
MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA  NOVÉ MESTO
Junáckaul. č. 1, 832 91 Bratislava 3

2332/201 92011 ‘L‘KSP,‘ŠSV/VIDM4 Bratislava 20.3.2019

ROZHODNUTIE
Mestskáčast‘BratislavaNovéMesto príslušnápodl‘a3 ods.2) a 3a ods.4) zákonač.135/196 1 Zb. o pozernných kornunikáciáchv zneníneskoršíchpredpisov (cestný zákon)a120 zákonač. 50/1976 Zb. o územnom plánovanía stavebnoni poriadku v zneníneskorších

predpisov ďalej len „stavebný zákon‘).ako špeciálnystavebný úrad pre miestnekornunikácieIII., IV. triedy a účelovékornunikácie(d‘alej len špeciálnystavebný úrad) nazákladeukutočnenéhokonania vedenéhopodľa 80 stavebnéhozákonarozhodla takto:podYa 4ó zakuna Č. 71/1967 Zb. o správnomkonanív zneníneskoršíchpredpisov (ďalej
sprá‘\‘nyporiadok) a 82 ods. I stavebnéhozákona

p o v o 1‘ u J e užívanie
buébu obj ktLL: SO 10.1 DoČuiiá LLpokojnákomunikácia — 2. etapa napozemkoch parc. č. 4948/64, 4948/66, 4952/6, 4952/7, 4952/16, 4952/1 7, 4952/18 a 4952/19

‘. katastrálnomúzemíVinohrady, pre ktorúbob vydanéstavebnépovolenie Č. VaI950/2006BBSP zo dňa 30.11.2006 s právoplatnosfou I .3.2007 stavebníkovi akciovej spobočnostiSOPRA. so sídlomVentúrska 18, 815 48 Bratislava a GWS VK, s.r.o., Roľnícka116, 831 07Biatislava na účeldopravnéhonapojenia stavieb v dotknutej lokalite.
Kolaudovanáčast‘stavebného objektu: “ SO 10.1 — Dočasnáupokojenákomunikácia“ — 2.etapa rieši zabezpečenie dopravnej obsluhy k bytovým domom na ulici Na Zlatej nohea parkovanie na S exteriérových parkovacíchmiestach. Cast‘stavebného objektu “ SO 10.1 —Dočasnáupokojenákomunikácia“ 1. etapa, na pozemkoch parc. č. 4961, 4964/5, 4964/6,4964/7 v katastrálnomúzemíVinohrady v katastrálnom územíVinohrady, je predmetomsanstan2ho konania a rozhodnutia.
Rozhodnutím špeeiálnehostavebného úradu č. VaI822,‘2007BB/KR zo dňa 12.9.2007s právoplatnosťoudňa3.1 0.2007 holo povolenépredčasnéužívanietolito stavebnéhoobjektuako súčastistavby: Novostavba bytovéhokomplexu Podkolibská Tupéhov Bratislave.

Špeciálnystavebný úrad podl‘a 82 ods. 3) stavebnéhozákonaurčujepodmienky užívaniastavh\:
• stavbu je možnéužívatlen na účelpovolený týmto rozhodnutímpo nadobudnutíjeho
právoplatnosti• vlastníkstavby je povinný dokumentáciustavby uchovávat‘po celý čas jej užívania,pri zmene vlastníctvastavby ju odovzdánovému nadobúdatel‘ovia pri odstránenístavby stavebnémuúradu• vlastníkstavby je povinný udržiavat‘ju v dobrom technickom stave



• počas užívaniastavby rnusia byt‘dodržiavanépríslušnéplatné predpisy týkajúce saochrany životnéhoprostredia, zdravia l‘udía požiarnejochrany.
V konaního Ii uplatnenénámietkyúčastníkmi konania:
Zlatánoha s.r.o.. Bellova 2/a. 831 03 Bratislava, ktoréSa týkali:• zásahudo pozemku parc. č. 4951/3 v katastrálnomúzemíVinohrady• stavebný objekt nespÍňatechnickénormy, užívaniemóžeohrozovaťverejný záujemz hťacliskaochran‘životaa zdravia osób.životnéhoprostredia. bezpečnosti prácea techiických zariadení• kolaudáciou stavebného objektu dójdeku kolaudáciiďalšíchstavebných obj ektov,čímsa neúmernezvýši dopravnézaťažeriiedanéhostavebnéhoobjektu
peciálnvstavehn úraduplatnenénámietkvzamieta.

Odövodnenie
Dňa241.2011 stavebníciakciováspoločnost‘SOPRA ‚ 50 sídlomVentúrska 18. 81548 Bratislava. (iWS VK, s.r.o., Roľnicka 1 t6, 831 07 Bratislava, Ing. Pavol Čerňan,Hlaváčikova 12. 841 05 Bratislava. Ing. Andrea Cerňanová,Hlaváčikova 12, 841 05Bratislava, Barbora Antalová,Podkolibská36, 831 01 Bratislava. Ing. Ivan Varga, Krrnanova7. 811 03 Bratislava a Eva Babicová,Podhradská98, Lehota pod Vtáčnikompožiadali o\danic kolaudačného rozhodnutia na stavebný objekt:“ SO 10.1 — Dočasnáupokojenákomunikacia na pozemkoch parc. Č. 21696/7, 4961, 4964/5, 4964/6. 4964/7, 4948/64,4948/66, 4952/6, 4952/7, 4952/16, 4952/17, 4952/18 a 4952/19 v katastrálnom územíVinohrady, prc klorú bolu vydané stavebné povolenie Č. VaI950/2006BB/SP zo dňa30.11.2006 s právoplatnost‘ou1.3.2007.Speciálnystavebný úrad na základepredloženej žiadostizo dňa24.1.2011 uskutoČnilkolaudačněkonanie, ktoré ukončil rozhodnutímč. Val 129/2011 ZS/KR zo dňa 1 .4.2011,ktoré bob v odvolacom konaní zrušené rozhodnutím odvolacieho orgánu Č.B!2012/07584/OBO Zo dňa7.8.2012 s právoplatnost‘ou31.8.2012 a vec bola vrátenána novéprejcdnanie a rozhodnutie.Speciábny stavebný úrad na základe právneho názoru uvedeného v rozhodnutíod\ olaciclio orgánu začal flo\ prcjednanie ‘o ‘ei a c[ňa 20.9.2012 oznámil začatickolaudačného konania účastníkomkonania a dotknutým orgánom pričom nariadil ústnepojednávanies miestnym zisťovanímna 23.10.2012.Speciálnystavebný úradobdržaldňa 13.3.2017 žiadost‘o pokračovanie v kolaudačnonikonanív zmenenorn rozsahu. Na základetoho špeciálnystavebný úrad oznámilúčastníkornkonania a dotknutým orgánom, že stavebnícipozmenili žiadost‘o vydanie kotaudaČnéhorozhodnutia a stavebný objekt rozdelili na Čast‘ stavebného objektu:“ SO 10.1 — Dočasnáupokojenákorniinikácia“— 1 etapa na pozemkoch parc. Č. 2 1696/7, 4961, 4964/5, 4964/6 a4964,7 v katastrálnomúzemíVinohrady ana časťstavebného objektu:“ SO 10.1 — Dočasnáupokojenákomunikácia — 2. etapa na pozemkoch parc. Č. 4948/64, 4948/66, 4952/6, 4952/7,4952/1 6. 4952/l 7, 4952/1 8 a 4952/1 9 v katastrálnom územíVinohrady, ktorá budepredmetom samostatnéhokonania a rozhodnutia.Na základe žiadosti špeciálnvstavebný úrad dňa 2.10.2017 listom Č. 3649/20122O17ĺUKSP/ŠSU/VIDMpodľa ust. 80 ods.1) stavebného zákona oznámil zaČatie
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kolaudačnéhokonania, pričom nariadil miestne zist‘ovaniespojenés ústnyrnpojednávanmnina3.1 1.20 17, z ktoréhovyhotovil zápisnicu.Pri miestnom zist‘ovaníboli špeciálnemustavebnému úradu doručené námietkyspoločnosti Zlatá noha s.r.o., Bellova 2/a, 83 1 03 Bratislava, ktoré sa týkali zásahukolaudovanej stavby do pozemku parc. Č. 4951/3 v katastrálnomúzemíVinohrady. Speciálnystavebný úrad uvedenO námietkuzarnietol z dóvodu, že zo spisového materiálu,aktuátnejkópiekatastrálnejmapy ako aj z geometrickéhoplánupre vydanie kolaudačnéhorozhodnutiaČ. 94/03/08 zo dňa21.8.2007, ktorý je úradne overený dňa27.8.2007 číslooverenia 2235/07je zrejmé,žekolaudovanástavba nezasahuje do majetkových právvlastníkapozemku parc. č.4951,3.K námietkam.že stavebný objekt nespÍňa technickénormy, užívaniemóžeohrozovat‘verejný záujemz hľadiskaochrany životaa zdravia osób, životnéhoprostredia, bezpečnosti
i tchnckc1i 7miadenía kolaudáciou stavebného objektu dójdeku kolaudáciid‘alšíchstavebných ohjektov, čímsa neúmerne zvýši dopravnézat‘aženiedaného stavebnéhoobjektupeciálnv stavebný úrad uvádza, že vzhľadom nato. že spoločnost‘Zlatánoha námietkylbrmuluvala vn všeobecnej rovine a nepreukazuje. v čom sú priamo dotknuté jej práva,prá\om chránenézáujmyalebo povinnosti ako účastníkakonania, špeciálnystavebný úrad sanimi nezaoberal.Miestnvm zisťovanímstavebný úrad overil dodržaniepodmienok, ktoréboll určenévstavebnom povoleníč VaI950/2006BB/SP zo dňa30.11.2006 s právoplatnost‘ou1.3.2007a zistil. žestavba je zrealizovanáv súlade s overenou projektovou dokumentáciou.V konanísa súhlasnevj adriI i záväznýmstanoviskom:• Hasičský a záchranný útvar hl. rn. SR Bratislavy č. HZUBA33761/2017001 zo dňa6.11.2017

• Krujsk riaditel‘stvo PZ v Bratislave. Krajský dopravný inšpektorát— zápisom dozápisnice.
‘v uskutočnenom konaníšpeciálnystavebný úrad zistil, žeužívaniestavby nebude ohrozovaťverejn záujem. predovšetkým z hľadiskaživotnéhoprostredia, ochrany života a zdraviaosob, bezpečnosti prácea technických zariadení.Uvedené bob dokladované vyhovujúcimivýsledkami predpísaných skúšoka revíziípodl‘aosobitných predpisov a technických noriem.Na základeuvedeného rozhodol špeciálnystavebný úrad tak, ako je uvedené vo výrokurozhodii u tla.

PoučenieProti tomuto rozhodnutiu možno podat‘odvolanie do 15 dníodo dňa jeho oznámenianaMestskú Časť BratislavaNovéMesto. Junáckač. 1, 832 91 Bratislava 3, priČom odvolacímorgánomje Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutieje preskúmateľnésúdornpo vyčerpaníri aclnych opravných prostriedkov.

usý
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3



Doručuje saDoručenie verejnou vyhláškouvyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti BratislavaNovéMesto po dobu 1 5 dní:1. SOPRA as, Ventúrska 18, 815 48 Bratislava2. GWS VK, s.r.o., Roľnícka116. 831 07 Bratislava3. Vlastnícipozeinkov parc. č. 4948/64 v katastrálnornúzemíVinohrady zapísanína listevlastníctvaČ. 60641 \T1fj pozemkov parc. č. 4948/66 v katastrálnomúzemíVinohrady zapísanína listevlastníctvaČ. 60645. Vlastnícipozemkov parc. č. 4952/6 v katastrálnomúzemíVinohrady zapísanína listevlastníctvaČ. 48056. Vlastnícipozernkov parc. č. 4952/7 v katastrálnomúzemíVinohrady zapísanína listevlastníc[vaČ. 61417. Vlastnícipozemkov parc. č. 4952/16 v katastrálnomúzemíVinohrady zapísanína listevlastníctvaČ. 61418. Vlastnícipozemkov parc. Č. 4952/l 7 v katastrálnomúzemíVinohrady zapísanína listevlastníctvaČ. 61429. Vlastnícipozernkov parc. č. 4952/18 v katastrálnomúzemíVinohrady zapísanína listel1ufct\a Č. 61411 0. Vlastnícipozemkov parc. č. 4952/19 v katastrálnomúzemíVinohrady zapísanína listevlastníctvaČ. 614111. Zlatánoha s.r.o., Bellova 2/a, 831 03 Bratislava12. Duart iviacko, Révová6, 811 02 BratislavaI 3.Hiavne mesto SR Bratislava, Primaciálnenám.1, 814 99 Bratislava

edomic• HasiČskÝ a záclirannútvarhl. rn. SR Bratislavy, Staromestská6, 811 03 Bratislava2. KrajskériaditeYstvo PZ Bratislava—KDI, Spitálska14,81228 Bratislava 13. log. Pavol Crňan.lIlaváčikova12, 841 05 Bratislava4. Ing. Andrea Cerňanová.FllaváČikova 12, 841 05 Bratislava5. Barbora Antalová,Podkolibská36, 831 01 Bratislava6. CEDIC SK s.r.o., Ventúrska 18, 815 48 Bratislava

Potvrdenie dátumuzverejnenia rozhodnutia

Dtwu v‘cscnia na úradncj tabuli: Dáturnzveseriia z úradnej tabuli:
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