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

podl'a rozdel'ovníka 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/tel. č. Bratislava 

660711282712017 /ST NGrm Ing. Gremeňová/592 46 249 21.03.2017 
mon ika. g remenova@staremesto.sk 

Vec: Oznámenie o začatí územného konania 

Spoločnosť CBC Development, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, zastúpená spoločnosťou 

Mading, s.r.o. , Drieňová 1/H, 821 01 Bratislava, dňa 01.03.2017 podala žiadosť o začatie správneho konania 

vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom: 

Dočasné parkovisko Karadžičova ul., Bratislava 

Stavba pozemok pare. č . 21283/3, 21283/18, 21290/14, 12295, k.ú. Staré Mesto, Bratislava . 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

Mestská časť Bratislava Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďa lej len „stavebný úrad") pod ľa 

§117 zákona č . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znen í neskorších 

predpisov (ďalej len „stavebný zákon") v nadväznosti na §7a ods.2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom 

meste Slovenskej republ iky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste") a čl. 

67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na §1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe 

pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na §2 písm. e) 

zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie 

územné celky v znení neskorších predpisov, v súlade §36 ods.2 stavebného zákona upúšťa od ústneho 

pojednávania a miestneho zisťovania vzh ľadom na to, že k návrhu na umiestnenie stavby sa kladne 

vyjadrilo odd. usmerňovania investičných činností magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy ako 

príslušný orgán územného plánovan ia a oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a 

účastníkom konania a stanovuje lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na podanie námietok. 

Stavebný úrad súčasne upozorňuje účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatn iť 

najneskoršie v stanovenej lehote, inak sa na ne neprihliadne (§ 36 ods.2 stavebného zákona) . 

Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky 

a námietky účastn íci územného konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie 

návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určen ú lehotu pred jej uplynutím primerane predÍži. Ak dotknutý 

orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predÍženej lehote svoje 
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stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí (§ 36 

ods.3 stavebného zákona). 

V odvolacom konaní sa neprih liada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom 

konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť(§ 42 ods. 5 stavebného zákona). 

Upozornenie : 

V zmysle §17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny 

poriadok") 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. 

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 navrh núť jeho doplnenie, v lehote 

- najneskôr na ústnom pojednávaní alebo ohl iadke, ak ich stavebný úrad nariad il. 

Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich 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, 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.00 hod.). 

Tento dokument bude v zmysle §36 ods. 4 stavebného zákona doručený verejnou vyhláškou vyvesen ím 
po dobu 15 dní na úradnej tabuli stavebného úradu (Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto, 
Vajanského nábr. 3, Bratislava) a zároveň bude zverejnený na webovej stránke miestneho úradu
www.staremesto.sk v časti „úradná tabuľa". Posledný deň tejto lehoty je dňom doručen ia. 

Doručí sa verejnou vyhláškou: 
- účastníkom konania: 

1. CSC Development, a.s. Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava v z. Mading s. r.o. , Drieňová 1 H/16940, 821 
01 Bratislava 

2. Hl. m. SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
3. Železnice Slovenskej repub liky, Klemensova 8, 813 61 Bratis lava 
4. Vlastníkom pozemkov a stav ieb pare. č. : 21283/53-63, k.ú. Staré Mesto v Bratislave 
5. Vlastníkom pozemkov a stavieb pare. č. : 10131/1, k.ú . Nivy v Bratislave 
6. Vlastníkom pozemkov a stavieb pare. č.: 10131/24, k.ú. Nivy v Bratis lave 
7. Vlastníkom pozemkov a stavieb pare. č.: 10131/3-7, k.ú. Nivy v Bratis lave 
8. Vlastníkom pozemkov a stavieb pare. č. : 9871/4, k.ú. Nivy v Bratis lave 
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9. Vlastníkom pozemkov a stavieb pare. č . : 9871/55-64, k.ú. Nivy v Bratislave 
1 O. DS - projekt, s.r.o„ Bosáková 7, 851 04 Bratislava 

- dotknutým orgánom: 
1. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava 

2. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Rad linského 6, 811 07 Bratislava 

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, hl. m. SR Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, 

P.O.Box 26 
4. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 

5. KR PZ v Bratislave, KDI , dopravno-inžinierske odd„ Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
6. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
7. Západoslovenská distribučná, a.s„ Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
8. ZSE Energia a.s„ Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
9. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s„ Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
10. Bratislavská teplárenská, a.s„ Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 
11 . SPP Distribúcia, a.s. , Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 
12. SVP, š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava 
13. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
14. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
15. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
16. Min. vnútra SR, odbor telekomunikácii, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
17. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 
18. Slovenský zväz telesne postihnutých, ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 
19. ACS, spol. s.r.o., Ružová dolina 1 O, 821 09 Bratislava 
20. ŽSR, Stred isko hospodárenia s majetkom, Regionálne pracovisko Bratislava, šancová 5/C, 811 

04 Bratislava 
21. Sitel s.r.o ., Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava 
22. TOrk Telekom lnternational SK, s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava 
23. Veolia Energia Slovensko, a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
24. Swan, a.s„ Borská 6, 841 04 Bratislava 
25. Slovanet a.s„ Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 
26. Rainside s.r.o„ Teslova 43, 821 02 Bratislava 
27. Orange Slovensko, a.s. , Metodova 8, 821 08 Bratislava 
28. Ocam s.r.o., Paulínyho 8, 811 02 Bratislava 
29. Energotel , a.s „ M i letičova 7, 821 08 Bratislava 
30. Dial Telecom, a.s. organizačná zložka, Zámocká 30, 811 01 Bratislava 
31. Benestra, s. r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
32. Eltodo SK, a.s„ Podunajská 25, 821 06 Bratislava 
33. Sanet, Vazovova 5, 811 07 Bratislava 

Na vedomie: 
1. Mading s.r.o„ Drieňová 1H/16940, 821 01 Bratislava 
2. Hl. m. SR Bratislava, Primac iálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
3. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám.1 , 814 99 Bratislava 
4. Železnice Slovenskej republ iky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
5. ŽSR, Stredisko hospodárenia s majetkom, Regionálne pracovisko Bratislava, Šancová 5/C, 811 04 

Bratislava 
6. DS - projekt, s.r.o „ Bosáková 7, 851 04 Bratislava 

Vyvesené dňa : ... „„„. „ .„ .. . . „ . .. . .. . ... . . „ .. ..... „ . .. . . Zvesené dňa : „.„ . „ „„„.„ . .. „„ ..• „ .„„„.„„ •• „ . „„ • •. „ • • 

Peč i atka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámen ia. 


