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Vec: Sprístupnenie informácie.

Mestskej časti Bratislava Nové Mesto (ďalej len „úrad“) ako povinná osoba
podl‘a ustanovenia 2
ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene
o
a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode inform
ácií“), podľa
16 zákona
s

Konkrétna žiadost‘ znela o sprístupnenie nasledovných informácií:
1. kolaudačného rozhodnutia, resp. akéhokoľvek mého užívacieho rozhodnutia,
ktorým bob povolené
užívanie stavby „Technická infraštruktúra zóny Horný Slanec“ v rozsahu staveb
ný objekt „So 03
Komunikácie a spevnené plochy“. Realizácia predmetnej stavby boba povolená
stavebným povolením
vydaným BANM Č. VaI-667/20 10-ZS/SP dňa 6. augusta 2010, ktoré nadobu
dbo právoplatnost‘ dňa 17.
septembra 2010 na pozemkoch parcelné číslo 4468/3, 4469/24, 4469/25
a 4469/26 v katastrálnom
území Bratislava Vinohrady, okres: Bratislava III stavebníkovi: GEON,
a.s. v tom čase 50 sídbom:
Karadžičova 10, 821 08 Bratislava.
—

Úrad spristupňuje informácie žiadateľovi v nasledovnom rozsahu:
1. Kópiu kolaudačného rozhodnutia č.VaI-441/201 l-ZS/KR zo dňa 12.10.2011,
právoplatné dňa
18.11.2011 na stavbu „Technická infraštruktúra zóny Horný Slanec“ v rozsahu
na stavebný objekt
„SO 03 Komunikácie a spevnené plochy“ na pozemkoch parcelné číslo 4468/3 4469/2
,
4, 4469/25
a 4469/26 v katastrálnom území Bratislava Vinohrady pre stavebníka GEON, a.s.,
Karadžičova
10, 821 08 Bratislava.
—

S pozdravom

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta MU BANM
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Speciálny stavebný úrad pre rniestne komunžkácie III a IV triedy a účelové komunikácie
Bratislava, 12.10.2011
VaI-441/2011-ZS/KR

Tu
PťáVOpIatflof dfl777,i
7

ROZHODNUTIE

((1

ťÝ

Starosta Mestskej časti Bratislava Nové Mesto, ako príslušný spráňyorgán v pósobnosti
špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie.
v súlade s 2 písm. a/ bod 3 zákona NR SR Č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pósobností
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade s 120 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
v nadväznosti na zákon č. 135/196 1 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov, posúdil návrh a podl‘a 82 stavebného zákona na základe žiadosti zo dňa 18.04.2011
-

povol‘uje užívanie stavby
stavba:

„Technická infraštruktúra zóny Horný Slanec“

stavebný objekt:

„SO 03 Komunikácie a spevnené plochy“

na poz. parc.č.:

4468/3, 4469/24, 4469/25, 4469/26

v kat. území:

Bratislava Vinohrady

pre stavebníka:

GEON, a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava

v zastúpení:

G-MANAGEMENT, s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava

-

Pre užívanie stavby stavebný úrad podl‘a 82 ods. 2 stavebného zákona určuje tieto podmienky:
1. Stavba sa povoľuje do trvalého užívania.
2. Užívaním stavby dodržiavat‘ platné právne a štátne normy tak, aby stavba a jej prevádzka negatívne
nevplývali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia, hygieny. zdravia
a bezpečnosti osób.
3. Pravidelnou údržbou a včasnými opravami prevádzkovat‘ stavbu tak, aby nedochádzalo k jej
znehodnoteniu.
4. Stavbu užívat‘ a prevádzkovat‘ v súlade s ustanoveniami zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších
predpisov.
5. Počas prevádzky bude zabezpečená údržba a čistenie.
6. Stavebník je povinný dodržt‘ podmienky stanoviska Mestských lesov v Bratislave zo dňa 28.04.20 10
pod Č. 3 11/2010, okrem osadenia ochranného zábradlia a zatrávnenia s geotextíliou na svahu pod lesom.
7. Správu svahu a odvodňovacieho rigolu (zatrávňovanie, kosenie, čistenie, a pod.) bude zabezpečovat‘
na vlastné náklady správca komunikácií lokality Horný Slanec.
Kolaudačné rozhodnutie je podľa 82 ods. 3 stavebného zákona zároveň osvedčením, že stavba
je spósobilá na prevádzku. Pri miestnom zist‘ovaní v kolaudačnom konaní neboli na stavbe zistené
závady.

-2Odóvodnenie
G-MANAGEMENT, s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava v zastúpení stavebníka
GEON, a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava podala dňa 18.04.2011 tunajšiemu oddeleniu návrh
na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Technická infraštruktúra zóny Horný Slanec“, objekt
„SO 03 Komunikácie a spevnené plochy“, pre ktorú vydala Mestská čast‘ Bratislava Nové Mesto
dňa 06.08.2010 stavebné povolenie pod č. VaI-667/2010-ZS/SP.
-

Špeciálny stavebný úrad preskúmal návrh pri ústnom pojednávaní spoj enom s miestnym
zist‘ovaním, ktoré sa konalo dňa 19.05.2011. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy: Okresného
riaditel‘stva hasičského a záchranného zboru, Krajského riaditel‘stva PZ KDI zo dňa 26.07.20 1 1
a Mestských lesov v Bratislave zo dňa 04.08.20 11 nie sú záporné ani protichodné a podľa potreby sú
zapracované do podmienok kolaudačného rozhodnutia. V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená
podl‘a dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Podmienky určené v územnom rozhodnutí
a v stavebnom povolení boli dodržané. Užívaním stavby nebude obrozený život a zdravie osób, ani
životné prostredie.
Žiadatel‘ uhradil v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších
predpisov, položka 62 a, písm.a), správny poplatok v hodnote 66,00 €.
Poučenie
Podľa 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto roz.hodnutiu možno podať
odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mestskú čast‘ Bratislava Nové Mesto,
špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie, pričom
odvolacím orgánom je Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave. Toto
rozhodnutie je preskúniateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
-

Bratislava Nové Me
-

Doručuje Sa:
I. Učastníkom konania:
•1. GEON, a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava
•2. Hlavné mesto SR Bratislava, odd. majetkové, Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava 1

II. Dotknutým oránom:
.1. G-MANAGEMENT, s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava
2 PRO.BE Ing. Ladislav Benček, Turnianska 4, 851 07 Bratislava
Okresné riaditel‘stvo hasičského a záchranného zboru, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 1
Krajské riaditel‘stvo PZ KDI, Spitálska 14, 812 28 Bratislava 1
.5. Hlavné mesto SR Bratislava, OCH, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava 1
Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 831 03 Bratislava
-

.
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