
MESTSKA ČÁSŤ BRATISLAVA - KARLOVÁ VES
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Č. j. : KV/SU/l 776/2020/1521 5/AF Bratislava 16.09.2020

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný
úrad")podl'a §ll7ods.(l)zákonač.50/1976Zb.oúzemnomplánovaníastavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon"), podra §
7a ods. (2) písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej'republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a podra čl. 67 Štatútu hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v zmysle § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok"), rozhodujúc na podklade
vykonaného konania podra S, 3 7, § 39, § 39a a F3 41 stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky
č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životnéhq prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona (d'alej len ,,vyhláška č. 453/2000 Z. z."),
po preskúmaní žiadosti spolu s dokumentáciou vydáva

zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby

názov stavby: ,,Novostavba RD Karlova Ves";

stavebné objekty: SO Ol- Rodinný dom,
SO 02 - Spevnené plochy a komunikácie
SO 03 - Vedenie NN

SO 04 - Splašková kanalizácia
SO 05 - Vodovodné potrubie
SO 06 - Dažd'ová kanalizácia

SO 07 - Plynovodné potrubie
SO 08 - Oporné múry;

miestostavby: na pozemkoch parc. č. 1426/786, 1426/787, 1426/788, 1426/789,
1426/477, 1426/790, 1426/791 al426/483 v katastrálnom území
Karlova Ves, Bratislava (d'alej len ,,k.ú. Karlova Ves, Bratislava"), ulica
Hany Meličkovej v Bratislave;

navrhovatera: Damián Tokár, Mudroňova 1719/87, 811 03 Bratislava 1 (d'alej len
,,navrhovatel"');

účel stavby:

druh stavby:

bytová budova - rodinný dom (podl'a § 43b ods. (1) písm. a) stavebného
zákona) s 3 bytovými jednotkami;
novostavba rodinného domu;
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zodp. projektant: Ing. arch. Mária Opavská, reg. č. *2431-AA*, autorizovaný architekt,
ktorá vypracovala projektovú dokumentáciu vtermíne vtermíne
12/2019.

Stavba bola umiestnená rozhodnutím č. KV/ISU/1469/2019/18434/HK zo dňa
31.10 .2019, ktoré nadobudlo právoplatnost' 18.12.2019.

Pre zmenu umiestnenia a proiektovú prípravu stavby sa určuiú tieto podmienky:

I. Urbanisticko-architektonické podmienky:

Stručný popis stavby:
Zastavaná plocha rodinného domu, napojenie Íía inžinierske siete, osadenie stavby a osadenie
výškovej úrovne k + 0,000 zostáva nezmenené.

Nezmenené zostávajú podlažia: 1 . PP, 1 . NP a 2. NP:
* na 1. PP bude byt č. l s podlahovou plochou 121,14 m2
* na 1. NP bude byt č. 2 s podlahovou plochou 121,05 m2
* na 2. NP bude byt ě. 3 s podlahovou plochou 121,14 m2, ktorý bude rozšírený o plochu

ustúpeného podlažia s podlahovou plochou 43,04 m2; celková podlahová plocha bytu č. 3
bude 163,06 nl'a

Podl'a výpočtu statickej dopravy je pre rodim'iý dom celkovo potrebných 7 státí, navrhnutých
je 13 státí, pričom 7 státí bude na 2. PP a 6 státí bude na teréne, z toho jedno pre ZŤP.

Proiekt zmeny umiestnenia stavby oproti pí"vodne umiestnenej stavbe rieši najmá:
* zmenu podlažnosti:

- nárast o 2. podzemné podlažie (2.PP), v ktorom je primárne riešené parkovanie pre 7 áut
+ nový vjazd (rampa) do 2.PP

- nárast o ustúpené podlažie obdÍžnikového p6dorysu o max. rozmeroch 5,405 m x 11 m,
čím bude rozšírená bytová jednotka na úrovni 2. nadzemného podlažia na mezonetový
byt;

nárast konštrukčnej výšky nadzemných podlaží o 15 cm;
zníženie plošnej výmery:

vymedzenej časti pozemku zo 703,9 m2 na 600 m2;
navrhovaných spevnených plóch na vymedzenej časti pozemku z 254,5 m"' na 185,3

2.
m,

upustenie od realizácie 4 externých parkovacích miest zdóvodu ich presunu
do navrhovaného 2.PP;
čiastočná zmena dispozičného riešenia bytu na 2. NP - doplnenie interiérového schodiska
ako prepoj s ustúpeným podlažím;
dažd'ové vody budú odvedené do dvoch nových vsakovacích šácht na pozemku parc. č.
1426/786 k.ú. Karlova Ves;
vsakovacie šachty budú vo vzdialenosti 4,405 m a 4,440 m od hranice pozemku parc. č.
1426/476 k.ú. Karlova Ves;

*

@

*

*

*

*

Nový vjazd - rampa do 2. PP:
* rampa- bude napějená z pravej dolnej časti príjazdovej komunikácie na pozemku

navrhovatel'a parc. č. 1426/788 k.ú. Karlova Ves

2



*

*

*

*

rampa bude jednopruhová, obojsmerná, situovaná do oblúka s pozdÍžnym sklonom 17 %
rampa bude lemovaná opornými múrrni
šírka rampy bude 3,5 m, dÍžka bude 13,15 m
R = 3,50 m

Dlrs'r=í-sÁ «y: ?rs? -1 111.)IIQ V {IIRÁ Y'.

zastavaná plocha: 149,9 m2 (zostáva nezmenená)
spevnené plochy vrátane komunikácie a stacionárnej dopravy: 185,3 m"'
podlahová plocha stavby (úžitková plocha) celkom: 609,49 m2

*

*

*

Výškové osadenie stavby:
podlaha 2. PP bude -5,500 m od + 0,000
podlaha 1 . PP bude - 3,000 m od + 0,000
podlaha 1 . NP bude na úrovni + 0,000 = + 1 77,400 m. n. m.
podlaha 2. NP bude 3,000 m od + 0,000
podlaha ustúpeného podlažia bude 6,000 m od + 0,000
najvyšší bod strechy (atika) bude 9,400 m od + 0,000
najvyšší bod komína bude 8,500 m od + 0,000

*

@

*

*

*

*

*

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o zmene umiestnenia stavby d'alej len
,,konanie".

Stavba sa umiestňuje tak, ako je to zakreslené v situácii na podklade kópie katastrálnej
mapy M = 1 :250, ktorá je súčast'ou tohto rozhodnutia.

Ostatné časti výroku územného rozhodnutia č. KV/SU/1469/2019/18434/HK zo dňa
31 . 10.2019, ktoré nadobudlo právoplatnost' 18. 12.2019, zostávajú v platnosti.

II. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov, správcov inžinierskych sietí
a samosprávy k zmene umiestnenia stavby:

Hlavné mesto SR Bratislava, závuzné stanovisko h}avného mesta SR Bratislavy
k investičnej činnosti č. MAGS OUIC 55281/2019-448002 zo dňa 20.02.2020:
z hl'adiska ochrany životného prostredia:

vykonávat' investičnú činnost' v súlade s ustanoveniami všeobecne závázného
nariadenia č. 5/2018 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR
Bratislavy,
umiestnit' kontajnery, resp. zberné nádoby pre komunálny odpad na vlastnom
pozemku za dodržania hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok;
umiestnenie riešit' tak, aby obsluha zberného vozidla mala prístup na manipuláciu
s odpadom,

z hl'adiska urbanisticko - architektonického riešenia:

zhl'adiska zlepšenia životného prostredia amikroklímy mestského prostredia:
odporúčame ploché strechy v d'alšom stupni dokumentácie riešit' ako vegetačné,
nepocMdzne strechy ako extenzívne (s min. hrúbkou substrátu 5-25 cm)
a pochódzne (strešné terasy)ako tzv. intenzívne vegetačné strechy ( s min . hrúbkou
substrátu 25 cm); spevnené plochy (vrátane plóch parkovacích) vmaximálnej
možnej miere požadujeme riešit' z vodopriepustného materiálu (napr. zatrávňovacia
dlažba); prípadné plné oplotenie, resp. oporné múry požadujeme nechat' obrást'
popínavou zeleňou,

@
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dažd'ové yody požadujeme vmaximálnej možnej miere udržiavat' vúzemí.
Vhodnost' navrhovaného spósobu odvádzania dažd'ových veíd preukázat'
inžiniersko-geologickým a hydro-geologickým posúdením záujmového územia,
vd'alšom stupni projektovej dokumentácie riešit' projekt sadových úprav
(vyváženou kombináciou nízkej avysokej zelene) aku kolaudácii preukázat'
realizáciu navrhnutých sadových úprav,
llp@zí.ipj6lll6, ':i(2 z4lljll,0y(" p?z(51,py BH riacMďz"'jú vrajóne potenciálrie
nestabilných území,
vpredmetnej lokalite evidujeme viacero významných trás inžinierskych sietí,
vrátane ich ochranných pásiem, ktoré je potrebné vúzemí rešpektovat'
a pred začatím zemných prác požadujeme trasy presne zamerat', vytýčit' a vykonat'
príslušné opatrenia,
čast' stavby (parkovacie miesta , dopravné napojenie) sa nachádza v ochrannom
pásme 2 x 110 kV vedenia; kriešeniu je potrebné predložit' stanovisko
prevádzkovatel'a siete ZSE, a.s. Bratislava,

z hl'adiska budúcich majetko - právnych vzt'ahov:
v prípade, že inv-estor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdat' po kolaudácii
domajetku a správy Hlavného mesta SR Bratislavy, žiadame tento riešit'
vprojektovej dokumentácii pre stavebné povolenie ako sarnostatný objekt
vo všetkých náležitostiach projektovej dokumentácie tohto stupňa.

Západoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie zo dňa 02.07.2019:.ápadi
Žiad.dame rešpektovat' všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodížat' ich ochranné
pásma podra § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. Na stavbou
dotk?nutom území parc. č. 1426/475, 1426/483, k.ú. Karlova Ves, sa nachádzajú káblové
distribučné rozvody NN 'v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré
žiadame rešpektovat'.
Tiež žiadame rešpektovat' stanovisko správcu vzdušného vedenia VVN, ktoré je
nasledovné: Novostavba RD - žiadost' o vyjadrenie k návrhu u umiestnenia ustúpenia
podlažia.
V ochrannom pásme nadzemného vedenia VVN sa nachádzajú parkovacie miesta v jeho
okíajovej časti (viac ako 5 m od priemetu krajríého vodiča).
K umiestneniu parkovacích miest nemáme pripomienky. Žiadame o zachovanie
súčasnej výšky terénu pri realizácii komunikácie a chodníka a zachovaní ostatných
podmienok tak ako je uvedené vo vyjadrení ZSD zo dňa 4.2.2019 (CD 7859/2019)

,Objekt rodinného domu sa nachádza za h?ranicou ochranného pásma
nadzemného vedenia VVN. Pre vylúčenie pochybností žiadame pri spracovávaní
d'alšieho stupňa projektovej dokumentácie a pri realizácii objektu zachovat' súčasnú
úroveň terénu vpriestore navrhovaných terénnych úprav vrátane prístupovej
komunikácie v zábere ochranného pásma vedenia VVN tak, aby nebola znížená výška
vodičov nad definitívnou úrovňou terénu. Hranicu ochranného pásma a výšku vodičov
je potrebné presne vytýčit' autorizovaným geodetom, všetky statické objekty s výškou
viac ako 4 m - umiestnit' mimo ochranné pásmo (rampy, stožiare osvetlenia).
Vpriestore pod vedením avpriestore spresahom na každú stranu vedenia 5 m
odkrajných vodičov je možné vysádzat' a pestovat' trvalé porasty s výškou
nepresahujúcou 3 m, v priestore od hranice 5 m v smere od vedenia je možné vysádzat'
o pestovat' trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m s obmedzením maximálnej výsky
porastu tak, aby vprípade pádu porastu neboli zasiahnuté vodiče nadzemného
elektrického vedenia VVN.

Ďalej je potrebné dbat' na obmedzepia počas výstavby, kde pri prácach
vochrannom pásme nadzemného vedenia VVN je potrebné dodržat' vzdialenost'
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strojných zariadení a montovaných konštrukcií od vodičov min. 3 m. V prípade, že túto
podmienku nie je možné dodržat' je potrebné požiadat' prevádzkovatel'a o vypnutie
vedenia. Túto podmienku je potrebné uviest' vo všetkých stupňoch projektovej
dokumentácie. V priestore ochranného pásma nadzemného vedenia 110 kV nie je možné
zriadit' stavebný dvor, skládku alebo úložisko materiálu (ani dočasne) alebo parkovacie
miesto pre stavebné stroje a vozidlá.

Pre zabezpečenie bezporuchovej a bezpečnej prevádzky elektroenergetického
zariadenia, výkonov súvisiacich s pravidelnými prehliadkami aopravami žiadame
trvale zabezpečit' vstup na pozemky a do objektu v rozsahu definovanom v § 11 Zákone
o energetike č. 251 /20 12 Z.z. Ro,zhodnutie žiadame plne rešpektovat' v zmysle všetkých
legislatívnych obmedzení vyplývajúce zo Zákona o energetike.

- Žiadame žiadatera alebo akéhokol'vek iného užívatera predmetných pozemkov
o zdržanie sa akti'vft smerujúcich k porušeniu legislatívnych obmedzení v budúcnosti
vrátane legalizácie zámeru po 3eho zrealizovaní."
Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadat' spoločnost'
Západoslovenská distribučná ozakreslenie elektroenergetických zariadení, a to
prostredníctvom on-line aplikácÍe https://www.zsdís.sk/Uvod/Onlíne-sluzby/Geoportal
alebo písomnou žiadost'ou zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN a NN,
adresa miestne príslušného tímu, (pre vytýčenie VN a NN elektroenergetických(pre

Čul?zariadení) a Tím správy sietí VVN, Čulenova č. 3, 816 47 Bratislava (pre vytýčenie
zariadení VVN).
Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení
definovaných podl'a § 43 Zákoría o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplneríí
niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so
stavebnými prácami danej stavby m8žu príst' do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je
povinná vykonat' poučenie (oboznámenie) všetkých os6b vykonávajúcich činnost',
alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a
NN vedení,

Stavebník je povinný zrealizovat' stavbu podra odsúhlasenej projektovej dokumentácie
tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení
spoločnosti Západoslovenská distribučná.
Pri križovaní a súbehu zariadení budovaných v rámci horeuvedenej stavby
zdistribučnými siet'ami spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. dodržiavat'
ustanovenia a normy STN 73 6005.
Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je
potrebné v navrhovaných trasách požiadat' o presné vytýčenie a identifikovanie káblov
patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..
Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločností Západoslovenská
distribučná, a.s. - požadujeme vykonávat' so zvýšenou opatrnost'ou - ručným sp6sobom.
Pri prácach dodržiavat' bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.

Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti oživotné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných z}ožiek životného prostredia, vyjadrenie ě. OU-BA-
OSZP3-2020/031991/CEM/IV zo dňa 28.01.2020:

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 zákona

o odpadoch napr.: - správne zaradit' odpad podl'a platného katalógu odpadov,
zhromažd'ovat' odpady vytriedené podra druhov odpadov a zabezpečit' ich
pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim účinkom,
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zhromažd'ovat' odpady vytriedené podl'a druhov odpadov a zabezpečit' ich
pred znehodnotením, odcudzením alebo iriým nežiaducim únikom,
zabezpečit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového
hospodárstva, a to jeho

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

odovzdat' odpady len osobe oprávnenej nakladat' s odpadmi podl'a zákona
o odpadoc}i, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
viest' a uchovávat' evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní
s nimi,
ohlasovat' údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva (§ 2 vyhláška MŽP SR č. 366/2015 -Z. z.
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších
predpisov), ak nakladá rÓčne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných
odpadov alebo viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie
o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka
Okresnému úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

2. R5vodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povol'uje odpad zhromažd'ovat'
v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia
vel'koobjemového kontajnera), následne sa musí ihned' odviest' k oprávnenému
odberatel'o'vi.

3. Pred začatím stavebných prác, p5vodca odpadov predloží orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva sp8sob nakladania s odpadorn druhu ě. 17 05 06 -
výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05.

Okresný úrad Bratislava, Odbor starost}ivosti oživotné prostredie, oddelenie
ochrany prírody avybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OU-BA-
OSZP3-2020/079986/VÁD zo dňa 15.06.2020:

Čimiost' sa navrhuje realizovat' v zastavanom území obce, v úzernf, pre ktoré platí 1.
stupeň ochrany v rozsahu ustanovení S, 12 zákona a stavebná činnost' nie je činnost'ou
v úzernf zakázanou.

Riešená nehnutel'nost' nie je priamo v kolízii so žiadnym chráneným úzerním ani
prvkami Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy.
V blízkosti sa nachádzajú chránené územia s vyšším stupňom ochrany - Cmánený areál
Sihot' a územia európskeho významu SKUEVOO64 Bratislavské luhy a CHVU
Dunajské luhy, podl'a RÚSES provinciálny biokoridor Dunaj a regionálne biocentrum
ostrov Sihot'.

Vydanie územného rozhodnutia vyžaduje vydanie predchádzajúceho súhlasu orgánu
ochrany prírody a krajiny v súlade s § 47 zákona OPK (v kompetencii mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves). Pri výrube drevín v súviSlosti s realizáciou stavby
v zastavanom území obce sa podl'a zákona OPK vyžaduje súhlas orgánu ochrany
prírody a krajiny na výrub stromov s obvodom krneňa od 40 cm, meraným vo výške
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*

130 cm nad zemou a súvislých krovitých porastov s výmerou od 10 m2; o súhlase
na výrub drevín podra S, 47 ods. 3 zákona OPK je príslušná rozhodnút" mestská čast'
Bratislava - Karlova Ves. V súlade s FB 47 ods. 5 zákona OPK na ornej póde sa vyžaduje
súhlas na všetky dreviny bez rozdielu na verkostné parametre.
V súlade s § 103 ods. 5 zákona orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou
lHí3;H í)yi' 4@ilcnpjí: z;4pjBy @d11a;?i?y pyiy@íjy B krHjiny, m5ží, o v6(.i r@z]?í?dní?i}' nBj5](51
po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo
nevydanf súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné
stanovisko alebo závázné stanovisko, ak sa podl'a tohto zákona vyžadujú.
Podra 83 9 ods. 3 zákona sa vyjadrenie orgánu ochrany prírody k vydaniu stavebného
povolenia na predmetnú stavbu nevyyžaduje.
OÚ Bratislava súhlasí s plánovanou realizáciou predmetnej stavby za dodržania
podmienok v bodoch č. 2, 3 a 4.

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, závMzné stanovisko č. KPUBA-2020/3947-
2/1 1556//KER zo dňa 18.03.2020:

Investor oznámi písomne preukázatel'ným spósobom KPÚ BA 10 dní vopred začiatok
stavebných prác.
Obhliadku na stavbe vykoná pracovník KPÚ BA, vo fáze zrealizovania zemných prác
(2.PP) za účelom obhliadky stratigrafie a možných archeologických nálezov.
V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie
prác a podl'a § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPú BA
a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne
sp6sobilou osobou.

Mestská ěast' Bratislava - Karlova Ves, stanovisko z hl'adiska štátnej vodnej správy
stanovisko č. KV/ŽP/2188/2020/11816/MS zo dňa 08.07.2020:

požaduj eme, aby vsakovacia zostava vytvorila dostatočný retenčný obj em na zachytenie
dažd'ových vód z navrhovaného objektu;
celý objem dažd'ovej vody zo striech bude drenážovaný na pozemku stavitel'a;
vsakovacie objekty žiadame um'iestnit' minimálne 3 m od hraníc susedných pozemkov
na pozemku stavebníka a hlbšie ako 2,5 m p.t. do suchých polóh na pripravené štrkové
16žko;
pred infiltráciou zrážkových v6d do drenáže je potrebné ich zbavit' mechanických
nečistót v lapači strešných splavenín;
pre vyššiu retenciu územia odporúčame vybudovat' aspoň čiastočne tzv. zelenú strechu
za účasti orgánu ochrany prírody a krajiny mestskej časti Bratislava-Karlova Ves;
v letných mesiacoch a využívat' dažd'ovú vodu na polievanie zelene na pozemkoch
stavebníka;
v blízkosti drevín na hranici stavebného pásma budú stavebné práce vykonávané
v zmysle STN 83 70 10 (Ochrana prírody, ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej
vegetácie) Bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevina chráni celá (koruna, koreň,
koreňová sústava). Výkopy sa budú vykonávat' ručne a maximálne sa budú chránit'
najbližšie rastúce dreviny s d«"razom na ochranu koreňového systému. Nesmie sa výkop
viest' bližšie ako 2,5 m od páty kmeňa a pri hÍben?í výkopov sa nesmú prerušit" korene
hrubšie ako 3 cm. Počas výstavby budú blízke kmene a minimálne tretina priemetu
koruny stromov na zem chránené debnením pred poškodením stavebnými
mechanizmami a zhutnením p6dy.

III. Osobitné podmienky:
Navrhovatel' je povinný pred začatím stavebných prác zadovážit' si, od príslušného všeobecného
stavebného úradu právoplatné stavebné povolenie podl'a stavebného zákona.
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IV. Platnost' rozhodnutia o zmene umiestnenia stavby:
1. Toto rozhodnutie platí podl'a § 40 ods. (1) stavebného zákona, 2 roky odo dňa, ked'

nadobudlo právoplatnost'. Nestratí však platnost', ak v tejto lehote bude podaná žiadost'
o stavebné povolenie.

2. Dobu platnosti rozliodnutia možno na žiadost' navrhovatel'a podanú v primeranej lehotepreďÍžit', ien ak prea upiynutím ďo'oy piatnosti roznoďnutia -buae konanie o predížení jeho
platnosti právoplatne skončené.
Územné rozhodnutie je v zmysle § 40 ods. (4) stavebného zákona, závázné aj pre právnych
nástupcov jeho navrhovatel'ov a ostatných účastníkov územného konania.

3.

V. Námietky účastníkov konania:
V konaní neboli vznesené pripomienky účastníkov konania.

Odóvodnenie

Dňa 27.03.2020 obdržal stavebný úrad mestskej časti Bratislava- Karlova Ves návrh
na zmenu územného rozhodnutia na stavbu s názvom: ,,Novostavba RD Karlova Ves";
stavebné objekty: SO Ol- Rodinný dom,

SO 02 - Spevnené plochy a komunikácie
SO 03 - Vedenie NN
SO 04 - Splašková kanalizácia
SO 05 - Vodovodné potrubie
SO 06 - Dažd'ová kanalizácia
SO 07 - Plynovodné potrubie
SO 08 - Oporné múry;

na pozemkoch parc. č. 1426/786, 1426/787, 1426/788, 1426/789, }426/477, 1426/790,
1426/791 a 1426/483 v katastrálnom území Karlova Ves, Bratislava, ulica Hany Meličkovej
v Bratislave; ktorý podal navrhovatel' Damián Tokár, Mudroňova 171 9/8 7, 81103 Bratislava 1 .

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene územného rozhodnutia.

Predložený návrh spolu sprílohami neposkytovál dostatočný podklad prevydanie
požadovaného rozhodnutia, a preto stavebný úrad vyzval navrhovatera na doplnenie podaiiia
v stanovenej lehote a súčasne rozhodnutím č. KV/SÚ/1 776/2020/7701/AF zo dňa 22.04.2020
konanie v uvedenej veci prerušil, pričom upozornil navrhovatera, že bude v konanf pokračovat'
po predložení podkladov, pre ktoré sa konanie prerušilo. Po doplnení podania naposledy zo dňa
22.07.2020 stavebný úrad v konaní pokračoval.

Stavebný úrad oznárnil listom č. KV/SÚ/1776/2020/12280/AF zo dňa 29.07.2020
začatie územného konania o zmene umiestnenia stavby vo vyššie uvedenej veci známym
účastníkom konania a dotknutým orgánom, ktorým zároveň upustil od ústneho pojednávania
spo.jeného smiestnym zist'ovaním aúčastníkom konania stanovil lehotu na uplatnenie
námietok najneskór do 7 pracovných dní odo dňa dorucenia oznámenia.

Stavba bola umiestnená rozhodnutím č. KV/ SU/ 1 469/20 1 9/ 1843 4/HK zo dňa 31. 10.2019,
ktoré nadobudlo právoplatnost' 18.l2.2019, na pozemkoch parc. č. 1426/475, 1426/477
a 1426/483 k.ú. Karlova Ves. Pred podaním návrhu na zmenu územného rozhodnutia
o umiestnení stavby došlo k reparcelizácii pozemkov, apreto súčasné umiestnenie stavby
na iných pozemkoch: parc. č. 1426/786, 1426/787, 1426/788, 1426/789, 1426/477, 1426/790,
1426/791 a 1426/483, k.ú. Karlova Ves.
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Podl'a výpisu z listu vlastníctva č. 3337 vlastníkom pozemkov parc. č. 1426/475,
1426/788 a 1426/790 k.ú. Karlova Ves je navrhovatel' Damián Tokár, Fándlyho 8, 811 02
Bratislava.

Podl'a výpisu zlistu vlastníctva č. 5619 vlastníkom pozemkov parc. č. }426/477,
1426/483, 1426/786, 1426/787, 1426/789 a 1426/791 k.ú. Karlova Ves je Ing. Marcela
Miškóciová, Ondrejovova 26, 821 03 Bratislava.

Navrhovatel' predložil súhlas vlastníčky pozemkov Ing. Marcely Miškóciovej
so zmenou umiestnenia stavby zo dňa 25.05.2020 na jej pozemkoch.

Navrhovater spolu s návrhom v konaní predložil: predpísanú projektovú dokumentáciu
vypracovanú oprávnenou osobou, kladné stanoviská avyjadrenia dotknutých orgánov,
s prípadnými podmienkami citovanými v tomto rozhodnutí: Hlavné mesto SR Bratislava -
závázné stanovisko kinvestičnej činnosti; Okresný úrad Bratislava - Odbor starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody akrajiny (vyjadrenie zhl'adiska odpadov
a z hl'adiska ochrany prfrody a krajiny); Západoslovenská distribučná a.s.; Kraj ský pamiatkový
úrad Bratislava; Mestská časť Bratislava - Karlova Ves - oddelenie životného prostredia -
stanovisko z hl'adiska štátnej vodnej správy k vsakovacím objektom; Hasičský a záchranný
útvar hlavného mesta SR Bratislavy a doklad o zaplatení správneho poplatku podra zákona NR
SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znenf neskorších predpisov do pokladne
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves vo výške 40 €.

Umiestňovaná stavba je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy,
rok 2007, v znení zmien a doplnkov. Stavba je umiestnená na pozemkoch parc. č. 1426/786,
1426/781 1426/788, 1426/789, 1426/471 1426/790, 1426/791 a 1426/483 k.ú. Karlova Ves,
ktorých funkčné využitie je málopodlažná zástavba obytného Ozemia č. funkcie 102, rozvojové
?, kód reg. C (parc. č. 1426f786 ajužná čast' pozemkov parc. č. 1426/787, 1426/788,
1426/477 k.ú. Karlova Ves) a stabilizovapé územie (parc. č. 1426/791, 1426/790a 1426/483,
k.ú. Karlova Ves); ostatná ochranná a izolačná zeleň, č. funkcie 1130, stabilizované územie
(parc. č. 1426/789 k.ú. Karlova Ves a prevazná čast' pozemkov parc. č. 1426/788, 1426/787
a 1426/477 k.ú. Karlova Ves).

Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie rozhodnutia oumiestnení stavby najmá
z hl'adísk uvedených v § 37 ods. (2) stavebného zákona, predloženú projektovú dokumentáciu
preskúmal aj zhl'adiska záujmov, ktoré cmánia dotknuté orgány aorganizácie podl'a
osobitných predpisov, všeobecných požiadaviek na výstavbu, podmienky zhl'adiska
hygienického, protipožiarneho, bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravného,
ochrany prírody, o čom svedčia kladné stanoviská, odborné vyjadrenia a súhlasy dotknutých
orgánov a ich prípadné pripomienky a podmienky umiestnenia, ktorých splnenie bude skúmat'
v stavebnom konaní.

Stavebný úrad po vykonanom územnom konaní posúdil návrh na vydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby podra príslušných ustanovení stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000
Z. z., z hradiska hygienických požiadaviek a požiadaviek životného prostredia, bezpečnosti
technických zariadení a požiarnej ochrany, a ked'že nezistil dóvody, ktoré by bránili vydaniu
tohto rozhodnutia, vo veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
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Upozornenie stavebného úradu:
Do podkladov spisového materiálu m6žu účastníci konania nahliaďnut' na Miestnom úrade
Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, č. dverí
161, v stránkové dni (v pondelok a v stredu od 8,00-12,00 hodiny, od 13,00-17,00 hodiny).
Vzhradom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou SR na území Slovenskej republiky
vsúvislosti s preventívnymi opatreniami zamedzujúcimi šíreniu respiračných chorób
(keroúavírus CO'v'ÍD-19) 'ooli zrušené strán"ové noďiny. -v' prípaďe záujmu využitia možnosti
nahliadania do spisu je potrebné si vopred dohodnút' stretnutie prostredníctvom telefonického
alebo mailového kontaktu: 02 / 70711 318, anna.feketeova@karlovaves.sk.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiri v súlade s FB 53 a ž§ 54 správneho poriadku rm5žu účastníci
konania podat' odvolanie na tunajšom stavebnom úrade, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15
dní odo dňa jeho doručenia. Ak tunajší stavebný úrad sám nerozhodne o odvolaní, rozhodne o
odvolaní Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie, ktoré
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnost', je možné preskúmat'
súdom.

Dana Čahojová
starostka

?1

Príloha:
1. situácia

2. Ix overená projektová dokumentácia stavby, ktorú si stavebník popredchádzajúcom
telefonickom dohovore osobne prevezme na stavébnom úrade v čase stránkových hodín
(pondelok a streda od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod.).

Doručí sa:

I. Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
Darnián Tokár, Fándlyho 8, 81102 Bratislava (navrhovater)
Ing. Marcela Miškóciová, Ondrejovova 26, 821 03 Bratislava
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Karolia a.s., Uhrova 18, 83101 Bratislava
Vlastníci bytov a nebytových priestorov stavby so súpisným č. 3332, list vlastníctva č.
3154, katastrálne územie Karlova Ves
Eleonóra Kopálová, Nad Dunajom 28, 841 04 Bratislava
Vlastníci susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom
alebo stavbám m«"žu byt' dotknuté
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II. Doručí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
1. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava -

so žiadost'ou o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli

Na vedomie:

III. Dotknutým orgánom, správcom IS, organizáciám (nemá právne účinky doručenia):
2. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám.l, 814 99 Bratislava

odd. usmerňovania investičných činností,
odd. správy komunikácií a stavebných činností,

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - oddelenie dopravy a živ. prostredia
Okresný úrad Bratislava, pozernkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova č. 46, 832
05 Bratislava,

odpadové hospodárstvo,
6. Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditel'stvo policajného zbom v Bratislave, Krajský

dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
7. Hasičský a záchranný útvar Mavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,

Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1
8. Krajský pamiatkový úrad, Leškova ul. č. 17, 811 04 Bratislava
9. Slovenský zváz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 0l Bratislava
10. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava
12. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
13. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
14. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
15. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava

3.
4.
5.

IV. 'Úěastníkom konania (nemá právne účinky doručenia):
16. Damián Tokár, Fándlyho 8, 81102 Bratislava (navrhovatel')
17. Ing. Marcela Miškóciová, Ondrejovova 26, 821 03 Bratislava
18. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
19. Karolia a.s., Uhrova 18, 83101 Bratislava
20. Eleonóra Kopálová, Nad Dunajom 28, 841 04 Bratislava

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

22. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - oddelenie územného rozvoja
23. spis - 2x
24. a/a - 2x

Verejná vyhláška

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

15. deň vyvesenia je dňom doručenia tohto rozhodnutia.
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