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

Č, j : KV/SÚ/1 830/2020/15367/AF Bratislava 21.09.2020

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný
úrad") podl'a § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon"), podl'a í§ 7a ods. (2)
písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskoršfch predpi'sov a podra čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, v zmysle F3 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 podl'a § 3 7,
§ 39, 8:) 39a stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
(d'alej len ,,vyhláška č. 453/2000 Z. z."), po preskúmaní návrhu spolu s dokumentáciou vydáva

územné rozhodnutie o umiestnení stavby

stavbu s názvom: ,,Inžinierske siete v ulici Komonicová pre rodinný dom 1, 2 a 3";

objektová skladba: SO 1 Prípojka vody a areálové roz;vody vody
SO 2 Prípojka kanalizácie a areálové kana}izačné rozvody
SO 3 Prípojky NN a areálové rozvody

miesto stavby: na pozemkoch CKN parc. č. 3292/5, 3294/5, 3295/6, 3294/6, 3295/7, 3296
a 3294/7 k.ú. Karlova Ves a na pozemkoch EKN parc. č. 4202 a 4051/l k.ú.
Karlova Ves, v lokalite ulíc Nad ostrovom a Komonicová v Bratislave;

od navrhovatel'a: PaedDr. Izabela Živicová, Hany Meliěkovej 25, 841 05 Bratislava,
Ing. Iveta Živicová, Hany Meličkovej 33, 841 05 Bratislava,
Ing. Jaroslav Živica, Hany Meličkovej 33, 841 05 Bratislava,
JUDr. Svetlana Gavorová, Budovatel'ská 26, 821 02 Bratislava,
(d'alej len ,,navrhovatel"');

v zastúpení: Ing. Zora Kriváňová, P.O.BOX 13, 920 0l Hlohovec;

druh stavby: novostavba;

úěel stavby: inžinierske stavby:
miestne rozvody elektriny podl'a í§ 43aods. (3) písm. i) stavebného
zákona
miestne rozvody vody podl'a § 43a ods. (3) písm. g) stavebného zákona
miestne rozvody kanalizácie podl'a § 43aods. (3) písm. g) stavebného
zákona;

projektant: - Ing. arch. Stanislav Rentka, autorizovaný architekt, reg. č. 1353AA, ktorý
vypracoval projektovú dokumentáciu SO l aSO 2 vterrníne 10/2019,
doplnenú naposledy v 6/2020



- Peter Onger, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č.
vypracoval pro3ektovú dokumentáciu SO 3, vtermíne
naposledy v 07/2020

3832*TZ*14, ktorý
02/2020, doplnenú

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

Stavba sa umiestňuje tak, ako je to zakreslené v troch 'situáciách na podklade k"pie katastrálnej
mapy M = 1:300, ktoré sú súčast'ou tohto rozhodnutia.

I. Urbanisticko-architektonické podmienky:

Stručný popis stavby:
Projektová dokumentácia rieši pripojenie inžinierskych sietí v ulici Komonicová pre plánované
3 rodinné domy. Navrhnutá je prípojka vody a areálové rozvody vody k jednotlivým domom,
kanalizačná prípojka a areálový kanalizačný rozvod k jednotlivým domom a prípojka NN
s areálovým rozvodom pre všetky tri domy.

SO 1 Prípojka vody a areálové rozvody vody
Projekt riemi zásobovanie plánovaných troch rodinných domov pitnou vodou z verejného rozvodu
vody v ulici Nad ostrovom, cez súkromný rozvod vody vo vlastníctve ,,Združenia vlastníkov RD".
Vodovodná prípojka povedie cez pozemky EKN parc. č. 4202 a4051/l k.ú. Karlova .Ves napozemok parc. č. 3292/5 k.ú. Karlova Ves. Vodovodná prípojka je navrhnutá d50 (DN40) dÍžky 9,5
m, ukončená bude vo vodomernej šachte na pozemku parc. č. 3292/5 k.ú. Karlova Ves. Vodomerná
šachta bude vodovzdorná, monolitická, s rozmermi 1200 x 1600 x 1800 mm. V šachte budú tri
vodomery. Vodomerná zostava bude obsahovat' 2x uzatvárací gul'ový kohút GK 32, 1 x vypúšt'ací
ventil DN 15, 1 x spátný ventil DN 32 a vodomer DN25 VM MNK 25-závit. Z vodomernej šachty
povedú tri potrubia D40 (DN32). Každé vodovodné potrubie HDPE d40 (DN32) z yodomernej
šachty bude samostatne privedené v zemi, podl'a výkresu situácie.
Vetva č. 1 bude dížky 33 m, povedie z vodomernej šachty na pozemku parc. č. 3292/5 k.ú. Karlova
Ves, cez pozemok parc. č. 3294/5 k.ú. Karlova Ves, na pozemok parc. č. 3295/6 k.ú. Karlova Ves,
kde bude potrubie zaslepené a ukončené.
Vetva č. 2 bude dÍžky 40 m, povedie z vodomernej šachty na pozemku parc. č. 3292/5 k.ú. Karlova
Ves, cez pozemky parc. č. 3294/5, 3295/6 a 3294/6 k.ú. Karlova Ves, na pozemok parc. č. 3295/5
k.ú. Karlova Ves, kde bude potrubie zaslepené a ukončené.
Vetva č. 3 bude dížky 66 m-, povedie z vodomernej šachty na pozemku parc. č. 3292/5 k.ú. Karlova
Ves, cez pozemky parc. č. 3294/5, 3295/6, 3294/6, 3295/5 a 3294/7 k.ú. Karlova Ves, na pozemok
parc. č. 3296 k.ú. Karlova Ves, kde bude potrubie zaslepené a ukončené.

SO 2 Prípoika kanalizácie a areálové kanalizačné rozvody
Projekt rieši odkanalizovanie plánovaných troch rodinných domov. Kanalizačná prípojka sa napája
na súkromnú kanalizáciu vo vlastníctve ,,Združenia vlastníkov RD': ktorá je zaústená do verejnej
kanalizácie v ulici Nad ostrovom, povedie cez pozemky EKN parc. č. 4202 a 4051/1 k.ú. Karlova
Ves na pozemok parc. č. 3292/5 k.ú. Karlova Ves, na ktorom bude revízna šachta (d'alej len ,,RŠ")
s označením RŠ 1 .- Kanalizačná prípojka je navrhnutá d 160, dÍžky 9,6 m. RŠ 1 bude' žele'zobetónová
dn 1200 / 1800 mm.

Do RŠl bude napojený areálový rozvod d 160. Vetva č. 1 dÍžky 25 m bude po RŠ2 na pozemku
parc. č. 3294/5 k-.ú.-Karlova Ve:s. Vetva č. 2 dÍžky 22 m bude po RŠ3 na pozemku parc. č. 3294/6
Í.ú. Karlova Ves. Vetva č. 3 dÍžky 19 m bude po RŠ4, bude na pozemku parc. č. 3294/7 k.ú.
Karlova Ves. Na revíznu šachtu RŠ2, RŠ3 a RŠ4 budú napojené potrubia DN 150, ktoré budú
zaslepené a ukončené pod terénom.

SO 3 Prípoiky NN a areálové rozvody
Projekt elektrickej prípojky rieši napojenie plánovaných roďinných domov na verejný rozvod
elektriny NN. Z existujúceho stÍpu elektrického Ýedenia NN, ktorý je na pozemku parc. č. 3294/7



k.ú. Karlova Ves. Na ňom budú tri poistkové istiace skrinky. Odtial' budú vyvedené tri prípojky
elektriny NN, ktoré budú uložené v zemi 3 x NAVY-J 4x25. Každá z prípojok bude ukončená
vsamostatnej rozpojovacej aistiacej skrinke (PRIS) selektromerom tak, aby bola v uličnom
oplotení. Každá PRIS bude osadená tak, aby bola dodížaná vol'ná šírka plánovaného rozšírenia
komunikácie Komonicovej ulice, minimálne 3,5 m; čiže 3,5 m od východnej hranice pozemku
parc. č. 3295 k.ú. Karlova Ves.
Prípojka č. 1 bude vedená cez pozemky parc. č. 3294/7, 3294/6 k.ú. Karlova Ves, ukončená bude
v rrsa> na pOzenixu paíc. (;. »b>qr.» í.u. íaíiuva V (;:5.
Prípojka č. 2 bude vedená cez pozemok parc. č. 3294/7 k.ú. Karlova Ves, ukončená bude v PRIS
na pozemku parc. č. 3294/6 k.ú. Karlova Ves.
Prípojka č. 3 bude vedená len cez pozemok parc. č. 3294/7 k.ú. Karlova Ves, ukončená bude
v PRIS na pozemku parc. č. 3294/7 k.ú. Karlova Ves.
Navrhovaná dÍžka prípojok NN:

vetva l bude d žky '49,4 m
vetva 2 bude dÍžky 24,6 m
vetva 3 bude dÍžky 14,2 m

II. Pre umiestnenie a proiektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
1 . Stavba sa umiestňuje v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou, ktorú vypracovali:

Ing. arch. Stanislav Rentka, autorizovaný architekt, reg. č. 1353AA, ktorý vypracoval
projektovú dokumentáciu SO 1 a SO 2 v termíne 1 0/20 19, doplnenú naposledy v 6/2020
- Peter Onger, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 3832*TZ*14, ktorý vypracoval
projektovú dokumentáciu SO 3, v termíne 02/2020, doplnenú naposledy v 07/2020
a v súlade so situačným plánom na podklade katastrálnej mapy, ktorý je neoddelitel'nou
súčast'ou tohto rozhodnutia.

2. Každú zmenu umiestnenia stavby nie.je možné uskutočnit' bez predchádzajúceho odsúhlasenia
príslušného stavebného úradu.
Projekt stavby bude spracovaný v zmysle ustanovení § 43d a E3 43e a § 47 stavebného zákona
o základných a všeobecno-technických požiadavkách na výstavbu a v súlade s podmienkami,
vyplývajúcimi zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania.
Navrhovatel' je povinný rešpektovat' jestvujúce podzemné vedenia a zariadenia iížinierskych
sietí a ich ochranné pásma, pri ktorých d8jde ku styku so stavbou a jej technickou vybavenost'.
Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy,
samosprávy a organizáciÍ:
H}avné mesto SR Bratislava, závMzné stanovisko hlavného mesta SR Bratislavy
k investičnej činnosti č. MAGS OUIC 57361/2018-469933 zo dňa 13.08.2019:
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:
hl'adiska zlepšenia životného prostredia a mikroklímy mestského prostredia
odporúčame miere riešit' spevnené plochy materiálom vode priepustným (napr.
zatrávňovacia dlažba.....): plochú strechu v d'alšom stupni dokumentácie požadujeme
riešit' ako vegetačnú strechu, nepochódznu strechu ako extenzívnu (s min. hrúbkou
substrátu 5-25 cm) a pochódznu (strešné terasy) ako tzv. intenzívnu vegetačnú strechu
(s min. hrúbkou substrátu 25 cm); plné oplotenie odporúčame nechat' obrást' popínavou
zeleňou,
v d'alšom stupni projektovej dokumentácie riešit' projekt sadových úprav vyváženou
kombináciou zelene a najneskór ku kolaudácii preukázat' realizáciu navrhnutých
sadových úprav,

3.

4.

5.
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z dóvodu skalnatého podložia v území (inforrnácia v sprievodnej správe), ktoré
neumožňuje odvod dažd'ových v«5d do vsaku bola v predloženom riešení p6vodne
navrhovaná šikmá strecha rodinného domu zmenená na plochú vegetačnú strechu tak,
aby sa znížil podiel odvádzaných dažd'ových vód zo záujmového územia
dokanalizácie. Odporúčame vd'alšom stupni PD navrhnút' vhodný spósob aspoň
na čiastočný záchyt dažd'ových v6d zo záujmového územia a ich následné užívanie
na polievanie zelene, navrhovanej si rámci projektu sadových úprav.

z hl'adiska záujmov riešenia vereiného dopravného vybaveni?.
komunikácia Komonicová riie je zaradená do síet-e miestnych komunikácií a nespíňa
normové požiadavky.

z hradiska budúcich majetko - právnych vzt'ahov:
v prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdat' po kolaudácii
do majetku a správy Hiavného mesta SR Bratislavy, žiadame tento riešit' v projektovej
dokumentácii pre stavebné povolenie ako samostatný objekt vo všetkých náležitostiacli
projektovej dokiimentácie tohto stupňa.

Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody avybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie ě. OU-BA-OSZP3-
2018/115251/JUJ/IV zo dňa 11.12.20l8:

Z hl'adiska odpadového hospodárstva tunajší úrad nemá námietky k predmetnej stavbe
za dodržania nasledovných podmienok:
1. Držiter odpadov je povinný:

zhromažd'ovat' odpady vytriederté podra druhov odpadov azabezpečit' ich
pred znehodnotenfm, odcudzením alebo iným nežiadúcim účinkom,
zabezpečit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to
jeho

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

odovzdat' odpady len osobe oprávnenej nakladat' s odpadmi podl'a zákona o odpadoch,
ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
viest' a uchovávat' evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi
naEvidenčnom liste odpadu v súlade s F3 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z.,
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,
ohlasovat' vznik odpadu a nakladanie s ním podl"a 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/20 15 Z.
z., na tlačive uvedenom v prílohe 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s
viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných
odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s nim podáva za obdobie
kalendárneho roka tunajšiemu úradu ako príslušnému orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva, do 28, februára nasledujúceho kalendárneho roka a
uchovávat' ohlásené údaje.

2. P«"vodcovi 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'ovi.

3. Dížiter odpadov pred začatím stavebných prác, póvodca odpadov predloží orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva spósob nakladania s odpadom druhu ě. 17 05

*



06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 a odpadom 04 zemina a kamenivo iné
ako uvedené v 17 05 03.

Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody avybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-
2020/027378/BIM/III zo dňa 09.Ol.2020:

Existujúce inžinierske siete musia byt' pred začatím stavby zamerané a vytýčené.
V mieste križovania stavby s existujúcimi siet'ami vodovodu a kanalizácie postupovat'
ZV}áŠt' opatrne a ZaCnOVat' iCn ocmanné pásma.

Západoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie zo dňa 09.12.20l8:
Stavbu nekrižujú podzemné siete energetiky vo vlastníctve ZSD.
Pred zahájením výkopových prác je potrebné v dostatočnom predstihu vytýčit' podzemné
káblové vedenia v majetku ZSD.
V prípade, že pri výstavbe d6jde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú
sa ňom pohybovat' osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými
prácami na stavbe. žiadame Vás o dodížanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č.
251/2012 Za. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonat' poučenie
(oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce blízkosti VVN vedenia.
Požadovaný odber elektrickej energie s celkovým inštalovaným el. výkonom 30,0 kW bude
zabezpečený zo vzdušného distribučného rozvodu a navrhovanej káblovej NN prípojky.
Navrhovaná káblová NN prípojka bude pripojená do distribučného rozvodu na základe
Zmluvy o pripojení č. 121614319, ktorú evidujeme na meno investora ,,?veta Živicová".
Meranie spotreby bude v elektromerovom rozvádzači, umiestnenom v oplotenf pozemku
na verejne prÍstupnom mieste.
Pre pripojenie stavby odsúhlasujeme hlavný istič pred elektromerom bez zmeny,
o maximálnej prúdovej hodnote 3 x 25A vypínacej charakteristiky B.

Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., vyjadrenie ě. TD/PS/0080/2019/Gá zo
dňa 05.04.2019:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
pred realizáciou zemných prác a}alebo pred začatím vykonávania iných čimiostí, je
stavebník povinný požiadat' SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné
zaslat' na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11
Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného
na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
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 povinný stavebník je povinný 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 alebo pre konanie podl'a iných
predpisov, požadujeme, aby stavebník:
s rešpektoval a zohradnil existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných

a/alebo bezpečnostných pásiem;
pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskýrni
zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a
TPP 906 0l;
zabezpečí vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzt'ahu
k existujúcim plynárenským zariadeniam;
zabezpečí vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov
a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami:
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zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov akrižovaní
existujÚi
ITNÉ P(

cich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou;
OSOBITNÉ PODMIENKY:

Rešpektovata všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatí'vy.
Informatívny zákres plynárenských zariadení je v prílohe tohto stanoviska

Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., vyjadrenie č. 9141/2019/KT zo dňa
20.03.2019:

Na základe novovzniknutých skutočnosti rušíme vyjadrenie č. 1742/2019/KT 20 ďňa
28.01.2019 k Vašej žiadosti doručenej dňa 07.03.2019 zaujímame z hl'adiska BVS
technickému riešeniu zásobovania pitnou vodou a k odvádzaniu a čisteniu odpadových ví"d
v zmysle F§ 17 ods. (2) písm. i) a § 18 ods. (2) písm. i) zákona č. 442/2002 Z. z. o vere.jných
vodovodoch, verejných kanalizáciach v znení neskorších predpisov nasledovné stanovisko:
Zásobovanie vodou

Zásobovanie predmetných nehnutel'nosti vodou je navrhnuté novou vodovodnou
prípojkou DN 40 (dimenzia z projektu zodpovedný projektant Ing. Róbert ErdélyiPhD.) s predpoklad'anou dÍžkou-9,5 m z verejného -vodovodu DN 100 LT vedeného
v danej lokalite.
Vodomerná šachta je navrhnutá na pozemku parc. č. 3292/5.
Na vodovodrie5 prípojke v navrhovanej vodomernej šachte bude umiestnená vodomerná
zoste va.

V budúcnosti budú vo vodomernej šachte umiestnené ešte dve vodomerné zostavy na T-
kus

Potreba vody je vypočítaná Qp = 1 740 l/deň.
Odvádzanie odpadowch vód

Odvádzanie splaškových v6d z predmetných nehnutel'nosti je navrhnuté cez areálový
rozvod novou kanalizačnou prípojkou DN 160 , ktorá bude napojená do verejnej
kanalizácie DN 300 vedeného v danej lokalite.
Na kanalizačnej prípojke je na pozemku navrhnutá revízna šachta RŠ 1.
Odvádzanie vód z povrchového odtoku /zrážkové vody/ zo strechy rodinného domu je
navrhnuté dažd'ovým kanalizačným potrubím DN 150 cez plastové dažd'ové
kanalizačné revízne šachty do revíznej splaškovej šachte RŠ 1- a do splaškovej
kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie.

Riešenie odvádzania vód z povrchového odtoku do splaškovej kanalizácie bolo odsúhlasené
Diviziou odvádzania odpadových v8d.
VYJADRENIE BVS

Pri akejkorvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme
rešpektovat' naše zariadenia a ich pásma ochraní', vrátane všetkých ich zariadení a súčasti
podl'a 19 zákona Č. 442/2002 Z. z. -o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Pásma ochrany určené podra predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované,
K umiestneniu stavby: ,,Novostavby rodinného domu a uloženie. sieti Komonicová"
nebudeme mat' nárnietky, ak cez predmetnú a so stavbou súvisiace nehnutel'nosti sú
trasované rozvody vodovodov a kanalizácii BVS, vrátane ich súčasti a bude dodržané ich
ochranné pásmo ochrany.
Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí byt' v súlade
so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 'a verejných kanalizáciách znení
d'alších zákonov, za súčasného dodržania STNI EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov
av súlade s platnými ,,Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnutel'nosti
naverejný voďovod a verejnú kanalizáciu a technickými podmienkami zriad'ovania a
odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti a.s. sú dostuprié v kontaktných centrách a zverejnené na internetovom sídle
.www.bvsas.sk.
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Vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých
vlastníckych a spoluvlastníckych vzt'ahov súvisiacich s vodovodnou a kanalizačnou
prípojkou.
Vzájomné práva a povinnosti vzhl'adom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzt'ahy je potrebné
doriešit' vzájomnými zmluvnými vzt'ahmi.
Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania. pripojenia a križovania musia byt'
v koordinácii a v súlade s platnými STN.
Z ď(3VOďu -urČerlia pl-eSí-lej pU}O}ISI .-VOďOhOSpOďár.4K)7C}-l ZaN'iaďerlí -Va}l'aďOJ'n na naVr?nOVanÚ
stavbu odporúčame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a
súvisiacich zariadení v teréne podra zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu je možné objednat'
na odbore priamych služieb zákazníkom BVS.
Verejná kanalizácia do ktorej budú napojené predmetné nehnuternosti nie je v prevádzke
BVS a k d'alšiemu stupňu projektovej dokumentácie treba doložit' súhlas vlastnfka
kanalizácie s pripojením.
Ďalší stupeň kompletnej projektovej dokumentácie pre stavebné konanie, vypracovanej
podl'a horeuvedených podmienok spolu s aktuálnym dokladom o vlastníctve nehnutel'nosti,
katastrálnou mapou a iných príloh, ktoré vyplynú z navrhovaného riešenia, požadujeme
predložit' na vyjadrenie.

Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie ě. 6611900563 zo dňa 09.01.2019:
Existujúce zariadenia sú chránené'ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/201 1 Z. z.) a
zároveň je potrebné dodržat' ustanovenie § 65 zákona č. 351/201 l Z. z. o ochrane proti
ruŠeniu.

Vyjadrenie stráca platnost' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade
zmeny vyznačeného polygónu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené
parcelné čisto v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní
povinnost' podl'a bodu 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 (najnesk6r 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:
Daniel Talacko, daniel.talacko@telekom.sk, +421 0902719605.
V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná siet', ktorá je vo vlástníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadatel'a zabezpečit' nadzemnú siet' proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podra
8, 68 zákona č. 351/20llZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
Žiadatel' može vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia
pre účel konaní podra 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.
Žiadatel'a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojit' nehnutel'nost' na verejnú
elektronickú komunikačnú siet' úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplnit' aj telekomunikačnú prípojku.

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, závMzné stanovisko č. KV/ŽP/749/2020/6820/MS
zo dňa 16.03.2020:

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 d'revina chráni celá (komna, kmeň, koreňová sústava),
Výkopy sa budú vykonávat' ručne a maximálne sa budú chránit' najbližšie rastúce dreviny
s d8razom na ochranu koreňového systém,u. Nesmie sa výkop viest' bližšie ako 2,5 m od
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páty kmeňa a pri hÍbení 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 pódy;

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, závuzné stanovisko č. KPUBA-2020/3947-
2/11556//KER zo dňa 18.03.2020:

Investor oznárni písomne preukázatel'ným sp6sobom KPÚ BA 10 dní vopred začiatok
stav,ebných prác.
KPÚ BA určí d'alší postup, resp. konkrétny sp6sob ochrany známych, prípaďne
potenciálnych archeologických nálezov na riešenom pozemku na základe vykonanej
obhliadky na stavbe.
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 odboriie spósobilou
osobou.

III. Platnost' územného rozhodnutia:

1. Podra § 40 ods. (l) stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby platí dva roky odo dňa,
ked' nadobudlo právoplatnost'; nestráca však platnost: pokial' bola v týchto lehotách podaná
žiadost' o stavebné povolenie.

2. Podl'a § 40 ods. (3) stavebného zákona čas platnosti územného rozhodnutia maže stavebný úradPodl'a íg
predÍžit' na žiadost' navrhovatera, ak ju podal pred uplynutím lehoty (avšak o žiadosti
napredÍženie jeho platnosti musí byt' -právoplatne rozhodnuté pred uplynutím dvojročnej
zákonnej lehoty vrátane odvolacieho -konania).- Čas platnosti územného rozhodnutia nemožno
predížit'-, ak bo-l na to isté územie schválený územný'aplán zóny, ktorý rieši predmet územného
rozhodnutia.

3. Podl'a íS, 40 ods. (4) stavebného zákona územné rozhodnutie je závázné aj pre právnych
nástupcov jeho navrhovatel'a a ostatných účastníkov územného konania.

4. Podl'a § 41 ods. (1) stavebného zákona, m«"že stavebný úrad z podnetu navrhovatel'a nahradit'
územné rozhodnutie, ktoré je právoplatné, novým územným rozhodnutím, ak to umožňuje
územnoplánovacia dokumentácia alebo iné podklady pre územné rozhodnutie alebo podmienky
v ÚzemÍ.

IV. Námietky účastníkov konania:
V konaní neboli v zákonom stanovenej lehote vznesené námietky účastníkov konania a dotknutých
orgánov.

Odóvodnenie

Dňa 23.03.2020, obdržal stavebný úrad mestskej časti Bratislava - Karlova Ves návrh
na vydanie územného rozhodnutia na:
stavbu s názvom: ,,Inžinierske siete v ulici Komonicová pre rodinný dom 1, 2 a 3";
objektová slkladba: SO 1 Prípojka vody a areálové rozvody vody

SO 2 Prípojka kanalizácie a areálové kanalizačné rozvody
SO 3 Prípojky NN a areálové rozvody

na pozemkoch CKN parc. č. 3292/5, 3294/5, 3295/6, 3294/6, 3295/7, 3296 a 3294/7 k.ú. Karlova
Ves a na pozemkoch EKN parc. č. 4202 a 4051/1 k.ú. Karlova Ves, 'v lokalite ulíc Nad ostrovom
a Komonicová v Bratislave; ktorý podal na navrhovatel'a:
PaedDr. Izabela Živicová, Hany -Meliěkovej 25, 841 05 Bratislava,
Ing. Iveta Živicová, Hany Meličkovej 33, 841 05 Bratislava,
Ing. Jaroslav Živica, Hany Meličkovej 33, 841 05 Bratislava,
JUDr. Svetlana Gavorová, Budovatel'ská 26, 821 02 Bratislava,
ktorých zastupuje Ing. Zora Kriváňová, P.O.BOX 13, 920 0l Hlohovec.

Dňom podania návrhu začalo územné konanie.



Predložený návrh spolu sprílohami neposkytoval dostatočný podklad prevydanie
požadovaného rozhodnutia, stavebný úrad vyzval navrhovatel'a listom č.
KV/SÚ/l 830/2020/8162/AF zo dňa 30.04.2020 na doplnenie podania v stanovenej lehote a súčasne
rozhodnutím konanie v uvedenej veci prerušil, pričom upozornil navrhovatera, že bude v konaní
pokračovat' po predložení podkladov, pre ktoré sa konanie prerušilo.

Po doplnení podania zo dňa 21 .07.2020 stavebný úrad v konaní pokračoval.
Stavebný úrad oznámil listom č. KV/SÚ/1830/2020/12346/AF zo dňa 29.07.2020 začatie

Územnéno ]<onania vo vyŠŠie uveďenej veci známym ÚČastnÍkOm I-onania a ďotk?nutýí-x-í orgánom,
ktorým zároveň upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zist'ovaním a stanovil
lehotu na uplatnenie námietok najneskí"r do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

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

V konaní si neuplatnili námietky a pripomienky žiadni účastníci konania.
Navrhovatel' spolu snávrhom predložil doklady o vlastníckom alebo inom práve, ktoré ho
oprávňuje umiestnit' stavbu na vyššie uvedených pozemkoch:
,Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286503002000/0009" zo dňa 18.06.2020
uzatvorená medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a navrhovaterom;
,,Súhlas k realizovaniu kanalizačnej prípojky" pre navrhovatel'a od poskytovatel'ov súhlasu:
Mgr. Barbora Juříková, Vyhliadka 7, 841 05 Bratislava
Ing. Juraj Kajan, Prokopa Verkého 24, 811 04 Bratislava
Ing. Mária Kajanová, Líščie údolie 7, 841 0l Bratislava
Ing. František Toman, Majerníkova 8, 841 05 Bratislava
Eva Tomanová, Majerníkova 8, 841 05 Bratislava
Mgr. Lucia Lapišáková, Vyhliadka l 841 05 Bratislava
PhDr. Vladimír Drozda, Hany Meličkovej 22, 841 05 Bratislava
Janka Drozdová, Hany Meličkovej 22, 841 05 Bratislava
Ing. Ivan Sečanský, Fándlyho 13, 81103 Bratislava;
,,Súhlas vlastnfka pozemku k umiestneniu areálového rozvodu vody" od:
PaedDr. Izabely ŽAvicovej pre Ivetu Živicovú, Ing. Jaroslava Živicu, JUDr. Svetlanu Gavorovú;
,,Súhlas vlastníka pozemku k umiestneniu areálového rozvodu vody" od:
Ivety Živicovej a Ing. Jaroslava Živicu pre JUDr. Svetlanu Gavorovú;
,,Súhlas vlastníka pozemku k umiestneniu vodomernej šachty, vodovodnej a kanalizačnej prípojky"
od:
PaedDr. Izabely Živicovej pre Ivetu Živicovú, Ing. Jaroslava Živicu, JUDr. Svetlanu Gavorovú;
,,Súhlas vlastníka pozemku k umiestneniu vodovodnej a kanalizačnej prípojky" od:
Ivety Živicovej a Ing. Jaroslava Živicu pre PaedDr. Izabelu Živicovú a JUDr. Svetlanu Gavorovú;
,,Súhlas vlastníka pozemku k umiestneniu NN prípojky" od:
Iavety Živicovej a Ing. Jaroslava Živicu pre PaedD-r. Izabelu Živicovú;
,,Súhlas vlastníka pozemku k umiestneniu NN prípojky" od:
JUDr. Svetlany Gavorovej pre Ivetu Živicovú, -Ing. Jaroslava Živicu, pre PaedDr. Izabelu Živicovú;
splnomocnenie na zastupovanie vkonaní; predpísanú projektovú dokumentáciu vypracovanú
oprávnenou osobou; kladné stanoviská avyjadrenia dotknutých orgánov, sprípadnými
podmienkami citovanými v tomto rozhodnutí: závázné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislava
kinvestičnej činnosti; Okresný úrad životného prostredia vBratislave - Odbor starostlivosti
oživotné prostredie, oddelenie ochrany prírody akrajiny (vyjadrenie zhl'adiska odpadového
hospodárstva, vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy, vyjadrenie z hradiska ochrany prírody); -
Odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krízového riadenia (- závázné stanovisko
kprojektovej dokumentácii); Krajský pamiatkový úrad Bratislava; Západoslovenská distribučná
a.s.; SPP - distribúcia a.s.; Bratislavská vodárenská spoločnost' a.s.; Slovak Telecom, a.s.;
Ministerstvo obrany SR; Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy; Mestská čast'
Bratislava - Karlova Ves a doklad o zaplatení správneho poplatku podra zákona NR SR č.



145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v
Bratislava - Karlova Ves.

znenf neskorších predpisov do pokladne mestskej časti

Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby najrn;á z hl'adísk
uvedených v § 37 ods. 2 stavebného zákona, predloženú projektovú dokumentáciu preskúmal aj
zhl'adiska záujmov, ktoré chránia dotknuté orgány aorganizácie podl'a osobitných predpisov,
všeobecných požiadaviek iia výstavbu, podmienky zhl'adiska hygienického, protipožiarneho,
bezpečnosti práce atechnických zariadení, dop;avného, 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.

Umiestňovaná stavba je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok
2007, vznení zmien adoplnkov. Pre územie ktorého súčast'ou sú vyššie uvedené pozemky ,
stanovuje Úz.emný plán hlavnélio mesta SR Bratislava, rok 2007 vznení zmien adoplnkov
funkčné využitie územia: málopodlamá zástavba obytného územia č. funkcie 102, rozvoiové
?, vnútorného mesta, kód reg. C.
Zariadenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia sú,v súlade s funkčným využitím.

Stavebný úrad v územnom konaní posúdil návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby podl'a príslušných ustanovení stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., z hl'adiska
hygienických požiadaviek a požiadaviek životného prostredia, bezpečnosti technických zariadení
a požiarnej ochrany, a ked'že nezistil d8vody, ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia, vo veci
rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Upozornenie stavebného úradu:
Do podkladov spisového materiálu móžu účastnfci konania nahliadnut' 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).
Vzhl'adom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou SR na území Slovenskej republiky v SúviSlosti
s preventívnymi opatreniami zamedzujúcimi šíreniu resp'iračných chorí"b (koronavírus COVID-19)
boli zrušené stránkové hodiny. V prípade záujmu využitia možnosti nahliadania do spisu je
potrebné si vopred dohodnút' stretnutie prostredníctvom telefonického alebo mailového kontaktu:
02 / 707 11 318, anna.feketeova@karlovaves.sk. ,

PouČenie?

Proti tomuto rozhodnutiu v súlade s § 53 a § 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.

:; ? ér;51:'-
'55;9'=€=Ě

VV./,
Dana Caho)ova

starostka



2. Ing. Iveta Zivicová, Hany Meličkovej 33, 841 05 Bratislava, v zastúpení Ing. Zora Kriváňová,
P.O.BOX 13, 920 0l Hlohovec

3. Ing. Jaroslav Živica, Hany Meličkovej 33, 841 05 Bratislava, v zastúpení Ing. Zora Kriváňová,
P.O.BOX 13, 920 0l Hlohovec

4. JUDr. Svetlana Gavorová, Budovaterská 26, 821 02 Bratislava, v zastúpení Ing. Zora
Kriváňová, P.O.BOX 13, 920 0l Hlohovec

5. Regia Silvia Victoria, Mgr. art., Čsl. parašutistov 212/9, 83103 Bratislava
6, Ino, FrantišeR Seďlálc, Jašílcova 3151 / 15, 821 03 %atislava
7. Ing. arch. Terézia Sedláková, Jašíkova 3151/15, 821 03 Bratislava
8. Orga Jamrichová, Sút'ažná 14/II, 821 08 Bratislava
9. Eubomír Brna, Bratislavská 1ll, 921 0l Piešt'any
10. HASTINGS SERVICES SLOVAKIA s.r.o., Prokopa Vel'kého 52, 81104 Bratislava l
11. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
12. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 81715 Bratislava
13. Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 82715 Bratislava 22
14. Mgr. Barbora Juříková, Vyhliadka 7, 841 05 Bratislava
15. Ing. Juraj Kajan, Prokopa Vel'kého 24, 81104 Bratislava
16. Ing. Mária Kajanová, Líščie údolie 7, 841 0l Bratislava
17. Ing. František Toman, Majerníkova 8, 841 05 Bratislava
18. Eva Tomanová, Majerníkova 8, 841 05 Bratislava
19. Mgr. Lucia Lapišáková, Vyhliadka 1 841 05 Bratislava
20. PhDr. Vladimír Drozda, Hany Meličkovej 22, 841 05 Bratislava
21. Janka Drozdová, Hany Meličkovej 22, 841 05 Bratislava
22. Ing. Ivan Sečanský, Fándlyho 13, 81103 Bratislava

Dotla'iutým orgánom, správcom IS, organizáciám:
23. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
24. SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
25. Btatislavská vodátenská spoločnost', a.s., Presovská 48, 826 46 Brat'slava 29
26. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
27. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05

Bratislava:

odpadové hospodárstvo
ochrany prírody a krajiny
štátna vodná správa

Na vedomie MČ:
28. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka,
29. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - oddelenie územného rozvoja
30. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - oddelenie životného prostredia
31.spis-2x
32. 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.

Dátum vyvesenia
na úradnej tabuli:

iyí-.s!a'aJkpaaŇm; Ka; VW
o<íij€4*ilie ůZOťTtn#K) kDnl

a $!.a"E!bnehO
rx!ám. EIV. Františkm I
8-:2 62 Bratíslava 4

l,rs,'ísv

Dátum doruČenia: Dátum zvesenia



Príloha:
1. situácia

2. ?x overená projektová dokumentácia stavby, ktorú si navrhovatel' popredchádzajúcom
telefonickom dohovore osobne prevezme na stavebnom úrade včase stránkových hodín
(pondelok a streda od 08:00 do 12:00 hod. a od 13 :OO do 17:00 hod.).

Doručí sa:

I. Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
PaedDr. Izabela Živicová, Hany Meličkovej 25, 841 05 Bratislava, vzastúpení Ing. Zora
Kriváňová, P.O.BOX 13, 920 0l Hlohovec
Ing. Iveta Živicová, Hany Meličkovej 33, 841 05 Bratislava, v zastúpení Ing. Zora Kriváňová,
P.O.BOX 13, 920 0l Hlohovec
Ing. Jaroslav Živica, Hany Meličkovej 33, 841 05 Bratislava, v zastúpení Ing. Zora Kriváňová,
P,O,BOX 13, 920 0l Hlohovec
JUDr. Svetlana Gavorová, Budovaterská 26, 821 02 Bratislava, vzastúpení Ing. Zora
Kriváňová, P.O.BOX 13, 920 0l Hlohovec
Regia Silvia Victoria, Mgr. aít., Čsl. parašutistov 212/9, 831 03 Bratislava
Ing, František Sedlák, Jašíkova 3151/15, 821 03 Bratislava
Ing. arch. Terézia Sedláková, Jašíkova 3151/15, 821 03 Bratislava
Ol'ga Ušiaková
Ol'ga Jamrichová, Sút'ažná 14/II, 821 08 Bratislava
L"ubomír Brna, Bratislavská 111, 921 0l Piešt'any
HASTINGS SERVICES SLOVAKIA s.r.o., Prokopa Vel'kého 52, 81104 Bratislava l
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 81715 Bratislava
Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 82715 Bratislava 22
Mgr. Barbora Juříková, Vyhliadka 7, 841 05 Bratislava
Ing. Juraj Kajan, Prokopa Vel'kého 24, 81104 Bratislava
Ing. Mária Kajanová, Líščie údolie 7, 841 0l Bratislava
Ing. František Toman, Majerníkova 8, 841 05 Bratislava
Eva Tomanová, Majerníkova 8, 841 05 Bratislava
Mgr, Lucia Lapišáková, Vyhliadka l 841 05 Bratislava
PhDr. Vladimír Drozda, Hany Meličkovej 22, 841 05 Bratislava
Janka Drozdová, Hany Meličkovej 22, 841 05 Bratislava
Ing. Ivan Sečanský, Fándlyho 13, 81103 Bratislava
Právnické alebo fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom CKN parc. č.
3292/5, 3294/5, 3295/6, 3294/6, 3295/7, 3296, 3294/7, 3293, 3299/2, 3290, 4057, 4197,
3272/6, 3292/2, 3292/4 katastrálne územie Karlova Ves akpozernkom EKN 4202, 4050,
4051/1, 4202 katastrálne územie Karlova Ves ak stavbám nanich, ako aj ksusedným
pozemkom a stavbám, wátane bytov a nebytových priestorov, ktoré rn«5žu byt' konaním priamo
dotknuté

III. Doručí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava - so žiadost'ou
o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli

IV. Na vedomie

Úěastníkom konania (nemá právne úěinky doručenia):(nemá
Živicoa1. PaedDr. Izabela ?vá, Hany Meličkovej 25, 841

Kriváňová, P.O.BOX 13, 920 0l Hlohovec
05 Bratislava, v zastúpení Ing. Zora
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