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Vec
Oznámenie o začatí územného konania

Dňa 08.06.2017 s posledným doplnením zo dňa 20.12.2017  podal navrhovateľ
SLOVCOLOR, a.s., so sídlom Uhrova 18, 831 01 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou
Architektonická kancelária Ľubomír Závodný, s.r.o. so sídlom Svoradova 7-9 811 03
Bratislava návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Domy Kramáre“ – prestavba,
dostavba a nadstavba objektov A+B, Jelšova, Uhrová ul. na pozemkoch parc. č. 5783/13,
5787/1, 5787/3, 5787/9, 5787/10, 5787/11, 5787/12, 5787/13, 5785/1, 5785/2, 5786/3,
5786/4, 5786/5, 5701/110, 5701/122, 5701/123, 5798/5, 5798/11, 5799/1, 5799/2, 5799/4,
5800/2, 5540/12,  v katastrálnom území Vinohrady, ktorá sa člení na stavebné objekty:

SO 01 Objekt A - prestavba a nadstavba Jelšova ul.
SO 02 Objekt B - prestavba, dostavba a nadstavba Uhrova ul.
SO 03 Objekt G - plató parkovacieho objektu
SO 04 Objekt H - Oporný múrik parc.č.5540/12, komunikácie a spevnené plochy
SO 05 Vnútroareálový rozvod NN (prípojka VN a Trafo je zachované)
SO 06 Vnútroareálový rozvod vody (prípojka vody a VŠ sú zachované)
SO 07 Vnútroareálový rozvod kanalizácie (prípojka kanalizácie je zachovaná)
SO 08 Prípojka plynu
SO 09 Prípojka telefónu
SO 10 Prípojka - optický kábel SO 11 Prípojka UPC
SO 12 Príprava územia

Predmetom konania je zmena dokončenej stavby, ktorá pozostáva z nadstavby, prístavby a
stavebných úprav dvoch existujúcich objektov s označením "A" a "B". Objekt "A" na
Jelšovej ul. má l - podzemné podlažie, 3 nadzemné podlažia, zastrešený je plochou strechou a
slúži ako objekt pre občiansku vybavenosť, kde sídli Slovenská pošta Bratislava 37 spolu so
svojím zázemím Objekt "A" sa nadstavuje o jeden a pol podlažia a v objekte bude naďalej
umiestnená občianska vybavenosť - pošta, lekáreň, zdravotnícke zariadenie a
novovybudované nebytové priestory určené na prenájom. Objekt "B" na Uhrovej ul. je z časti
podpivničený, má 5 nadzemných podlaží a zastrešený je plochou strechou, v objekte sú
komunikačné jadrá, sklady, dielne, administratívne priestory, sociálno-hygienické zázemia a
8 bytových jednotiek. Objekt sa nadstaví o jedno podlažie za účelom vybudovania nových
bytových jednotiek a pristaví sa pri nároží ulíc Jelšová a Uhrová časť budovy o ploche cca
161 m2. Na existujúcich podlažiach sa vybudujú bytové jednotky, pričom na 2.NP sa
ponechajú v časti podlažia kancelárske priestory. Celkovo pribudne 35 nových bytových
jednotiek (z toho 8 pôvodných bytov v objekte "B") a 37 nebytových priestorov. Na 1.PP v
objekte "A" je navrhnuté technické zázemie objektu, ako je prečerpávacia stanica, káblová
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komora, kotolňa, kryt, sklady, komunikačné jadrá a sociálno-hygienické zázemia. Na 1.NP je
riešený vstup, komunikačné jadrá, prenajímateľné priestory, lekáreň, pošta a zázemie pošty.
Na 2.NP sú navrhnuté komunikačné jadrá, kobky a jednoizbové nebytové priestory s
loggiami. Na 3. NP a 4.NP sú navrhnuté rovnaké dispozície miestností, ako sú komunikačné
jadrá, kobky a l-izbové nebytové priestory, ktoré majú navrhnuté loggie alebo balkóny. Na
čiastočne ustúpenom 5.NP sú navrhnuté kobky a l-izbové nebytové priestory s loggiami,
alebo balkónmi. Na 1.PP v objekte "B" je riešený sklad, schodisko a kobky. Na l NP sú
umiestnené vstupy, komunikačné jadrá, prenajímateľné priestory, kobky, parkovacie miesta a
trafo. Na 2.NP je navrhnutý 5-izbový byt, kancelárske priestory s loggiami, komunikačné
jadrá, kobky a dve 3-izbové bytové jednotky. Na 3.NP, 4.NP,5.NP a 6.NP sú umiestnené
bytové jednotky s loggiami a balkónmi, komunikačné jadrá a kobky. Objekty "A" aj "B"
budú zastrešené plochou strechou, pričom na objekte "A" bude riešená "zelená strecha".
Objekty budú pripojené na inžinierske siete, a to na verejný vodovod, kanalizáciu, plyn a
elektrické vedenie. Dopravné napojenie objektov je uvažované na priľahlé komunikácie
Uhrovú, Jelšovú a Stromovú. Navrhované riešenie uvažuje s vybudovaním 11 parkovacích
miest na vlastnom pozemku oproti objektu "B" na Uhrovej ul., ďalej pridaním novej oceľovej
plošiny - plató, ktoré je umiestnené vo dvore bloku s možnosťou vytvorenia parkovania pod
plošinou i na plošine s napojením sa na Stromovú ul. a Uhrovú ul., v počte 44 stojísk.
Celkový počet stojísk bude 104, z toho novonavrhovaných parkovacích miest bude 60.
Celková zastavaná plocha objektom "A" je 986 m2, celková zastavaná plocha objektom "B"
je 841 m2, celková zastavaná plocha objektov je 1.827 m2.

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
úrad) v súlade s ustanovením § 36 ods.1) stavebného zákona oznamuje začatie územného
konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a  podľa § 36 ods. 2) stavebného
zákona, upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania sa
upozorňujú, že svoje pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 10 pracovných  dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Do podkladov návrhu možno nahliadnuť na stavebnom úrade v kanc. č. 612,  na
Junáckej ul. č. 1 v Bratislave  počas stránkových dní (pondelok od 8,00 hod. do 17,00 hod.
a streda od 8,00 hod. do 17,30 hod.) v ostatných dňoch po telefonickom dohovore.

Podľa §36 ods. 3) stavebného zákona, ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o
začatí  územného konania, k navrhovanej stavbe neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote
svoje stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebný úrad zároveň upozorňuje účastníkov konania, že podľa § 42 ods. 4)
stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote.

      Mgr.  Rudolf   K u s ý
                          starosta mestskej časti

                                                                                                    Bratislava - Nové Mesto
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Doručuje sa:
1. SLOVCOLOR, a.s., so sídlom Uhrova 18, 831 01 Bratislava
2. Architektonická kancelária Ľubomír Závodný, s.r.o. so sídlom Svoradova 7-9 811 03

Bratislava
3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Uhrovej ul. č. 16-181 v

 Bratislave – doručenie verejnou vyhláškou
4. právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom,

alebo stavbám, ktoré by výstavbou mohli byť dotknuté - doručenie verejnou vyhláškou
5. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
6. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, 820 09

Bratislava
8. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, oddelenie ŽPaÚP, - tu
9. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo, Tomášikova

46, 832 05 Bratislava
10. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP – štátna vodná správa, Tomášikova

46, 832 05 Bratislava
11. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana prírody a krajiny,

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
12. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana ovzdušia, Tomášikova 46,

832 05 Bratislava
13. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
14. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
15. Krajské riaditeľstvo PZ Bratislava – KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 1
16. Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
17. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
18. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
19. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
20. Slov. plyn. priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava
21. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
22. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova36, 851 01 Bratislava
23. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
24. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
25. Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Doručuje sa za účelom vyvesenia:
1. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU
2. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Uhrova 16/18, Uhrova 16/18, 831 01

Bratislava so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní vo vchodoch   bytového domu a potvrdené
vrátiť

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia

  Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia:


