
Mgr. Dagmar Čechová, Sklenárova 22 821 09 Bratislava
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KU ČASTI SRATISLAVkNO“~ MESTO

1,83291 Srol‘SIQVO

~7,2Oi5

_ ‘.1W~

Vec: žiadosťo odkúpenie pozemku č. 19227/35

Dolupodpísana Mgr. Dagmar Čechová Vás týmto žiadam o možnosť odkúpenia časti
pozemku z parcelným číslo 19227/35

Odóvodnenie

Uvedený pozemok mám v dihodobom v prenájme na základe nájomnej zmluvy Č. 325/2004. Nakorko
uvedený pozemok budeme využívať pre vjazd na odstavnú plochu, ktorú jdeme realizovať na
základe stavebného povolenia vedeného pod Č. 799/2016/UKSP/URAK-~stavba oporného múru
a spevnenej časti“ na Lopenickej ulici v Bratislave na pozemkoch č.19227/33 a 19227/35 . Týmto vás
žiadam odkúpenie časti pozemku č. 19227/350 výmere plochy 81,95m2. Uvedená Časť a nákres
predmetnej plochy prikladáme v prilohe žiadosti

442

V Bratislave: 11.07.2016 ‘p
Mgr. Dagmar chov.~

Príloha : lx geodetický nákres a vymeranie Časti pozemku č.19227/35

1/ La,‘p/G k‘~ (bi/Pc‘ “‚~‘ ~4~zJ

MASTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA — NOVÉ MESTO

Junácka ul. Č. 1

832 91 Bratislava
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Číslo zÓkozkYýuj_

KÓPIA K
nO Qarcelu: 19227/17.33

Organizčcio

Katostrálny úrad
catastrdh‘y úrad v Bratislave

Správa kotostra
Správa katastra Bratislava

Vyhotovil

Mano

30.06.2010



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovensko) republiky

výpis z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres: Bratislava Ill Vytvorené cez katastrálny portál
Obec; BA-m.č. NOVÉ MESTO Dátum vyhotovenia 09.01.2018
Katastrálne územie: Vinohrady čas vyhotovenia: 13:15:44

čIASTOČNÝ výpis z LISTU VLASTNÍCTVA Č. 3673
ČASŤA: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra “C“ evidované na katastrálnej mape

Parcelně číslo Výmen v m2 Druh pozemku Spósob vytiž. p. limiest. pozemku Právny vzt‘ah Druh ch.n.
19227/35 105 Ostatně plochy 37
Legenda:
Späsob využivania pozemku:

37 - Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s kro vím alebo kamením a Ině plochy, ktoré
neposkytujú trvalý úžilok

Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemokje umiestnený v zastavanom území obce

Ostatné parcely nevyžiadané

ČAStA: VLASTNÍCIA INÉ OPRA VNENÉ OSOBY

Por. číslo Priozvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (Ičo) a Spoluvlastnicky podle!
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu: vlastník
I Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, PSČ 814 1 / I

99, SR
Ičo:

Účastník právneho vzťahu: Správca
5 Mestská čast‘ Bratislava Nové mesto, Junácka 1, Bratislava, PSČ 832 1 / I

91, SR
Ičo:

Tituly nadobudnutia LV:
Zámenná zmluva v-i 5312004 zo clňa 5.2.2004
VLASTNIK POD l-PROTOKOL O ZVERENI MAJETKU HL.MESTA DO SPRAVY Zo DNA 30.9.1991
vLASTNIK POD l-PROTOKOL O ZVERENI MAJETKU HL.MESTA DO SPRAVY ZO DNA 15.12.1993
ZIADOST 200/94/MAJ.
VLASTNIK POD 1-PROTOKOL O ZVERENI MAJETKU HL.MESTA DO SPRAVY ZO DNA 30.1 0.1991
ZAMENNA ZMLU VA v-3977I95 ZO DNA 3.8.1995
ZIADOST O lAPlS C.204196 ZO DNA 31.5.1996
ZIADOST O lAPlS C.487196 ZO DNA 18.12.1996
ZAMENNAZMLUVA V-791197ZO DNA 19.3.1997
Rozhodnutie č.lll-3067/97 zo dňa 19.3.1997
ZIADOST O ZAPIS C.154197 ZO DNA 7.5.1 997
Žiadost‘ o zápis č.187/97 zo dňa 18.6.1997
Žiadosťzo dňa 3.6.1997
Ziadost‘ 6.11/98 Zo dňa 12.1.1998
Ziadost‘ 412/98 zo dňa 5.11.1998
Ziadosť 414/98 zo dňa 10.11.1998
Ziadost‘ č;511999 zo dňa 7.1.1999
žiadost‘, Protokol zo dňa 10.7.1998
Žiaclost‘ Zo dňa 4.3.1999
Žiadosť č.108/99 zo dňa 8.4.1 999
Žiadosť Zn: 287/99 Zo dňa 15.7.1999
Zverovací protokol 6.118404819900 zo dňa 14.9.1999
Ziadost‘ 6.297/99 Zo dňa 25.10.1999
Ziadost‘zn:133/2000 zo dňa 6.4.2000
Rozhodnutie 6.111-62/2000 zo dňa 16.5.2000
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Žiadosť 6.36912000 Zo dňa 23.1 0.2000
Ziadosť 6:321/2000 Zo dňa 8.9.2000
Žiadosť 6:PaSM-272/2001 Zo dňa 27.8.2001
Zámenná zmluva V-3077/01 zo clňa 28.11.2001
žiadosť č:PaSM-82/2002 Zo dňa 4.4.2002
Zvorovací protokol 6.11 8808890200 Zo dňa 14.6.2002
Žiadosť o zápis, Č.: 712001 Zo dňa 16.1.2001
Zámenná zmluva V-I 070/2003 ZO dňa 17.2.2004
Rozhodnutie č.X-26104-Sp. zo dňa 15.3.2004
Rozhodnutie č.X-78/05 zo dňa 20.6.2005
Protokol o zverení správy 6.118804780400 zo dňa 26.7.2004
Protokol o zvereni správy 6.118814930200 ZO dňa 16.12.2004
Protokol o zverení správy 6.118802190400 zo dňa 31.5.2004
Protokol o zverení správy 6.118811680100 Zo dňa 30.1.2002
Protokol o zverení správy 6.118800590500 ZO dňa 11.3.2005
Protokol o zvereni správy 6.118800600500 zo dňa 11.3.2005
Žiadosť O Zápis 6. MAGS SNM 53319108-1/333740 zo dňa 11.11.2008
Ziadosť o Zápis Č. MAGS SNM 53316108-1/333734 zo dňa 11.11.2008
Žiadosť O Zápis MAGS SNM 42522109-1/247277 Zo dňa 18.05.2009
Protokol o zvereni správy 6.118803160900 Zo dňa 22.7.2009,Z-7422/09

ČASŤC: ŤARCHY
Por.č.:

Vecné bremeno - právo prechodu cez p.6.18170/4,8,9 v prospech vlastnikov p.6.18173,18174/1-6,8-100 širke 3m
- 575/98
Vecné bremeno - právo prechodu,prejazdu a uloženía inžinierských sjeti na p.6.1 8170/8v prospech
RNDr.Tatiany Judovo) r12.I0.1 956] podľa V-2384í2001 ZO dňa 19.3.2003
Vecné bremeno -právo prechodu a prejaZdu v prospech Zuzany Smiščíkovoj r03.12.I 968] cez poZemok
p.6.19018/2 v rozsahu vyznačenom v GP 6.29/2003 podia V-1825/2003 zo dňa 29.1.2004
Vecné bremono: Právo prechodu cez pozemok p.6. 7168v rozsahu vyznačenom v geom.pláne Č.: 581/04v
prospech Jozefa Matejku ľ 11.4.1960] ‚ Katariny Matejkovoj [k 5.2.1968] a Richarda Matejku (* 14.3.1969] podIa
V -221 0/04 Zo dňa 2.9.2004.
Vocné bremeno podľa ~ 22 a nasl.Zákona 6.79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe eiektriny v spojení s ~ 69
ods.10 zákona 6.656/2004 Z.z. a energetiko a o zmene niektorých Zákonov v prospech ZSE Distribúcia, a.s., IČO:
36361518, Bratislava, podra GP Č.170/2011( 6.0. 2377/11) na pozomkoch registra C KN parc.č.18638/2, 18639,
19227/2 a 19227/3, týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 2xlIO kV vodenie 6.8834 na trase Rz PPC-Rz
Lamač a 6.8753 na trase PPC-Rz Pionierska, Z-21373/11
Vecné bremeno podIa * 22 a nasl. zákona č. 79/1957 Zb. O výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný
Zákon) v spojeni s ~ 69 ods. 10 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetiko a a zmene niektorých zákonov v prospech
spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. (IČO 36361518) podľa GP Č. 35 735 325 - 16512011, Č. over. 2378/11, na
pozemkoch registra ‘C‘ parc.6. 19227/4, 19227/5, 19229/87, 19229/111, 19229/142, 19292, 19299, 19306 týkajúce
sa elektroenergetického zariadenia: 2xIIO kV vedenie 6.8208 na traso Rz Pioniorska - Rz Lamač ač. 8834 na
traso PPC - Rz Lamač, Z-20301/11

I Právo vstupu, prechodu a prejazdu cez pozemky - parc.6. 6524/4, 6520/23, vo vlastníctve povinného RAMAKOM,
s.r.o., Júnova 6, Bratislava, iČo: 35833459, v prospech vlastníka prii‘ahlého pozemku ako oprávneného z
vecného bremena a to: pozemku parc.č.6520/9, 6521/3, podia V-5I50/06 za dňa 28.04.06

I Vecné bremeno - právo zriadenia a uloženla káblového elektrického vedenia a utivania, prevádzkovania, opravy
a odstránonia káblového elektrického vedenia na pozemkoch registra C KN parc. 6.18342/11,18342/113v
katastrálnom území Vinohrady v rozsahu geometrického plánu č. 411-1/2014 úradne overeného pod 6.2795/14,
- právo vstupu osůb a vjazdu vozidiel Z důvodu užívania, prevádzky, údržby, opráv a rekonštrukcie káblovéha
elektrického vedenia v roZsahu pozomkov registra C KN parc. č. 18342/11, 18342/113 v katastrálnom územi
Vinohrady v celosti, v prospech: Západoslovenská disribučná, as., IČO: 36361518, podľa V-27490/15 zo dňa
27.10.2015

I Vecné bremeno - oprávnenie zriadovat‘ a prevádzkovat‘ verejné siete a stavat‘ ich vedenia na cudzej
nehnutei‘nosti v prospech Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270 a to na pozemky registra C KN parc. č.
5435/73, 5435/3, 5750/38, 5652/6, 5652/1, 5803/1, 5803/14, 5930/1, 5930/25, 5930/24, 5930/23, 5930/22, 5930/27,
5930/21, 5930/20, 5930/19, 5930/18, 5701/14, podľa ~ 66 ods.1 pism.a) zákona 6.351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách, Z-l 3076/16

Ině údaje:

P.6.12142/12 zmenšená 01 m2 (včlenený do p.Č.2l229/72 podľa GP 6.31321704/221-117/98)
P.6.18177/2 Zmenšená 041 m2 (zlúčené do p.6.18168/16) podľa GP 31320902-04-168/96
Nájom pozemku p.6.6731/3 pro nájomcu: lng.Varga Jozef a Marta r.Benková na dobu neurčitú podľa nájomnej
zmluvy č.258/99 zo dňa 26.7.1 999
GP 32/2007, ( E3904)
Rozhodnutie Správy katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu Č. X-l 036/08 Zo dňa 25.09.2008 (
parc.č. 19351/2)
GP 6.35/2009, V-5917/10
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GP 6.93/2007, úrad.over.3034/07
GP 6.93/2007, úrad.over.3034/07
GP 6.93/2007, úrad.over.3034/07
GP 6.93/2007, úrad.over.3034/07
GP 6.93/2007, úrad.over.3034/07
Rozhodnutie o oprave chyby X-257/16 Zo dňa 04.01.2017 (C p.6. 19227/35,19227/55)

1 GP 6.3912005
I GP 6. 50/06
1 Zápis GP Č. 14412006- zpmz 3619 E na odd.pozemkov k V-12793/2007
I Rozhodnutie č.PÚ-08/576-21/47881SUL zo dňa 30.6.2008, Z-12709I08
1 GP 6. 297212008
I GP 6. 2890/2008
I GP 6. 138/2006
I Zápis GP 6.05092012 (nové parc. č. 6005/112,113), Z-9250112.
1 GP 6.0612012 (č.overenia 1505/12), V-4143/14
I GP 6.42/2014 (č.overeia 1145/2014)

Poznámka:
Bez zápisu.

Vysvetlenie: údaje v ČAS TI C:ŤARCHY bez uvedenia parce/něho čísla a/ebo poradového čís/a vlastníka a/ebo me] oprávnenej
osoby sa týkajú všetkých nehnuteľností a všetkých vlastníkov a mých oprávnených osób na liste vlastnic/ve.
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

vÝPis z KATASTRA NEHNUTEĽNOST1
Okres: Bratislava lil Vytvorené cez katastrálny portál
Obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO Dátum vyhotovenia 09.01.2018
Katastrálne ůzernie: Vinohrady Čas vyhotovenia: 13:54:08

vÝpis Z LISTU VLASTNICTVA Č. 1673
ČASŤA: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra “C“ evidované na katastrálnej mape

Parcelně číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spósob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzt‘ah Druh ch.n.
19227/17 135 Zastavanéplochya 15 1

nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 19227/ 17 je evidovaný na liste vlastnictva číslo 324.

19227/33 623 Záhrady 4 1
Legenda:
Spósob využívania pozemku:

15- Pozemok, na ktoromje postavená bytová budova označená súpisným čislom
4 Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie,
okrasná nízka a vysoká zeleň a Ině poPnohospodárske plodiny

Umiestneníe pozemku:
1 - Pozemokje umiestnený v zastavanom území obce

Stavby
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby Druh ch.n. Umiest. stavby

1244 19227117 10 rod.dom
Legenda:
Druh stavby:

10- Rodinný dorn
kód uniiestnenia stavby:

1 - Stavba postavaná na zemskoni povrchu

ČASŤB: VLASTNÍCIA INĚ OPRÁ VNENÉ OSOBY
Por. číslo Príezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnicky podle!

miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
I Čechová Dagmar r.Maiová, B-Sklenárova 22 1 / 1

Dátum narodenia: 30.11.1963
Titul nadobudnutia Dar V-982198 Zo dňa 4.3.1998

ČASŤC: ŤARCHY
Por. Č.:

Vecné bremeno - Právo doživotného uživania v prospech Wernera Mala flO.02.1935J a Olgy Maiovej
r15.01.19361 podľa V-982/98 zo dňa 4.3.1998

Ině údaje:

I Potvrdenie Č. ÚKaSP-2007-09/1913-EKTzo dňa 21.12.2009.
I Zápis GP č.6912007 zo dňa 17.10.2007,Z-296/10.

Poznámka:
Bez zápisu.

lnformativny výpis lil Údaje platné k: 08.01.2018 18:00



VÝKAZ VÝMER str.1

Doterajš( stav Zmeny Nový_stav
Číslo Druh

Výmera Vlastník,
od ‚ ČIslo pozemku

PF< parcely Výmcra Druh Dlel par~ele ~2 parcely m- (inó opróv. osoba)
~__

p oz em ku parcely
LV PF< KN ha ni2 Číslo Číslo ha ni2 kód adreso, (sídlo)

tav
ost. p1.

p 6v iy je

Spoplatneně V zmysle
zákona Č 145/1995 Z.z.

Geometrický pión je podkladom na právne úkony. keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné S údajrni platných výpisov z katostra nehnuternost‘

Dňa:

Vyhotovitel Kraj I Okres I Obec

GEOMETRES ~ Bratislavský Bratislava Ill I BA—m.Č. NOVÉ MESTO
geodetické práce Kat. I Čísla I Mapavý

Znievska 30 územie VINOHRADY pIónu 26102076 list Č Pezinok 9—8/42
851 06 Bratislova
0903 470 320, andrej.gata0gmai‘.com GEOMETRICKÝ PLÁN na oddelenie pozemkov

IČO:47 849 746 p.Č. 19227/80 Q 19227/87
Vyhatavil Autarizačne overil Oradne averil Ing.~ Monika Vlčkové

Mena:

Mena:
31.70.2016 Ing. Andre/ Oáfa

Nave hronce bali v pr(rade označené
drev. kolfknii

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) Č.
5818

sůrodnice bodov označených Cislomi a oslotné meračskě
údaje sŮ uložené vo všcobecnej dokunientácii

tot žný s re ~istroi 1 C KN
3673 19227/35 105 19227/35 76 astpl. Oaterajš(

37

I 9227/8a 6 osl.p . detta
37

19227/81 23 ost.p . delto
37

Legenda: kód spósobu ‘yužlvania 37 Pozemek, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze 5 krovlm aleba kamením a ině plochy.
ktaré neposkytujú trvalý útitok

t.Č 650— 1997

01101 5. FEB. 2017 Číslo:4‘ ‚ to ~i

Overené podIa 9 zákona NR SR Č. 215/1995
Z.z. o geadéjji.e4~e$ea‘pf‘
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MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka ul. č. 1. 83291 Bratislava 3

799/2O16řUKSP/URAK-16 Bratislava 12.02.2016

ROZHODNUTIE .

Mestská Časť l3ratislava - ?“ové Mesto, ako stavebný úrad príslušn~ podl‘a ~ ii? ods. I
zákona Č. 50/1976 Zb. o ůzernnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneni neskorších
predpisov (ďalej len „sta‘ ebný zákon“) v spojitosti s * 7b zákona Č. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších prcdpisov (d‘alej len ..stavebný
úrad“) na základe uskutočneného stavebného konania rozhodla takto:
podľa ~ 46 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v inení ncskorších predpiso« (ďalej len
„správny poriadok“) a ~ 39a a * 66 stavebného zákona

povol‘uje

p ‚nena plocha‘ (ďalej len „stavba“) na Lopeníckej ulici v Bratislave.
9227/33 a 19227/35 v katastrálnom území Vinohrady, sta‘ ebníčke

bytom Sklenárova 22, 821 09 Bratislava.

Predmetom ~O‘ olenia •a . slava opornÝch múro‘ . ktoré ~a urniestňujú v ~‚ aho‘ ii in
teréne, so základ ‚ u ko išt~kc Li ZO základo\ ých pÚ~Q‘. Opurny můr sa bude nachádzať na
pozemku parc. Č. 19227 55 a na juhozápadnej Časti pozemku paľc. Č. 19227/35. Dalcj bude
vybudovaná spevnená plocha určená na parkovanie.

pre umiestnenie stavby.
bude uskutočnená podľa projekto‘ ej
školek m “ termine 11/2015. Li ‘ni je
a je sučasťou toku povolenia. Rn

4,3 m
9,20 ni.

nadzernnej Ča ti opon‘

dokuinentácie vypracovanej Ing. arch.
)‚ erená ‘a t‘ ebnÝm úracloni v sta‘ ebnom

pm. ne zmeny iiesmú byť urobené bez

35 ‚ katastrálnom
pozemko‘:

Podrnienkv pre uskutoČnenie sta‘ h‘
I. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumenLácie vYpracovanej Ing. arch.

Petrom školekom v termíne 11/2015, k~orá Je overená stavebným úradoni v stavebnom
konaní a je súčasťou tohto povolenia. Prípadné zmeny nesrnú byť urobené bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Pri uskutoěňovani stavby je nutné
dodržiavať predpis~ týkajúce sa bezDečnoszi práce a technických zariadení a dhať na
ochranu zdravia a osóh na stavenisku.

2. Lehota na dokoncenie stavby je 24 rn~Sia:@v -‘do dňa začatia stavby. V prípade. že
stavebník nic je schopnÝ ‚ tejto khote statu uc‘končiť. má fl predlženie terminu doby

13
ĺV.ď ?.~J -

tavbu „Oporny
‘na zemkoeh
M°t Dagmar

a
. Č.

box-tj

Podmienky
I. Stavba

Petrom
konaní
predchádzajúccho povolenia stavebného úradu.

2. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. l9227/33a 19227
území Vinohrady v týchto najnienších odstupových vzdialenostiach od
parc. č. 19227/34
parc. Č. 18434

3. maximálna výška ni irov hude 6. 1 () ni



výstavby požiadať pred jeho uplynutím. So stavebnými prácami možno začat‘ až po
právop]atnostj toMo rozhodnutja

3. Stavba bude uskutočňovaj~á svOjponlocne‘ pričom odborné veden je zabezpečí stavebný
dozor Ing. Ján Kurii.

4. Stavebník je povinný mať na stavhe sehválenú a overenú l~roJektovú dokumentácju a
viesť o stavebných prácaeh denník.

5. Stavebník je povinný podl‘a ~ 66 ods. 2 stavebného zákona oznámit‘ stavebnému úradu
začatie stavby.

6. Na uskutočnenie stavby možno použit‘ iba stavebný výrohok, ktorý Je podľa osobitných
predpisov vhodný na použitie v stavhe na zarnýšfaný účel podl‘a ~ 43f stavebného
zákona.

7. PoČas realizácie stavby nezaťažovať nud prípustnú micru užívanie nehnuteľností na
susedných pozemkoch.

8. Stavebníkje zodpovedný za to, že pred začatírn prác bude vytýčená poloha jestvujúcich
podzemných vedeni a zariadení inžinierskyeh sietí a ich ochranné pásma, ak sa dotkne
stavba alebo jej technické zariadenia, a poloha takýchto sictí počas činnosti na stavhe
bude rešpektovaná.

9. Stavebník je povinný stavbu označit‘ štíkom na viditel‘nom mieste s týmito údajmi:
o označenje stavby, označenje stavebníka, kto a kedy stavbu povolil, tcnnín ukončenja

stavby, meno stavbyvedúceho.
I 0. Uprava staveniska:

o stavebný materiál skladovat‘ len v priestore staveniska
o na stavenisku musí byt‘ udržiavaný poriadok
o stavebník musí zabezpečit‘ zamedzerie vstupu na stavenisko eudzím osobám
• sypký materiál musí byť zabezpečený proti úletu
‘ vozidlá pred v)jazdom zo staxeniska očistit
. zariadenie staveniska umiestňovať prednostne na spevnené plochy
. stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných

mechaninnov a umiestnenie zariadenia siaveniska na príslušnom stavehnom
pozemk‘t

1 1. Stavebník Je povinn~:
‚ uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému má vlastnicky alebo

iný prá‘~v vzťah
o zabezpečit‘ derme počas tnania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem pre

rozptyl prachu ak prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM 10 ‘- prach,
dosiahiie hotnona 30) pravidelné čistenic komunikácií zneČistených výjazdom vozidiel
Zo stavieb, kiopenie a čistenie komunikácii a chodníkov pril‘ahlýeh k stavbe
a verejnýc.h priestrallstie‘•

o zabezpeč« nep:etť‘i:~ p:ekr. tie kontajnerov \el‘R~ohjernovýe~ odpadov na sta\‘he
a pri ich prepra«e

• maximäine obm~Jz2ť ne:a:I‘ ne \plv\y stavebných prác na životné prostredie
‚ nepomšoÝať predfcvšeťcčm v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na

primeraný odpočinek a právo na priaznivé životné prostredie
. počas ‚~stavby dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR Č. 549/2007 Z.z., ktorou sa

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku‘ inFrazvuku a vihrácií a o
po~adavkách na objekb izáciu hluku, inlrazvuku a ~ ihrácií v životnom prostredí
a 513‘ ebné prace, kiore 5‘ ot tni účinkwuj uhťažuj ú oknl ie a sú idrojom hluku,
exha~á~c‘v. ozrasov a prachu. ~a móžu \)knná\az‘ len v pondelok až v piatok v čase od
7,00 hod. do IS,00 bod.

‚



12. Podmienky vyplývajúce z vyjadrerjí dotknutých orgánov:
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Vyjadrenje z hl‘adiska odpadového
hospodárstva Č. OU-BA-QSZP3..2Q13/3275/~pjj~j zo dňa 10.12.2013:

• držiteľ odpadov je povinný odovzdávat‘ odpady na zneškodnenje len &zickým alebo
právnickým osobám, ktoré sú na túto Činnost‘ oprávnené,

• držiteľovj odpadov sa nepovol‘uje odpad skladovat‘, tento sa musí bed‘ Po vytvorenf
odviesť k oprávnenému odberatel‘ovi,

. držitel‘ odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich
zhodnotepj a zneškodnení,

• držitel‘ odpadov najneskór v termíne do kolaudácie stavby predloží Oktesnén~u úradu
Bratislava, odb. starostlivosti o životné prostredie doklady preukazujúce zhodnotenie,
resp. zneškodnenjc odpadov zo stavby oprávnenou osobou.

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle ~ 105 ods. 3 písm. b)
stavebného zákona priestupkom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že uskutoČňuje novů
stavbu v rozpore s vydaným stavebným povolením a móže mu byť uložená pokuta do
výšky 33 194 €.

Po ukončení prác stavebník predloži tavebnému úradu návrh na kolaudáciu, nakol‘ko
stavbu nemožno užívať bez právoplatného «olaudaČného rozhodnutia, Ku kolaudácii stavby
stavebník, okrem dokladov uvedených ‚ ~ 17 vyhlášky Č. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebné zakona, predloží:
. doklady preukazujúce zho& ‘ meškodnenje odpadov zo stavby.

Stavebné povolenie stráca platn J~ do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnosf, nebola stavba zaČatá. Plazc~): stavebného povolenia je možné predlžjť na
základe žiadosti. Vo veci musí byt‘ rozhodn .~ pred uplynutím platnosti tohto rozhodnutja.

V konaní bolí dňa 27.11.2015 zne námietky Jozetbm a Monikou Horniakovímj,
obaja bytom PalkoviČova 3, 821 08 Bratis L oré sa týkali:

1. geologického posudku a statickeh ~.dku
2. dopravného prístupu k susediacej si... ~.

3. vzdialenosti oporného můra
4. xnajetko-právneho vysporiadania
5. postupu stavebného úradu.

Stavebný úrad námietky v pinom rozsah ta.

Od nenie

Dňa 16.9.2013 podala stavebníČk Dagmar Čechová, bytom Sklenárova 22, 821
09 Bratislava, v ~astúpení Mgr. Vojtech m. bytom Briežky 1244, 831 02 Bratislava
žiadosf o vydanie stavebného povolem bu ‚~Opomý múr a spevnená plocha“ na
Lopeníckej ulici v Bratislave, na poze . Č. 19227/33 a 19227/35 v katastrálnon~
území Vinohrady.

Stavebný úrad dňa 22.09.2014 ro UKaSP~2Q 13- 14/2240~IR96 povolil
stavbu. Okresný úrad rozhodnutím Č. 0Ľ :-:o15/28502/ZAD zo dňa 30.03.2015,
právoplatného dňa 28.04.20 15, zrušil roi. ‘~rátil na nové prejednanie.



Dňa 03.06.20 15 stavebný úrad rozhodnutím Č. ÚKaSP-20 15/l 149JM1R-1 19 konanie
prerušil a vyzval stavebníčku, aby na základe rozhodnutia nadriadeného orgánu doplnila
stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP z hľadiska štátnej ochrany
prírody a krajiny a doklad o príslušnom odbomom vzdelaní osób, ktoré vypracovali
projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu. Dňa 7.10.2015 bol spis doplnený
o stanovisko Okresněho úradu odbor starostlivosti o 22 z hl‘adiska štátnej ochrany prírody
a krajiny Č. OU-BA-OSZP3-2o15/59346mp‘~ zo dňa 10.07.2015, zktorěho plynula
povinnost‘ odsúhlasiť výrub stromov. Stavebníčka súčasne predložila súhlas s výrubom
Mestskej Časti Bratislava- Nové Mesto Č. ZPaUP-1456/2Ql5~~~cj\,~ zo dňa 11.09.2015.
StavebníČka d‘alej predložila spracovanú novú projektovú dokumentáciu, v zrnyslc
požiadaviek stavebného úradu.

Dňa 02.11.2015 stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania, Do spisu bol
nahliadnuť dIm 23.11.2015 úČastník konania Jozef 1-lomiak bytom Palkovičova 3, 821 08
Bratislava, a dňa 27.11.2015 podal aj s manželkou Monikou I-Iorniakovou bytom
Palkovičova 3, 821 08 Bratislava, námietky k stavebnému konaniu. Dňa 7:12.2015 bol spis
doplnený o zmenenú projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad oznámením č. UKaSP
2Ol5/ll49flJPľljst zo dňa 07.01.2016 účastníkom oznámil možnost‘ nahliadnut‘ do
doplnenej pro,jektovej dokumentácie. Do spisu boli dňa 27.01.2016 nahliadnuť manželia
Horniakoví. Učastníci konania mohli uplatniť svoje námietky do 10.02.2016. V konaní sa
vyjadril Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o z hl‘adiska štátnej ochrany
prírody a baj iny.

Jozef a Monika Horniakovi, obaja bytom Palkovičova 3, 821 08 Bratislava, podali
námietky v písornnej forme na stavebný úrad dňa 27. 11.2015 v citovanom znení:

Odro/cu 1990 sine vlastní/ani nehnuíehiosti, k‘orá so nachác/za v susedsive s
nehnuteľnosťou, na ktorej plánuje savebníčka Mgr. Dagmar Čechová realizovat‘ stavbu
oporného múru so spevnenou plochou.

Svah, na ktoroni sa má stavba uskutočniťnjkojio neobrozuje a neprejavuje tendenciu
sa zosunuť, nzeje žzadnym spósobom naz tišeny, ta/ďe nevidíme op; a~‘ nene c/diody tuto stavbu
realzzovať a do svahu zasahovat‘ Pra‘ e naopak sa ob‘name že Po ;‚a; ušenz svahu na ktoi oni
mimochodom stojí dvojpodlažný rodinný ‚lom stavebnič/g ‚/4/de k tnasívnemu zosuvu pódy
a ohrozeniu ľuds/cých životov a nancšeniu stati/cy našej nehnureľnos‘i. Z uvedených dóvodov
žiada.tne stavebný úrado ‘~praco‘ wile nezávislého geologického posudku a nás/cc/ne na to
nezávislý posudok statika k danef ~rm be - prepočez‘ smrtky.

Stavebnému úradu b‘ p a o b3 ťznáme, že jediná príjazdová komunikácia k našej
nehnuteľnostj bude touto slav žokovaná. Naša stavba bo/a r/ac/ne skolaudovaná, k čomu
sme samozrejme mus lip-c ‚rebnú doku;nentáciu, ktorej súčasťou musela byt‘a aj
boZa zdokumentovaná r“ ta k nehnutebiosri. Z zn‘edených dóvodov ž/adame
stavebný úrad aby tťt 1ceptoval.
Tqktjež nesúhlasí,ne : . . rea/izova;zého oporného můra od našej nehnurel‘nosti
na/co ľko porušením ; narušením srarikv našej síavby.

Vneposlea‘ ‘ ‘Seli upozornit‘ na jak,, že stavba bude sčasti
realizovaná na po— i čo sa nám zdá nešrandardné, A ko dotknutá strana-
účastník konaní ad; enie Mes‘skej časti aký má záujem na vybudovaní
spomínaného o it pozemku.

kid .~a ac/u nie sú dobre známe podmienky staveniska
a žiadan Mne zistbvanie. Dale! požadujeme, aby stavebný úrad
postíc/zo‘ r nJené zákon“, kroré nám zaručujú ochranu zdravia a
bezpečnos

4
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Stavebný úrad sa námietkami zaoberal a zamietol ich s nasledovným odóvodnením.:
Náznietku predložit‘ geologický posudok a statický posudok stavebný úrad zamietol

z důvodu, že v konaní sa nepreukázala opodstatnenosť tejto požiadavky. Stavebníčka
predložila pred vydaním tohto rozhodnutia

geologický posudok vypracovaný RNDr. Mariánom Fabianom, v termíne
07/2012

. statický posudok vypracovaný Ing. Marekom Vidorn, v termíne 09/2012.
K nárnietke dopravného prístupu k suscdiacej stavbe uvádzame, že podľa projektovej

dokumentácie (1 1/2015) bude odstupová vzdialenost‘ zväčšcná z 1,9 m na 4,3 m. Vzhľadom
na uvedené stavebný úrad má za to, že prístup k susediacej nehnutel‘nosti nebude stavbou
obmedzený.

K nárnietke vzdialenosti oporného múra uvádzame, že zmenou projektovej dokumentácie
(11/2015), sa rväčšila odstupová vzdialenosť.

K nárnietke majetko-právneho vysporiadania uvádzame, že stavebníčka predložila
v zmysle * 58 ods. 2 stavebného zákona nájonmú zmluvu Č. 325/2004 s vlastnikom pozemku,
ktorým je Mestská Časť Bratislava- Nové Mesto

K nárnietke postupu stavebného úradu uvádzame, že miestnc zist‘ovanie a ústne
pojednávanie vo veci stavebného povolenia sa uskutočnilo v prvom konaní, dňa 28.08.2014,
ktorého sa manželia Horniakoví zúčastnili. Dňa 26.11.2015 stavebný úrad uskutočnil
obhliadku pozemkov, pričom bob zistené, že so stavbou nebolo začaté a bola vyhotovená
fotodokumentacia Z uvedeneho je zrejmé, že stavebnemu uradu boli dobre zname pomeiy
staveniska Vzhl‘adom na uvedene stavebny urad upustil od miestneho zisťovania nakoľko mu
to * 61 ods 2 stavebneho zákona umožňoval

Stavebny urad dalej uvadza, že tieto namietky učastnici uplatnili k projektovej
dokurnentácjf (9/2015), pričom Po oznámení zmeny projektovej dokumentácic, ďalšie
nániietky neboli uplatnené.

:‚ Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením stavby nic sú ohozené
verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania a prcto
rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

Pou čenie

Podľa ~ 54 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do
15 drn odo dňa jeho oznamenia na Mestsku čast Bratislava - Nove Mesto, pnčom odvolacim
organomje Okresny urad Bratislava Toto rozhodnutie je prcskurnateľne sudom Po vyčerpam
riadnych opravných prostriedkov.

~ :.:
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Mg~‘Rud6lf Kusý
ř starosta x4icstskej Časti

‚ ĺBratisJ~4a - Nové Mesto
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Správny poplatok vo výške 30 eur zaplatený v pokiadni flmaj šicho úradu.

Doručuje sa:
1. Mgr. Dagmar Čechová, Sklenárova 22, 821 09 Bratislava

adresa na doručenie; Mgr. Vojtech Čech, Briežky 1244, 831 02 Bratislava
2. Ing. arch. Peter školek, Gessayova 3, 851 03 Bratislava- projektant
3. Jozef Horniak, Palkovičova 3, 821 08 Bratislava
4. Monika Homiaková, Palkovičova 3,821 08 Bratislava

Na vedomie;

1. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

2.
(odpadové hospodárstvo)
Mestská Časť Bratislava - Nové Mesto, odd. ŽPaÚP, odd. PPaSP
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MIESrNV ÚRAD BRATISLPWrA
MESTSKEJ ČASTI BRAflSL4VA~NOVÉ MESTO

Jut ó~kc I, e22 91 BraflsIo«a

JUDr. Ivo Nesrovnal it 12, 2017
primátor

HLAVNĚ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY ČitJozálnamu

BRATISLAVA ‘ . .

Bratislava 4.12.2017
Č.j.: MACIS OGC 56 195/2017

Vážený pán starosta,

na základe Vašej žiadosti zo dňa 6.11.2017 Zn. Č.j. 36017/3567/2017/PRJKOZZ,
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu primátora k prevodu vlastníctva
nebnuteľného majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava — Nové Mesto
udeľujem

predchádzajúci súhlas Č. 05 01 00 91 17

podľa Čl. 80 ods. 5 štatútu hlavného mesta SR Bratislavy k odpredaju pozemku registra
v katastrálnom území Vinohrady

. parc. Č. 19227/35 — ostatné plochy o výmere 76 rn2, ktorá vznikne oddelením od
pozemku registra „C“ KN parc.Č. 19227/35 o výmere 105 rn2, vedenej na LV 3673
v súlade s geometrickým plánorn GP Č. 26102016, overený pod Číslom 140/2017,
dňa 15.2.2017,

do vlastníctva za cenu najmenej vo výške všeobecne] hodnoty majetku stanovenej
v znaleckorn posudku Č. 249/2017 zo dňa 4.8.2017, vypracovanom v súlade
s požiadavkami zákona SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších
predpisov, nie však nižšiu ako 12 000,00 € a s podmienkami:

- predaj bude uskutoČnený v súlade so všetkými ustanoveniarni zákona
SNR Č. 138 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
vzt‘ahujúcimi sa na prevod vlastníctva nehnuteľnosti podľa ~ 9a ods.8 písrn.e.)

- na predmet predaja nie je uplatnený reštitučný nárok podľa príslušných
právnych predpisov, okrem reštituČného nároku uplatneného podľa zákona
Č. 503/2003 Z. z.

- v prípade uplatnenia predkupného práva predkupné právo móže byt‘ dohodnuté
len pre hlavně mesto SR Bratislavu



- v kúpnej zmluve bude dohodnutý termín zaplatenia kúpnej ceny patriacej
hlavnému mestu SR Bratislave v zrnysle štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
(ako aj prípadné saÉcie) najneskór do 30 dní odo dňa obojstranného podpísania
kúpnej zmluvy.

Tento súhlas platí 12 mesiacov odo dňa podpisu.

V zmysle čI. 80 ods. S Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy Vám udeľujem

plnú moc

na podpísanie kúpnej zmluvy v k.ú. Vinohrady, k pozemku registra „C“ parc. č.
19227/35 ako aj návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Zároveň Vás žiadam, Po oboj strannom podpise kúpnej zmluvy, o zaslanie troch jej
rovnopisov do Spracovných dní na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy pre
evidenčně a archívne účely.

S pozdravom ftý / /

Vážený pán
Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti
Bratislava- Nové Mesto


