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Vec: Sprístupnenie iiiformácie.

Mestskej časti Bratislava Nové Mesto (ďalej len „úrad“) ako povinná osoba podl‘a ustanovenia * 2

ods. 1 zákona č. 2 11/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“), podľa 16 zákona

o slobodnom prístupe k informá ciá msprístupňuje informá ciuna zá kladežiadosti
o poskytnutie informá ciepožadovaným

Konkrétna žiadosť znela o sprístupnenie nasledovných inforrnácií:

1. územného rozhodnutia, ktorým bob rozhodnuté o umiestnení stavby „Technická infraštruktúra

zóny Horný Slanec“ v rozsahu stavebný objekt „SO 03 Komunikácie a spevnené plochy“.

Úrad spristupňuje informácie žiadateľovi v nasledovnom rozsahu:
1. Kópiu územného rozhodnutia Zn.: UKaSP-2009/886/AKN zo dňa 28.10.2009, právoplatné dňa

14.12.2009 na stavbu „Technická infraštruktúra zóny Horný Slanec“ v rozsahu na stavebný objekt
„SO 03 Komunikácie a spevnené plochy“ na pozemkoch parcelné číslo 4468/3, 4469/24, 4469/25
a 4469/26 v katastrálnom území Bratislava — Vinohrady pre navrhovateľa G-Managment, a.s.,
Karadžičoval 0, 821 08 Bratislava.
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MESTSKÁ ČASt BRATISLAVANOVÉ MESTO
MIE.STNY ÚRAD BRATISLAVA- NO\‘É MESTO
oclclelenie ťizemného konania a stavebného poriaclku

Junácka ul. Č. 1, 832 91 Bratislava 3

Zn.: ĹJKaSP-2009!886ĺAKN Bratislava, 28.1 0.2009

ROZ}IODNUTIE

Mcstská čast‘ Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslašný podľa I 17ĺákona Č.
50/1976 Zh. o úzcmnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej Ion “stavebný zákon“), v spojitosti s 5 písm. a) zák. Č. 608/2003 Z.z. o štátnej
správo pre územně plánovanie, stavebný poriadok a bývanie, vydúva

ľoZhO(lnutie o iirniestnení stavby č.743

podFa ‘ 39 a 39n stavebného zákona a 4 vyhlášky Č. 453/2000 Z.z,, ktorou sa vykonávajťi niektoré
ustanovenia stavebného zákona, na základe posťdenia návrhu na územně rozhodnutic doručeného
sta\‘cbnému úradu dňa 1.7.2009 navrhovatol‘om Ci- MANACiEI\‘IENT s.r.o., Karadžičova J 0, 821 08
Bratislava. v územnom konaní pocl]‘a 37 stavebného zákona.

I. Týmto rOZllO(lfl ntím sa UnUCstňI1jeStlVbn

stavba: Technická iii fraštruktúra ‘zóny Horný Slnnec

míesto: Bratislava — Nové Mesto. kat. 6z. \inohradv
nozmku register “C‘ parc. Č. 4469/24. l469/25, 4469/26 a 4468/3 v katastrálnom

území Vinohrady, vedený v registri Správy katastra pro Bratislavu na LV 1

stavebník: GEON, s. r.o., Karadžičovo 8, 821 08 Bratislava

druh stavby: novostavba

účel: iiižinicrska stavba — línová stavba technickcj infinštruklúry,

podPa dokunientácie pro územné rozhodnutie člcnená na tieto objekty:

SO 01 NN rozvody

SO 02 VO rozvody

SO 03 Komunikúcie a spevnené plochy

SO 04 Vodovod

SO 05 Splašková kannlizácia

SO 06 Dažd‘ová kanalizácia

SO 07 STL plynovod

SO 08 Telekoinunikačné rozvody

Stavba je podni ienkti prc ďalšie využitie územia určeneho pre rnálopocllažnú zástavbu obytného
úzoinia v súlade Územným plánom h lavného mesto SR Bratisla\‘v, ktorý bol schválený uznescn ím
NIesského zastupitePstva hl. rn. SR Bratislavy č. 123/2007 z 30.052007, No základe tomo dokumentu
sa ocičlenili parcely pro vcdenie technickej infřaštruktúry, pro ktoré bol spracovaný geometrický plán
a ná.1ednc bolí znpísnné clo registra Správy katastra.
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Káblové vedenie pre \‘erejn osvetlenie s celkovou dÍžkou 770rn a s 24 osvetl‘ovacírni stožiarmi sa

napojí na jestvujúcu sjet‘ verejného osvetlenia s meraním odheru Jestvujúcich rozvádzačoch RVOI

RVO2. Káble bodá uložené v chráničkách z [-IDPE pozdÍž hraníc stavebných pozemkov pod

chodník. v káblových ryhách do hlbkv 0,90 ni pod ůrovňou upraveného terénu, s rozniermi

a zabezpečením podľa platných predpisov prc uloženie, križovanie a súbeh s ostatnými inžinierskvrni

sieťanii tak, ako je zakreslené na vzorovoni pricčnom reze vo výkrese č.K—1 — Koordinačuá

situácin. Sožiare hodů umicstnené vo vzdialenosti 20 - 35 ni od seba ‚ na okraji budúceho chodníka

PrC peších. vn vzdialenosti stožiara 0cl okraja chodníka tak, aby voľná šírka chodníku boin v súlncie

s prísiušnou STN,

5. Objekt So 03 Komunikcicie ct SpeVfleIIé plocIi‘

bude undestnený podľa ‘ýkr. č.2 — Situácia v rnierke :1000, ktorý je sůčasl‘ou špeciáinej časti

(IoktImelItc‘Lcie komunikáeií as1)evnených l)16C11 l úzeniné rozhodnutie, overenej stavebným

úradom v územnom konaní.. Posudzovanú dokumentácíu zhotovila projektová kancclária PKDS,

s.r.o., so sícilom Mlynská 34, Bratislava v jůli 2008, a vedócim projcktantom je Ing. Miroslav

Mažgút. autorizovaný stavebný inžinier pre stavebné konštrukcie s reg.č.3 108*Z*4_2 1

V predmetnom území sa vyhuduje siet‘ komunikácií funkčnej tcieciy D t- obytná zóna, v kategórii

koniunikáci í MOU 6,0/30, v S—tich vetvách s celkovou dIžkou 0,98808 km, napojená na jestvujúcu

siet‘ kornunikáci í v pril‘ahlej zastavnnej zóno. Zabezpečí prÍStUp k stavebným pozemkotn V prieslore

O šírke ‘7,0 iii vymeclzenom cli hranicam i tak, že dvoj pruhová ohojsmerná miestna komun ikáciou pre

vozidlá o šírke 5,0 ni bude po oboch stranách lemovaná spevnenou komunikáciou pre peších v šírke

1,0 rn.

Rovina ukončenej komunikácie bude 2%—ným spáciom oclvodnená do dužd‘ovej kaunhzácie uloženej

pod komun ikáciou nu jednej strano, pozcllž obrubníka na rozhraní chodníku a vozovky. Výškové

osadenie komunikácií bude dásledne sledoval‘ úrovei3 terénu.

6. Objekt So 04 Vodovod

bude um icstncný podľa situačnčho výkresu č. 1 — Sittiácin, v ni ierke 1: I 000, na podklade

hatastríi lnej mapy, ktorý je prílohou Spoločne) dokunientácie vodných stavieb (obj. SO 04, SO 05

o SO 06) ire uzernné rozhodnutie. overenej stavebným úractom v územnom konaní. Posudzovanú

dokumcutúciu zhotovila projektová kunceiária Projvoda, s.r.o., so sícilom Cvprichova 22,

[3catislavu. v auguste 2008, a zodpoveclným projektantům je Ing. Ján Hcriban, autorizovaný

stavebný inžinier pre inžinierske stavby s reg.ě.06208*A*2_2.

Traso vodovodu bude umiestnená pod telesom komunikácie (stavebný objekt SO 03) a hude napojená

na jestvujúcu vodovodná siet‘ V pri‘ahlej lokalite zostavaného územia Sianec na jedinom miesle cez

objekt autoniatickej tlakovej stanice na zvyšovanie tlaku. Automatická tlaková stanka bude

umiestnená pod komunikáciou hl ízko bodu napojenia na vetvu 1‘ jestvuj úceho vodovodu,

v križovatke koinunikácií na hranici pozemku parc.č. 4469/S, v podzemnom objekte prístupnonl cez

poklop mimo prejazdného pásu koniunikácie. Vodovodný systém v predlrnetneJ zóne bude

zásohovun cez výt lačné potiube čerpacej stanice a bude tvorit‘ samostatné tlakové

\ navrhovanej komunikácií budú umiestnené uličné vetvy zásohovacieho vodovodu s potrubím z

HDPE PF 100 s profilům DN 100 v celkovej dfžke 1000,36 ni a DN 80 v celkovej dlžke 33,90 ni,

v hĺbke 1,50 ni pod úrováou upraveného terénu, vo vzdialenosti najnienej 1,850 ni od okraja

komunikácie súbežne s ostatnýrni vcdeuiomi IS S odstupmi podi‘a STN 73 6005, S rozrnermi

o zabezpečením pod l‘a platných precipisov pre u loženie, križovanie a súbeh s ostatnými inžinierskymi

siet‘am i tak, oko e zakreslené ria vzoovom priečllom 1CZC \‘O výkrese Č. K—l — KOOľdiflaČná

sittiúcin.. Pre každý stavebný pozemok sa vybuduje odbočka pre budůcu prípojku vody z LDPF1

PF 40 s piofiioni D 32x 4,1 PN 10.
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komunikácie súbežne s ostatnými vedeniami IS s odstupini podl1aSTN 73 6005 tak, oko je zakreslené
na vzorovom priečnom reze vo výkrese č.K-J - Koordinační sltuácia. Pit každý stavebný pozemok
a rodinný dom sa vybuduje pripojovacie miesto na hranici stavebného pozemku so skrinkou
s uzáverom plynu, regulátorom tlaku, domovým plynomerom a hlavným uzáverom plynu.
V uzlových bodoch plynovodu - v mieste napojenia na jestvujůci plynovod a na odbočkách, budú
osadené uzávery s teleskopickými zemnými sůpravami vyvedenými do liatinových poklopov.

IQ. Objekt SO 08 Telekomuniknčné rozvody

bude umicstnený podl‘a výkr. LX-l - Koordinační sltuácia v mierke 1:500, ktorý je prílohou
dokumentácie pit územné rozhodnutie, overencj stavebným úradom v ůzemnom konaní.
Posudzovanú dokumentáciu zhotovila v januári 2009 projektová kancelária DANTBCH s.r.o.

Vrámci objektu sa zhotoví podzemná sjet‘ chráničiek z HDPE - kábelovod, a do hotového kábelovodu
sa zavedú optické vlákna a/alebo metalický koaxiáiny kábel prenosového systému. Tieto
telckomunikačné rozvody budú uložené pozdlž hraníc stavebných pozemkov pod chodník, v káblovej
rybo do hlbky 0,90 m pod trovňou upraveného terénu, s rozmermi a zabczpečením podl‘a platných
predpisov pro uloženie, križovanie a súbeh s ostatnými inžinierskymi sieťanii tak, úo je zakreslené
na výkrese č.K-l - Koordinační sltuácla, na vzorovom prlečnom reze. Vedenie sa vybuduje

C
postupne rozvádzača v technologickej miestnosti - jestvujůceho bodu napojenia, k jednotlivým
koncovým bodom cez rozbočovacie šachty káblovodu na hranice stavebných pozcmkov, kde budů
uknněovacie skrinky káblovodu.

1 I. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie navrhovancj stavby bude vypracovaný oprávnenými
osobami v zmysle podmienok LohLo územného rozhodnutia.

III. Podmicnky vyplývajúce zo stanovlsk Ůčastníkov konanla a dotknutých orgánov štátnej
správy, samosprávy a dotknutých organizácií

Stavebník je povinný v plnej micro dodržať podmienky a zohl‘adniť pripomienky vyplývajůce
z vyjadrenl a stanovlsk úěasiníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy
a organizácií, vznesené v ůzemnom konaní.

I. Hlavně mesto SR Bratislava v stanovisku z 7.7.2009 $ č.j.MAGS SNM 38833/09-1/48974

oko účastník konania uvádza, že stavebník je povinný dodržat podmienky Záväzného stanoviska hl.
mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti z 29.6.2009 a č.j.MAGS 0RM391 86/09-50593 a pred

Q vydanfm stavebného povolenia zmluvne usporiadať vzt‘ah k pozcmkom dotknutým výstavbou.

2. Hlavně mesto SR Bratislava v stanovisku z 29.6.2009s č.j.MAOS ORM39186/09-50593

ako dotknutý orgán podľa *140 ods.2 zákona č.50/1976 Zb. o Ůzemnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov vydalo závitzné stanovisko podfa *140a ods.3, l40b
citovaného zákona a *4 ods.3 písm.d) a j) zákona č.369/1990 Zb. o obecnoin zriadení v znení
neskorších prcdpisov:

Uvažovaný zámer je v sůlade s tlzemným plánom hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien
a doplnkov, schválený uznesenlm MsZ Či 23/2007 s účinnost‘ou od 01.09.2007 a na podklade
odborného posůdenia oddeleniami magistrátu sa uplatňujů tieto podmicnky:

• z hl‘adiska riešenia dopravného vybavenia: vyžiadať pri kompletizácii žiadosti o stavebné
povolenic stanovisko Odd. koordinácie dopravných systéinov a výstavby Magistrátu Hl. m. SR
Bratislavy k problemotike cestného hospodárstva a organizáeie dopravy počas výstavby;
k žiadosti pripojiť kópiu záväzného stanoviska III. m. SR Bratislavy k investičnej činnosti
vydaného v územnom konaní?
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• zabezpcčiť úpravu dotknutých komunikácií a verejných priestranstiev po ukončení stavebných
prác do pŮvodného stavu,

• dodržat opodstatnené požiadavky Ůěastn(kov konania, vlastníkov susednýcb a dotknutých
nehnutel‘nostl

• zabezpečit‘ vylúčenie negatívnych vplyvov výstavby na okolité životné prostredie

5. Obvodný úrad životného prostredia v Bratlalave, Odbor odpadového hospodárstva
v stanovisku z 7.4.2009 s č.j.ZPH/2009/03090/IHIDAD:

z hľadiska odpadového hospodárstva nemá námietky pri dodržaní podmicnok:

• Držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zncškodnenie fyzickým alebo právnickým
osobám, ktoré sů na túto činnost oprávnené

• Držiteľ odpadov nesmie odpad skladovat, ihneď po vzniku odpad musí odovzdat‘ oprávnenému
odberatcrovi

• Držiteľ odpadov bude odpady triedit‘ podIa druhov a zabezpečí ich prcd znehodnotenlm
a odcudzenim

• Držiteľ odpadov budo viest evidcnciu a uchovávat‘ doklady o druhoch a množstve odpadov, ich
zhodnotení abbo zneškodnenf a pri kolaudačnom konaní ich predložl stavebnému úradu

• Ak ročne nakladá s viac ako 1 t ostatných odpadov podľa *10 vyhl. MŽP SR Č. 283/2001 Z.z.
predbožf držiteľ odpadov do 31.1. nasledujúccho roka hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom

• Ak důjde k zmene projcklu, ktorá sa bude týkat množstva a druhu odpadov. stráca vyjadrcnie
platnost‘ a je potrebné požiadat‘ o nové vyjadrenie.

6. Obvodný úrad životného prostrcdia v Bratislave, Odbor ochrany prlrody a krajiny
vyjadrenie z 2.4.2009 s č.j.ZPO/2009/BUB-BA 111:

ako prfslušný orgán ochrany prírody a krajiny v zmysle *68 zák.č. 543/2002 Z.z. O ochrane prírody
a krajiny v zucní neskorších predpisov vydáva vyjadrenie:

• Na územie sa vzťahuje 1. stupeň ochrany v zmysle *12 zák.č. 543/2002 Z.z.

• Výstavba ani prevádzka nepredstavuje činnost v území zakázanú podfa citovaného zákona.

• Záujmové územie sa nachádza na hranici chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, ktorej
územicje chránené 2. s(upňom ochrany podFa * 13 zákona Č. 543/2002 Z.z.

• Podl‘a Rugiortálnoho územného systému ckologickej stability územím prechádza nadregionálny
biokoridor č.V1 “JV svahy Malých Karpát“, ktorý bude stavebnou činnostou zuněno dotknutý.

• Podl‘a *3 zákona o ochrane prírody a krajiny podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšl‘ajů
vykonávat Činnost‘, ktorou můžu ohrozit‘ abebo narušit Ůzemný systém ekologickej stability, sú
povinní zároveň navrhnút opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu. Podnikatelia
a právnické osoby, ktorí svojou činnosfou zasahujů do ckosystémov, lob zbožick abebo prvkov,
sů povinni na vlastné náklady vykonávat‘ opatrcnia smerujůce k predchádzaniu a obmedzovaniu
ich poškodzovania a ničenia. Podnikatelia a právnické osoby sú povinní opatrenia zahrnúť už do
návrhov projektov, programov, plůnov a ostatnej dokumentácic vypracúvanej podl‘a osobitných
predpisov.

• Pri výkopových prácach je potrebné postupovat‘ tak, aby nedochádzabo k poškodeniu
podzemných abebo nadzomných častí zachovaných drevín v zmyslc STN 83 7010 Ochrana
prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

• Na výrub vogeLácie v území (stromy s obvodom kmeňa vžčším nož 40 cm vo v. 130 cm nad
zcmou abbo kry vrátane viniča s výmerou nad I 0m2) jc potrebný v sůlade s *47 ods.3 zákona o
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• Svahovanie a žfaby na odvedenie zrflkových vód z lesa je potrebné technicky a kapacitnc
doriešiť tak, aby nedochádzalo k zaplavovaniu a zanášaniu ůzemia dažd‘ovou vodou a zeminou
vzhl‘adom na polohu Ůzcmia v ochrannom pásmo ldsa.

• Lesné pozemky budil stavbou dažďovej kanalizácie dotknuté iba v bode napojenia na
odvodňovacie žľaby a nijakým mým spčsobom.

• Počas výstavby zabezpečí stavebník dodržiavanie Čistoty a poriadku v okolí stavby a to, aby sa
na lesných pozcmkoch neumiestňovali skládky stavebného materiálu alebo odpadu.

• Stavebné úpravy uvedené v predchádzajůcich bodoch budil zhotovené na náklady stavebníka.

• Upravované časti lesných pozemkov parc.ě. 19194/1, 19195/1, 19J96/2, 19197, 19198/l v k.Ů.
Vinohrady zostanŮ naďalej sÚčast‘ou lesného pódneho fondu.

• Üdržbu svahu a odvodňovacieho žl‘abu budil na vlastné náklady zabezpečovať vlastníci
komunikácie a dažd‘ovej kanalizácie.

• Umicstnením komunikácie do ochranného pásma lesa sa vytvorí prirodzená bariéra medzi lesom
a zastavaným Ůzemfm, proto nepožadujú d‘alej uplatňovať ochranné pásmo na pozemkoch, které
sú predmetom územného plánu a udel‘ujŮ výnimku na stavby v ochrannoni pásmo lesa.

• Pri náhodnom páde stromu alebo jeho Časti z priľahlých lesných pozemkov, pri poškodeni stavby
lesnou tverou abbo mom poškodcní zdravia fl majetku z titulu umiestnenia v ochrannoin pAsme
lesa, nebude náhrada vymáhaná od Mestských lesov v Bratislave.

• Dokumentáciu pre stavebné povolenie So zapracovaním uvedených podinicnok žiadajů predložiť
na vyjadrcnie.

12. Bratislavská vodárenská spoloČnost‘ a.s., vyjadrenie zo 14.8.2009 s č.j.12300/4020/Hz/2009:

K predloženej dokumentácii pro Ůzcmné rozhodnutic podl‘a zák.Č.442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách uváclza tieto podmienky:

• Riešenie vodovodu je možné iba ako dočasné vzhľadom na nevyhovujúce technické a zmluvné
okolnosti verejných vodohospodárskych zariadení v uvedenej lokalite. Podmienkou rcalizácie
dočasného riešenia je vybudovanie výtlačného potrubia pro plánovaný VD! H. tlak pásma
a príprava napojenia pro navAzujůce potrubia budúcich rozvojových lokalit v okolí predmetného
úzcmia v zmysle koncepcie Územného plánu zóny Podhorský pás pro zásobovanie vodou tak,
aby bol navrhovaný systém v budůcnosti propojený pri sůČinnosti ostatných investorov
s naviízujůcimi úzcmiami za súČasného odstavenia navrhovanej automatickoj tlakovoj stanice
z prevádzky.

• Počas dočasnej prevádzky navrhovaných zariadení pro zásobovanie predmetnej lokality vodou
nebude spoločnosť ByS, a.s. uvedené zariadenia prevádzkovať a proto žiada zriadif pred
navrhovanú dočasnú ATS centrálnu vodomcrnů šachtu s fakturačným vodomerom pit meranie
spotreby vody v celom území riešenom predboženou dokumentáciou.

• l‘rc prevzatie navrhovaných zariadení do správy ByS, a.s. je potrebné dodržať pri realizácii
všetky podmienky, najmä použit‘ potrubia výbiradne z tvárnej liatiny (nic z FIDPE akoje uvedené
v projekte pre LIR) a tiež dodržať štandardné zásady pri navrhovaní a budovaní verejných
vodovodov.

• V d‘alšoni slupni PD je potrebné podrobncjšie rozpracovať technické riešenie ATS a prerokovať
riešenie s Divíziou distribŮcie vody ByS, a.s.

• S navrhovaným nošením kanalizácie sůhlasí; požaduje dodržat‘ navrhovaný spósob odvádzania
zrátkovej vody do dažďovej kanalizácie abbo do vsakovacích zaniadení na pozemku v slade
s koordinačnou situáciou, která je súČast‘ou PD.
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15. GEON, s.r.o., sekcia energetiky - vyjadrenie z 28.7.2009 s č.j.308/2009/Mu:

Sůhlasné stanovisko s pripomienkami:

• Novobudovaný NN distribučný rozvod bude nap4janý zjestvujŮcich rozvodov, ktoré sá sůčastou
technickej infraštruktůry obytnej zóny Slanec v správo našej spoločnosti

• Nové poistkové a istiace skrine PRIS budů z výrobného programu spoločnosti HASMA s.r.o.,
z tvrdeného polyesteru z technickými vlastnosťami podl‘a predinetného vyjadrenia sekcie
energetiky spoločnosti GEQN s.r.o.

• Hlavně distribučnt rozvody medzi jednotlivými skriňami PRIS budú vytvorené káblom
NAYY-J4x240 mm2

• Prípojky NN budůcich odborných miest budú zhotovené káblom NAYY-J4x25mm2 odbočením
v skriniach PRIS a ukončené budů prípojkovou skriňou SPP2.

• Všctky káble budú uložené v súlade s STN 33 2000 5-52 s odstupmi od ostatných IS podYa
STN 73 6005.

• Všetky energetické zariadenia spoločnosti GEON s.r.o. musia byť rešpektované a v súlade
s platnými predpismi.

IV. J‘odmienky stavebného úradu

1. pred začiatkom výkopových prác zabezpečiť vytýčenie a označenie všctkých podzemných
objcktov, sictí a ich ochranných pásiem podl‘a platných predpisov, v miestach dotyku
s jcstvujúcimi podzemnými siefami výkopy zhotovovať měno,

2. pri slavcbuej činnosti rešpcktovať dotknuté komunikácie tak, aby nebola narušená plynulost‘
a bezpečnost‘ ccstnej premávky na nich, aby sa neporušila ich konštrukcia a stabilita, aby vjazd
a výjazd cestných vozidiel do pril‘ahlých priestorov a okolitých objektov nebol obmedzený a aby
micstne komunikácie boli prejazdné,

3. v prlpade potrebnej rozkopávky mimo hranic stuveniska požiadať príslušný cestný správny orgán
o povolcnie

4. stavbu uskutočňovať tak, aby nedošlo k zhoršcniu akosti podzemných věd v pril‘ahlej oblasti
5. chrániť pred poškodenfm koruny. kmene n korcňový systém vzrastlých drevín v dotknutom

území a v okolí stavby,
6. v maX. možnej micro obmedziť negatívne vplyvy stavby na životné prostredie v súlade

s ustanoveniami zák. č.355/2007 Z.z. o ochrano, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení
ncskorších predpisov,

7. dodržiavat‘ ustanovenia vyhlášky MZ SR Č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prlpusiných hodnotách hluku, inÍřazvuku a vibrácií, a o požiadavkách na ich objektivizáciu
v životnom prostredf,

8. stavcbnů činnost‘, ktorá svojimi účinkaini obťažuje okolie a je zdrojom hluku, otrasov a prachu,
možno vykonávat‘ len v pracovných dňoch v pondelok až piatok od 7:00 do 18:00 hod., v noci
a v dňoch pracovného pokoja neporušovat‘ ústavné právo na primcraný odpoěinok a priaznivé
životné prostredic v zmysle zákona ě.460/l 992 Zb. v znení neskorších predpisov - V.oddiel čl.36
písm.e) a Vl. oddicl čl.44 ods. I.

9. stavebník zabezpečí na stavbo dodržinvanie zákona Č.525/90 Zb. o požiarncj ochrane a vyhlášku
MV SR.č.446/91 Zb., STN 73 0818 a STN 73 0822,

10. stavebník zabezpečí dozor na stavcnisku po ukončení prác z hFadiska protipožiarnej ochrany,
aby počas neprítomnosti pracovníkov na stavbc nevznikol požiar.,

11. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané platné normy a prcdpisy, najmu:
• Zákon NR SR č.330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrano zdravia pri práci v zneni zák. NR SR

č.95/2000 Z.z.



S

Čsp. ÚKaSF2OO9ĺSt6!AKN - Čz. 2 str. 13/14

Stavebný úrad posúdil dokumentáciu aj z hl‘adiska sůlaclu s platným územným plúnom a konštatoval,
ŽC uiniestnenie stavby je v súlade s Územným plánorn hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý schválilo
Mestské zastupiteFstvo hl. mesta SR uznesením Č. 123/2007 dňa 31.5.2007. Projektová dokumentácia
navrhovanej stavby pre úze.mné rozhoclnutic vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na
výstavbu podl‘a ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkáeh na
stavby užívané osobami s obmedzcnou schopnosťou pohybu a orientácie.

Sprúvnv poplatek podl‘a zákona é. 145/1995 Z.z. o správných poplatkoch v zncní neskorších
preclpisov podl‘a položky 59 písm.b) vo výške I 6.50 € bol zaplatený.

Stavebný úrad pre(o rozhodcI tak, akc je uvedené vo výroku tohto rozhoclnutia.

Poiičenie O od vola ní:

Proti tomuto rOZllodIlutiLI můžu účastníci konania podat‘ odvolanic podl‘a 54 správneho poriadku
v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší stavebný úrad — Mestskú časť Bratislava - Nové
Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava.

Ak stavebn‘ úrad prípadnému odvolaniu nemůže vyhoviet‘ v zmysle podmienok podl‘a 57 ods, I
správneho poriadku, prccI loží ho na odvolacie konanie Krajskému stavebnému úradu v Bratislave.

Toto rozhodn otic je preskúmateľné súdom podl‘a Piatcj časti Občianskeho SúdflCllO poiia(ku po
vyčerpaní ruid nych opravných prostriedkov v správnom konan Í.

l‘‘

- .‘., - -

—‘ Ing. 1Uchaľd Frimmel
starosta mestskej asti Bratislava - No ‘Č Mesto

Prílohu S ituácia na podklade katastrálnej mapy
Overená projektová dokumentácia, ktorú si stavebník vyzdvihne na Odd. ÚKaSP

Vybavuje: lng.arch. Knoppová tel. 49 253 157

Toto oznámen ie musí byt‘ vyvesené na ůradnej tabuli Magistrátu H1\‘IB a MČ Bratislava—Nové
Mcslo na dobu 15 (lni.

Vyvesené dťia: Zvesené dňa

Pcčiatka a podpis orgánu, který l)otvrd1zje vyvesznie a zvesenie oznáiuenia.
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