?..l
í
l
l

m" 7 M IA IJ Il a , Jpídpis? , J

672'l.1

n

ij
;i'

<"%8A',5

ň
ll
TT

672'l4

.;"16&86

so-oe

NN

,Á
c
j

0
/ 'D
xk
7 g

C/)

IÍ
':4;48',':4il.

,!IS' :hll

í'97;

317)

d )3s

6;?Vj ž 6r2/j2
//

6W29

ggv-.'r

a7')

r
Ulj
0(
(0

ř,

!;)?l
0

CĎ?'- '

r-

(.)'
Á

?

68:4'4

817a

r mT?
L7"?í "'

oa
684.<'I

%;l> .
iJ
'ff T

% >(X
-/,5

68ů

685-9

6812

,Q
O ,?e

6,'íl.il G

685]8

&93'l
(5c'í:'r2

62

'%

-?? ? , o'ai'a2A'4

6M

6(IJ 5

686

',,=-

,("á all
%I

k

ě

*

* , " ' ?nh
aa - *

'* í+
' íl íl @ 4 %

@9j

d
.90-@1

3r'2;'

S-

E
IAUTORI:

RODINNÝ DOM VAVRO
Bíatislava Karlova Ves, č. parc. 2968/47, 2968/71

PETER VAVRO A VIERA VAVROVÁ, MALÁ 13, 811 02 BRATISLAVA

ING.ARCH. DUŠAN DINAJ, ING.ARCH. ZUZANA PRUTKAYOVÁ JANKOVICHOVÁ
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