
MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

Vybavuje : Ing. Helena Zubčáková, kanc. č . 225/II. 
tel. : 02/59 246 291 

e-mail : helena.zubcakova@staremesto.sk 
záznam č. : 9820/393 89/2017/STA/Zub 

OZNÁMENIE 

V Bratislave, 18. 09. 2017 

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA 

Stavebník: CBC Development, a. s., Hodžovo námestie č. 3, 811 06 Bratislava, (ďalej len 
"navrhovatel"') v zastúpení spoločnosti MADING s. r. o., Drieňová ul. č. 1 H/16940, 821 O 1 
Bratislava, podal dňa 05. 09. 2017 návrh na začatie správneho konania vo veci povolenia stavby: 

„ Dočasné parkovisko Karadžičova ulica Bratislava" (ďalej Jen „stavba"), 
Objekty: 
SO 200 dočasné parkovisko 
SO 201 úprava chodníka v mieste vjazdu 
na pozemkoch 

pare. č.: 21283/18, 21290/14, 21283/3, 12295 k. ú. Staré Mesto. 
Dňom podania ž iadosti bolo začaté stavebné konanie. 

Opis povoľovaného stavebného objektu: 

SO 200 Dočasné parkovisko 
Parkovisko je navrhnuté s parkovacími stojiskami zo zatrávňovacích tvárnic s izoláciou proti úniku 
ropných látok, komunikácie parkoviska sú navrhnuté z asfaltového betónu a chodníky z betónovej 
dlažby. 
Počet navrhovaných parkovacích miest je 99. 
Vjazdový polomer je navrhnutý 6,0 m, minimálny polomer pre pohyb osobných vozidiel po 
komunikáciách parkoviska bude 3, 1 O m. 
Parkovisko je navrhnuté s kolmým radením vozidiel s rozmermi stojísk 2,4 x 4,5 m s možnosťou 
previsu a šírkou obojsmernej komunikácie medzi radmi 6,0 m, na prepojení medzi radmi 5,5 m, 
v dÍžke 14,8 m. 
Povrchové odvodnenie parkoviska je navrhnuté do uličných vpustov, ktoré sú zaústené do areálovej 
dažďovej kana lizácie s odlučovačom ropných látok. Po prečistení bude voda odvádzaná do 
vsakovacieho systému REHAU RAUSIKKO DN355 rúry . 
Vozovka bude od chodníka alebo priľahlej zelene oddelená zvýšeným betónovým obrubníkom +0,12 
m. PozdÍžny sklon komunikácii parkoviska je min. 0,5% medzi vpustami, základný priečny sklon je 
jednostranný 2-3%, na chodníku jednostranný 2%. 

SO 201 Úprava chodníka v mieste vjazdu 
V mieste vjazdu a výjazdu z parkoviska je potrebné zhotoviť bezbariérové úpravy na chodníku 
vedenom pozdÍž Karadžičovej ulice. Šírka chodníka je cca 2, 16 m, bezbariérové úpravy sa vyhotovia 
v zmysle požiadaviek vyhl. 532/2002 Z. z .. a TP 10/2011. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie III., 
IV. triedy a účelové komunikácie (ďalej len „stavebný úrad") podľa § Ja ods. 4) zákona č . 135/ 1961 
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 120 
zákona č. 50/1 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") v nadväznosti na § 7a písm. i) zákona č. 377/1990 
Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorš ích predpisov (ďalej len „zákon 



o hlavnom meste") a čl. 74 písm. b štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, v nadväznosti na § 2 písm. 
a) zákona č. 416/200 l Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na 
vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, v sú lade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného 
zákona v nadväznosti na § 18 ods. 3 zákona č. 71 / 1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") oznamuje začatie stavebného konania 
dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom. 

Stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania aj od ústneho pojednávania, pretože sú mu 
známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby 
(§ 61 ods. 2 stavebného zákona). 

Stavebný úrad určuje, že do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia môžu 
účastníci uplatniť námietky, a upozorňuje, že na neskoršie podané námietky neprihliadne. Rovnako sa 
neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní 
alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny(§ 61 ods. 3 stavebného zákona). 

Na námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri 
prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada (§ 61 ods. l stavebného zákona). 

Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť 
svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie 
dlhší čas, predÍži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán 
v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so 
stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí(§ 61 ods. 6 stavebného zákona). 

Upozornenie : 
Účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom 

alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Právnická osoba koná prostredníctvom svojich orgánov 
alebo prostredníctvom svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným 
plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice(§ 17 správneho poriadku). 

Účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť 
svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke (§ 33 ods. 1 správneho 
poriadku). 

Stavebný úrad týmto dáva účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred 
vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť 
jeho doplnenie, v lehote - najneskôr na ústnom pojednávaní alebo ohliadke, ak ich stavebný úrad 
nariad il. V opačnom prípade najneskôr v lehote určenej stavebným úradom (§ 33 ods. 2 v nadväznosti 
na § 27 správneho poriadku). 

Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svoj ich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe 
(§ 34 ods. 3 správneho poriadku). 

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto, úradné dni: Pondelok a streda, 8 - 12; 13 - 17 hod.). 
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Doručí sa: 
- účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

CBC Development, a. s. Hodžovo nám. č. 3, 811 06 Bratislava l v z. Mading s. r. o., Drie11ová 
ul. č. lH/16940, 821 01Bratislava2 
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1 
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova ul. č. 8, 813 61Bratislava1 
vlastníkom pozemkov a stavieb pare. č.: 21283/53-63, k. ú. Staré Mesto v Bratislave 
vlastníkom pozemkov a stavieb pare. č.: 10131/1, k. ú. Nivy v Bratislave 
vlastníkom pozemkov a stavieb pare. č.: 1O131/24, k. ú. Nivy v Bratislave 
vlastníkom pozemkov a stavieb pare. č.: 10131/3-7, k. ú. Nivy v Bratislave 
vlastníkom pozemkov a stavieb pare. č.: 9871/4, k. ú. Nivy v Bratislave 
vlastníkom pozemkov a stavieb pare. č.: 9871/55-64, k. ú. Nivy v Bratislave 
DS - projekt, s. r. o„ Bosákova ul. č. 7, 851 04 Bratislava 5 

- dotknutým orgánom 
l. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1 
2. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova ul. č. 8, 813 61 Bratislava 1 
3. ŽSR, Stredisko hospodárenia s majetkom, Regionálne pracovisko Bratislava, Šancová ul. č . 

5/C, 811 04 Bratislava 1 
4. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova ul. č. 46, 832 05 Bratislava 3 
5. Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska ul. č. l, 814 52 Bratislava 1 
6. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského ul. č. 6, 811 07 

Bratislava l 
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, hlavné mesto SR Bratislava, Ružinovská ul. č. 8, 

820 09 Bratislava 29, P. O. Box 26 
8. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova ul. č. 17, 811 04 Bratislava l 
9. KR PZ v Bratislave, KDI, dopravno-inžinierske oddelenie, Špitálska ul. č. 14, 812 28 

Bratislava 1 
1 O. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s„ Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava 2 
11. Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská ul. č. 21/A, 829 05 Bratis lava 2 
12. SPP Distribúcia, a. s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava 26 
13. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova ul. č. 6, 816 47 Bratislava 1 
14. ZSE Energia a. s., Čulenova ul. č. 6, 816 4 7 Bratislava 1 
15. SYP, š. p., Karloveská ul. č. 2, 842 17 Bratislava 4 
16. Slovak Telekom, a. s„ Bajkalská ul. č . 28, 817 62 Bratislava 1 
17. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova ul. č. 8, 832 47 Bratislava 3 
18. Mininisterstvo vnútra SR, odbor telekomunikácii, Pribinova ul. č. 2, 812 72 Bratislava 1 
19. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská ul. č. 1, 842 50 Bratislava 4 
20. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova ul. č. 19, 851 01Bratislava5 
21. ACS, spol. s r. o„ Ružová dolina č. 1 O, 821 09 Bratislava 2 
22. Site! s. r. o., Kopčianska ul. č. 20/C, 851 O 1 Bratislava 5 
23. Ti.irk Telekom International SK, s. r. o„ Haanova ul. č. 12, 851 04 Bratislava 5 
24. Yeolia Energia Slovensko, a. s. Einsteinova ul. č. 25, 851 01Bratislava5 
25. Swan, a . s., Borská ul. č. 6, 841 04 Bratislava 4 
26. Slovanet a. s„ Záhradnícka ul. č. 151, 821 08 Bratislava 2 
27. Rainside s. r. o„ Teslova ul. č. 43, 821 02 Bratislava 2 
28. Orange Slovensko, a. s ., Metodova ul. č . 8, 821 08 Bratislava 2 
29. Ocam s. r. o„ Paulínyho ul. č. 8, 811 02 Bratislava 1 
30. Energotel, a. s„ Miletičova ul. č. 7, 821 08 Bratislava 2 
31. Dial Telecom, a. s. organizačná zložka, Zámocká ul. č. 30, 81 1 O 1 Bratislava 1 
32. Benestra, s. r. o., Einsteinova ul. č. 24, 851 O 1 Bratislava 5 
33. Eltodo SK, a. s., Podunajská ul. č. 25, 821 06 Bratislava 2 
34. Sanet, Vazovova ul. č. 5, 811 07 Bratislava 1 
- na vedomie: 
35. Mading s. r. o„ Drieňová ul. č . lH/16940, 82 1 01Bratislava 2 
36. DS - projekt, s. r. o ., Bosákova ul. č. 7, 851 04 Bratislava 5 
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