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Váš list / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka                              V Bratislave 
   - /29.05.2019 SU-10414/96/2019/Kr Kránerová / 60101156 14.06.2019 

  (k č. SU-5889/96/2019/A-4/Kr) 
     
 
 
 
Vec:  Upovedomenie o odvolaní voči rozhodnutiu č. SU-5889/96/2019/A-4/Kr                                                                    

zo dňa 12.04.2019, so žiadosťou o vyjadrenie účastníkov konania k obsahu 
odvolania 

 
 Tunajší úrad v súlade s § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej „správny 
poriadok“) Vás upovedomuje, že účastníčka konania: Hana Tiklová, Brižitská ul. č. 1, 841 
01 Bratislava,  sa odvolala v zákonnej lehote dňa 29.05.2019 (doručené na stavebný úrad dňa 
29.05.2019) voči rozhodnutiu číslo č. SU-5889/96/2019/A-4/Kr, zo dňa 12.04.2019, ktorým 
bola povolená stavba rodinného dvojdomu s názvom: „Novostavba rodinného DVOJDOMU“,  
na pozemkoch CKN parc. č.: 188/6, 188/7, 188/8, 185/1, 185/4, 185/16, 185/17, 185/18 a 
185/19 všetky k. ú. Dúbravka, Bratislava, s areálovými prípojkami plynu, kanalizačnými 
a vodovodnými prípojkami na pozemkoch CKN parc. č. 188/8, 185/19, 188/7, 185/1, k. ú. 
Dúbravka, Bratislava, so vsakovacím drénom na pozemkoch CKN parc. č. 188/8, 185/19, k. 
ú. Dúbravka, Bratislava;  
 
stavebníkom:  Ing. Marek Lazar a Jana Lazarová, obaja bytom Jadranská ul. č. 8, 841 01 

Bratislava a  
 Michal Lazar a Alena Lazarová, obaja bytom Jadranská ul. č. 8, 841 01 

Bratislava; (ďalej len „stavebníci“, resp. „stavebník“)  
 
 
 V prílohe listu Vám prikladáme fotokópiu odvolania a v zmysle uvedeného § 56 
správneho poriadku Vás žiadame o zaslanie Vášho vyjadrenia k obsahu odvolania do               
7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. 
  
 

     
  RNDr. Martin Zaťovič 

                                  starosta 
 
 
 
 
Príloha:    fotokópia odvolania – 2 strany A4 zo dňa 29.05.2019 s prílohou - statický 

posudok zo dňa 10.05.2019    
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Doručuje sa: 
Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:  

 
1. Ing. Marek Lazar, Jadranská ul. č. 8, 841 01 Bratislava  
2. Jana Lazarová, Jadranská ul. č. 8, 841 01 Bratislava  
3. Michal Lazar, Jadranská ul. č. 8, 841 01 Bratislava 
4. Alena Lazarová, Jadranská ul. č. 8, 841 01 Bratislava 
5. Eva Turzová, Húščavova ul. č. 3, 841 02 Bratislava 
6. Elena Medvecká, Pod záhradami č. 42, 841 01 Bratislava 
7. Ing. Mária Bučičová, Pod záhradami č. 42, 841 01 Bratislava 
8. Dušan Darovec, Jadranská ul. č. 4, 841 01 Bratislava 
9. Helena Darovcová, Jadranská ul. č. 4, 841 01 Bratislava 
10. MUDr. Branislav Potančok, Jadranská ul. č. 8, 841 01 Bratislava 
11. Ing. Mária Potančoková, Jadranská ul. č. 8, 841 01 Bratislava  
12. Ing. Erika Morárová, Jadranská ul. č. 14, 841 01 Bratislava 
13. Ing. Ján Lazar, Nadbrežná ul. č. 61, 922 21 Moravany nad Váhom – stavebný dozor   
14. Hlavné mesto SR Bratislava - zastúpené primátorom, Primaciálne nám. č. 1,  

814 99 Bratislava 1 
15. Vlastníci pozemku CKN parc. č. 188/3, k. ú. Dúbravka, Bratislava 

 
Na vedomie:  
 

16. Hana Tiklová, Brižitská ul. č. 1, 841 01 Bratislava 
 
 

 
 

Verejná vyhláška 
 

Toto upovedomenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na 
úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

15. deň vyvesenia je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
 
 
 
Dátum vyvesenie na úradnej tabuli:    Dátum zvesenia z úradnej tabule: 
pečiatka a podpis:       pečiatka a podpis:  
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Hana Tiklová, Brižitská 1, 841 01 Bratislava

t4t ny uťati Mestská časť Bratislava-DúbravkaMestska cast Brat,slava-Qubravka —

Zatevna 2

Dát,rnt 29 -05- 2019 84402 Bratislava

Č(sfo iáziaiJ fĎ7ib1‘sio spisu:
Priysty / 4 .;-;ie:

Bratislava 29.05.2019

VEC
Qdvolanie ůčastnĺka proti rozhodnutiu na stavbu rodinného dvoidomu s názvom Novostavba
rodinného DVOJDOMU“ pod Č. SU-5889/2019/A-4/Kr vydané dňa 12.04.2019

Stavebný úrad mestskej časti Bratislava- Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava
vydal dňa 12.04.2019 rozhodnutie Č.: SU-5889/2019/A-4/Kr na stavbu rodinného dvojdomu s
názvom „Novostavba rodinného DVQJDOMU“ pre stavebníkov Ing. Marek Lazar a Jana
Lazarová, obaja bytom Jadranská ul. č.8, 841 01 Bratislava a Michal Lazar a Alena Lazarová,
obaja bytom Jadranská ul. č. 8, 84101 Bratislava na pozemkoch CKN parc.č. 188/6, 188/7,
188/8, 185/1, 185/4, 185/16, 185/17, 185/18 a 185/19 všetky k.ú. Dúbravka, Bratislava
s areálovými prípojkami plynu, kanalizačnými a vodovodnými pripojkami na pozemkoch CKN
parc.č. 188/8, 185/19, 188/7, 185/1, k.ú. Dúbravka, Bratislava se vsakovacím drenom na
pozemkoch CKN parc.Č. 188/8, 185/19, k.ú. Dúbravka, Bratislava

V zákonnej Iehote podávam odvolanie voči uvedenému rozhodnutiu Č. SU-5889120191A-4IKr
z nasledujúcich dňvodov

Nesúhlasím s odůvodnenim mojich námietok pod označením 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Strana 13
rozhodnutia SU-5889/2019/A4/Kr, uplatnených v konaní, kterým prislušný stavebný úrad nevyhovel
a zamietol ich v plnom rozsahu.

V konaní SU-19179/6206/2018 Kr, sem dala námietky, ktoré boji označené 1.3 a 1.4 strana 12,
v ktorých som žiadala o statické posúdenie můra zaťaženého mechanizmami a materiálom a tiež
námietku k riešeniu dopravy na stavbu pri širke cesty 2,5 metra. Stavebný úrad v oboch bodoch 1.3
a 1.4 nevyhovel, čo odůvodnil:
„komunikácia zabezpečuje pristup k pozemkom a je tvorená jednopruhovou obojsmernou
komunikáciou a s obratiskom na konci komunikácie“ . Týmto stavebný úrad potvrdzuje,
že prijazdová cesta končí obratiskom. Prijazdová cesta medzi parcelami Č. 196/11, 192/10, 192/1
a parcelou č. 188/3 nic je riešená ako funkčná trieda Dl a nie je staticky zabezpečená. Stavebný úrad
uvádza : „ Komunikácia je zrealizovaná ako upokojená komunikácia v návrhových parametrech
5,5/30, ako tunkčná trieda Dl. Je zrealizovaná ako jednopruhová obojsmerná komunikácia.
Základná šírka jazdného pruhu je 4,5 m.“ Šírka prijazdovej cesty je len
2,5m a tým údaje o základnej šírke jazdného pruhu 4,5 m v celkovej dížke
209,85 m sú nepravdivé a zavádzajúce.
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Dávam námietku a žiadam o riešenie dopravy a statického zabezpečenia cesty v úseku od obratiska
k parcelám č. 188/6, 188/7, 188/8, 185/16, 185/17, 185/18, 185/19 a 185/1.
Stavebný úrad v podmienkach Č. 17 uvádza „ využívat pre vlastnú stavebnú činnost ľahšie a menšie
stavebné dopravne prostriedky a mechanizmy, cestu nad rámec jej únosnosti
a prejazdnosti nepret‘ažovat“. Stavebný úrad zamietol statické posúdenie můra a určuje
neprekračovat únosnost, hoci únosnost nepozná. V pláne organizácie výstavby je stavebným úradom
odsúhlasené „dodávky materiálov, vykopanej zeminy sa budú realizovat 3-osovými nákladnými
automobilmi a menšími“.

3-osý nákladný automobil medzi „lahšie a menšie stavebné dopravné
prostriedky (podmienkall)“ nepatri, pretože celková hmotnost 3-osého
nákladného automobilu prekračuje 24 ton.
V projekte organi2ácie výstavby je povinnostou určit dopravné trasy pre prepravu výkopov,
materiálov a odpadov vrátane opatrenia na ochranu chodcova vrátane dopravného značenia.

Dávam námietku k projektu organizácie výstavby (ďalej POV).
POV má nešit dopravné trasy dopravných prostniedkov a stavebných mechanizmov súvisiacich
s výstavbou. Má nešit dopravu, aby nebola ohrozená bezpečnost a neboli spůsobené škody na
majetku.

K tomuto odvolaniu predkladám statický posudok, ktory určuje maximálne
celkové zat‘aženie a maximálny tlak na jednu nápravu. Z důvodu statického
zabezpečenia žiadam maximálnu dovolenú rýchlost 5km/h a zákaz zastavenia v danom úseku.

Žiadam o zabezpečenie neprekročenia únosnosti pňstupovej cesty,
zabezpečenie dopravného značenia, aby sa na pristupovú cestu nedostali
vozidlá s väčším zatažením, než je pripustné.

Stavebný úrad uvádza pretože boli stavebnému úradu dobne známe pomery staveniska“
a v ďalšom odstavci strana 17 podmienky „ktoré zdůrazňujú ochraňovat oporný múr účastničky
konania a miestnu komunikáciu“ musí vediet, že žiadny oporný múr neexistuje je len
plotový múr, ktorý parametre oporného múra nespíňa. Stavebný úrad má dokumentáciu
k stavebnému povoleniu Č. SU-9460/1742/1/2011/Ma komunikácia na pozemku CKN parc. č. 188/3
k.ú. Dúbravka — Bratislava, kde nie je v projekte žiaden oporný múr medzi pozemkami CKN parc. č.
196/11, 192/10, 192/1 a pozemkom 188/3 všetky v k.ú. Dúbravka — Bratislava od 160 ni do 209,85 m
úd napojenia do ulice Kajerka.

Dávam námietku cesta na parcele č. 188/3 od 160 m po 209,85 m úd napojenia nie je staticky
zabezpečená, nie je postavený oporný múr. Cesta od 16Dm pod 209,85 ni ód napojenia v šírke 2,5 m
je určená ako prijazdová pre osobné vozidlá.
Stavebný úrad pozná stavbu, vie aká je konštrukcia cesty, má k dispozicii všetku dokumentáciu
a napriek tornu súhlasi s prejazdom tažkých nákladných vozidiel po ceste určenej pne osobné vozidlá.
Proti tomu dávam námietku.

Príloha
lx statický posudok
Ing. Pavol Kováčik
autorizovaný stavebný inžinier
statika stavieb 0614*A*32 ĺj.j4 ...

Hana



Ing. Pavol Kováčik autorizovaný stavebný inžinier, statika stavieb 0614 * A * 3-2

STATICKÝ POSUDOK

betónového plotového múrika medzi parcelami č. 188/3 a 196/li, 192/10, 192/1, 192/2,
191/1 v k.ú. Dúbravka, obec Bratislava

Na parcele č. 188/3 v kú. Dúbravka, obec Bratislava je vyhudovaná upokojená komunikácia
parametrov 5,5/30 inkčnej triedy Dl. Súčasťou komunikácie vo vzdialenosti 160 m až
209,85 m od napojenia je prijazdová cesta o širke 2.5 metra. Susediace pozemky CKN Č.
196/11 ‚

192/10, 192/l. 192/2 v svahovitorn teréne si oplotené plotovÝmi dielmi o širke 2,5 x
1.6 tu upevnených na kovových stÍpikoch ukotvenych v ptotovom múriku. Plotový múiik je
zhotovený z debniacich tvárnic šírky 25 cm a dlhých 50 cm, do debniacich tvárnic bol
vložený roxor o hrúbke 10 mm, venikálne každých 50 cm, horizontálne každých 25 cm
a zaliate betónom, Čim hola vytvorená sieťovina s okaini 25 x 50 cm. Sleť s týmito rozmermi
sa nepovažuje za armovanie. Plotový múrik má základ z prostého betónu šírky 50 cm, na
který sú v podzemncj časti uložené dehniace tvárnice 40 cm. Celková hlbka základu je 60 cm.
V nadzemnej časti je múrik z debniacich tvárnic šírky 25 cm do yšky 1,7 metra ukončený
betónoými strieškarni širky 30 cm. Celková výška móviLa podzemná a nadzemná časĺ je
2,3 metra. PlotovÝ múrik je na parcele č. 188/3 kú. Dúbravka, obec Bratislava prisvpaný
zásypom ana povrchu zaliaty betónovou doskou hrúhkv 20 cm a šírky 2,5 m.

Výpočet plotového múrika pri dynarnickej záťaži

Maxiinálne priťaženieje 7,5 tony — toje 1,875 tony na jedno koleso dvojnápravového
vozidla. Toto priťaženie zodpovedá navýšeniu zeminy o 0,7 metra.

V tomto prípade bude múrik vysoký 2,4 metra.

Pil väčšom zaťažení musí byť múrik zabezpečený.

Zabezpečenie plotového múrika ( násypem z voľnej strany, podopretim. vybudovanim
dodaiočného oporného můru).

V Bratislave 10.05.20 19

Ing.
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