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Vec : Oznámenie o začatí stavebného konania vo veci zmeny dokončenej stavby oporného múru
- stavebné úpravy v 2. etapách

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ako stavebný úrad príslušný podra í§ 117 ods. l zák.a
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon") v nadváznosti na E3 7a ods. 2 písm.i) zákona č. 377/1990
Zb. o hlaynom meste Slovenskej republiky Bratislaye v znení neskorších predpisov (d'alej len
,,zákon o hlavnom meste") a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy (d'alej len ,,stavebný úrad"),
dňa 30.03.2020 prijala žiadost' o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej
(existujúcej) stavby oporného múru - stavebných úprav

s názvom : ,,Sanácia stavby o,porného múru" na ul. IE Fullu MČ Karlova Ves-Dlhé diely"
(d'alej len ,,zmena stavby")

{

stavebník : Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
v zastúpenf Generálnym investorom Bratislavy, 'Láporozská 5, 852 92 Bratislava
(d'alej len ,,stavebník"),

miesto stavby: pozemky registra ,,C" KN parc. č. 1682/133, 1682/128, 1682/134, 1682/228,
1669/598, parc. č. 1674/8.1, 1674/262, 1674/70, 1682/37 k. ú. Karlova Ves,

vo vlastníctve a užívaní stavebnfka, ktorý je vlastníkom stavbyoporného múru a sú pod
pozemnými komunikáciami,

účel zmeny stavby: sanácia inžinierskej stavby oporného múru - stavebn: úpravy v dvoch
etapách za účelom stabilizácie poškodeného oporného múru pod bytovými
domamr na ul. E. Fullu

Stavebný úrad predbežným' povolením vydaným podra § 127a ods. 3 písm. d)
stavebného zákona č. KV/SU/3325/2019/18537/ZM zo dňa 04.ll.20219 v znení opravy zrejmej
nesprávnosti písomnost'ou č. KV/SU/133 1/2020/3739/ZM zo dňa 05.02.2020 s t a v e b n í k o'v i
na jeho ohlásenie o začatí uskutočňovania stavebných úprav - nevyhnutných sanačných prác a
opatrení, podai?é podra § 127a ods. l stavebného zákona, p o v o l il uskutočnenie stavebných
sanačných prác nevyhnutných na odstránenie bezprostrednej hrozby havárie oporného múru
v časti na pozemku registra ,,c" KN parc. č. 1682/37 k. ú. Karlova Ves pred bytovým domom
na ul. E. Fullu č. 13 a 15 v Bratislave bez predehádzajúceho stavebného povolenia a zároveň
mu urěil lehotu na dodatočné predloženie dokladov predpísaných pre žiadost' o stavebné
povolenie na zmenu dokončenej stavby - stavebné úpravy predmetného oproného múru
s určením postupu, že po ich predložení vykoná stavebné konanie a vydá rozhodnutie.



Stavebník, v lehote na jeho žiadost' predÍženej do konca marca r. 2020, predložil žiadost'
o vydanie stavebného povolenia na znnenu predmetnej dokončenej stavby oporného múru -
stavebné úpravy v celkovom členení na 2 <;tapy: '

,,Sanácia oporného múru na ul. L'. Fullu MČ Karlova Ves Dlhé diely 1. etapa"
,,Sanácia oporného múru na ul. E. Fullu MČ Karlova Ves Dlhé diely 2. etapa"

Stavba oporného múru s anachádza v zastavanom území sídliska Dlhé diely v tesnej
blízkosti cesty a obytných budov, prístupná je po miestnej komunikácii ul. P Fullu. V jej blízkosti
sa nachádzajú inžinierske siete. Stavebné úpravy sa navrhujú a raalizujú v priestore existujúceho
mtiru.

V časti sanovanej v 1. etape sa stavebnými úprávarpi existujúcej stavby múru zasahuje
do 2 kontajnerových prístreškov na pozemku parc. č. }682/134 (LV 3607) a parc. č. 1682/228
(LV č. 46) kar. ú. Karlova Ves, ktoré sú predmetom demontovania a nahrádzajú sa novými
zastrešenými stojiskami pre kontajnery, umiestnenými medzi rebrami oporného rnúru
vybudovanými v rámci jeho sanácie. Zariadenie staveniska a skládka materiálu sú riešené
dočasným záberom plochy na pozemku prac. č. 1682/37 a parc. č. 1682/133 vo vlastníctve
stavebníka.

V časti sanovanej v 2. etape bude ako manipulačná plocha slúžit' kraj miestnej
komunkácie vždy pre príslušný dilatačný úsek.

Stavebník v žiadosti uviedol základné údaje o predmetnej zmene stavby, jej členení a technickom
členení a priložil projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie v podrobnosti realizačného
projektu, vypracovanú spoločnost'ou HYCOPROJEKT, a. s., Prešovská 55, 821 02 Bratislava vo
februári 2020. K projektovej dokumentácii boli so žiado'st'ou predložené aj predpísané stanoviská
a vyjadrenia dotknutých orgánov.

Techtxické riešenie - popis 1. etapy:
Sanácia oporného múru v l . etape je projektovo riešená v dÍžke 49,2 m. V poškodenom úseku,
kde spadol v dÍžke 9,87 m sa 'nahráaza novým múrom. V zachovanom úseku v dÍžke 20,2 m
sanácia pozostáva vo vybudovaní prit'ažovacích rebier a múra hrúbky 30 cm. V úseku
zachovaného múru dÍžky 19,1 m sanácia predstavuje zhqtovenie betónového stabilizačného bloku
na jeho vzdušnej strané. Súčast'ou 1. etapy je aj oprava STL plynovodu poškodeného pri páde
časti oporného múru.

Technické riešenie - popis 2. etapy:
Sanácia oporného múru v 2. etape v celkovej dÍžke 131,30 m je riešená technológiou nového
železobetónového :ho múra hrúbky 400 mm, Ýedl'a póvodného múra, stabilizovanéhooporné:

dÍžky 6zemnými kotvami dlžky 6 m. Celá stavba bude rozdelená na 14 dilatačných celkov. Výška nového
oporného múru je od O,00 m do 4,60 m.

Stavóbné úpravy oporného múru, jeho sanácia v 1. etape boli z dóvodu ódstránenia
bezprostrednej hrozby havárie oporného múru začaté a d'alej uskutočňované pred vydaním
stavebného povolenia v intenciách uvedeného predbežného povolenia stavebného úradu. Stavebné
úpravy múru v tejto časti sú už dokončené. Pokračuje s@ uskutočňpvaním prekládky plynového
potrubia a chodníka (list zástupcu stavebníka zo dňa 06.05.2020 č 61 5/2020/PP).

Stavebné konanie vo veci povolenia predmetnej zmeny dokončenej (existujúcej) stavby
oporného múru - stavebných úprav bolo začaté 30.03.2020 dňom podania žiadosti stavebníka
o vydanie stavebného povolenia.

íStavebný úrad preskúmal žiadost' z hl'adiska jeho úplnosti a dostatočnosti náležitostí pred-
ložených podkladov predpísianých pre posúdenie požadovanej zmeny stavby (stavebných úprav)



porovnaním s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona, najmu § 58 ods. l a 2 a nadvázujú=
cimi ustanoveniami § 8 a 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávájú niektoré ustanovenia
stavebného zákona.

Po jeho posúdenf týmto podra ustanovení § 61 ods.l v spojitosti s ods. 2, ods. 3, ods. 4 a ods. 6
stavebného zákona

o z n a m u j e
začatie stavebného konania v predmetnej veci

dotknutým orgánóm a účastníkom konania, vymedzeným podra § 59 ods. l stavebného zákona

na podklade projektovej dokumentácie zmeny stavby spracováne3 v dvoch etapácl2 projektantom,
právnickouosobouHYCOPROJEKT,a.s.,Prešovská55,82102Braiislavavofebmári2020, v
postavení účastníka stavebného konania v časti; ktorá sa týka projektu stavby podl'a § 59 ods. l
písm. e) stavebného zákona.
Okruh účastníkov konania v intenciách § 59 ods. l stavebného zákona tvoria d'alej stavebník a
osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom zastavaných stavbou predmetného
oporného múru a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo
iné práva k fflmto pozemkom a stavbám móžu by stmeřmým povolením priamo dotknuté.

So zretel'om na tó, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť po-
skytuje dostatočný podklad pre posúdenie zmeny stavby, ktorá je predmetom žiadosti, stavebný
úrad stavebnom konaní upúšt'a od miestneho zist'ovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania móžu uplatniť námietky najneskůr do 7 pracovných dní odo dňa do-
ručenia tohto oznámenia, na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

Z dóvodu vel'kého počtu účastníkov konania sa o začatí konania upovedomujú verejnou
vyhláškou. Doručenie účastníkom konania verejnou vyhláškou sa vykoná podra ust. § 26 ods. 2
zák.č.71/1967Zb.osprávnomkonaní(správnyporiadok)vzneníneskoršíchpredpisov vy-
vesením tejto písomnosti po dobu 15 dnÍ na úrad'nej tabuli stavebného úraďu a posledný deň tejto
lehoty je dňom doručenia.

Dotknuté orgány, ktoré sa upovedomujú o začatí konania jednotlivo, sú povinné oznámiť
svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej m8žu uplatnit' námietky účastníci konania.
Ak-niektorý dotknutý orgán potrebuje na riadne posŮdenie dlhší čas, predÍži stavebný úrade posúdí

iredÍži. l
na3eho
:dlženejžiadosť lehotu pred jej uplynutím. primerane predlži. Ak dotknutý orgán určenej alebo prei

lehote neoznámi svoje stanovisko k povorovanej 'zmene stavby (stavebné úpravy), má sa za to, že
so zmenou z hradiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Účastníci konania majú možnost' podra § 23 ods. l správneho poriadku využit' svoje právo
nazerat' do spisu v predmetnej veci a podra § 33 ods. 2 správneho poriadku pred vydaním roz-
hodnutia vyjadrit' sá písomne k jeho podkladu a k spósobu jeho zistenia, prípadne navrhnút'
jého doplnenie.

Termín nazerania do spisu na stavebnom úrade je potrebné dopredu telefonicky, prí-
padne e-mailom dohodnút' so zamestnancom stavebného úra.du, ktorý vec vybavuje uvede-
ným v záhlaví tohto ozná'ínenia.

V prípaďe zástupcu účastníka konania je potrebné plnomocenstvo na zastupovanie.
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Doručuje sa :
I. úěastníkom konania
- stavebník

- právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom zastavaných stav-
bou predmetného oporného m4ru a stavbám na nich vrátane susediacich pozeinkov a stavieb, ak
ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám móžu by stavebným povolením priamo
dotknuté o

- proj ektant

účastníkom konania sa toto oznámenie doíučuje verejnou vyhláškou; vyvesí sa na dobu 15
dní na úradnej tabuli Miestnehó úradu MČ Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, Brati-
slava. Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyveseriia.
Zár?oveň sa toto oznármnie zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk a na úradnej tabuli Hlayného
mesta SR Bratislava

II. dotknutým orgánom:
I. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislava, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
2. Inšpektorát práce, Za kasárňou 1, 831 04 Bratislava
3. Bratislavská vodárenská spoločnost' a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
4. SPP Distribúcia, a. s. Mlynské Nivy 44/b, 825 1l Bratislava
5. Slovak Telekom, a. s. Bjkalská 28, 817 62 Bratislava
6. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05

Bratislava

7. Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
8. Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, oddelenie dopravy a životného prostredia, tu
9, Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy, oddelenie správy komunikácií Primaciálne nám. 1,
814 99 Bratislava (VO)

10. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
11. Bratislavská teplárenská, a. s. Turbínová 3, 829 05 Bratislava
12. Orange Slovensko, a. s. MICHLOVSKY, s. r. o., Letná 9, 021 0l Piešt'any

Na vedomie:

1. Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava v zastúpení stavebníka
(Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava)

2. HYCOPROJEKT, a. s., Prešovská 55, 821 02 Bratislava, projektant
3. Váš správca, s. r. o. Furdekova 4, 851 03 Bratislava (bytový dom ul. I2 Fullu 13-15)
4. ETP Managmenet budov, s. r. o. Záhradnícka 30, 821 08 3ratislava(bytový dom E Fullu
17, 19, 21)
5. SBD IV, Polianky 9, 841 0l Bratislava (bytový dom L. Fullu 52, 54, 56, 58, 60)

- Magistrát Hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nárn. 1, 814 99 Bratislava so žiadost'ou
o zverejnenie oznámenia na úradnej tábuli

- starostka mestskej časti
- mestská čast' spis stavebného úradu
- 2x archív
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