
MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO 
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Váš list číslo/zo dňa 
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lng. Bandžáková / 0259246293 
/helena.bandzakova@staremesto.sk 

Bratislava 
25.04.201 7 

VEC: „Metropolitan Area Network SW AN, SO 15 444 Optická telekomunikačná prípojka Heydukova 
1" , na uliciach: Kolárska, Heydukova v Bratislave, na pozemkoch registra „C" KN parc.č. 21754/3, 
21754/4, 21754/5, 21755 a reg. "E" KN parc.č. 21754/2, 21754/1, 21755 a pare. č. - stavby registra „C" 
KN - 8448/1(Heydukova1) v k. ú. Staré Mesto 
oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym 

zisťovaním 

Dňa 27.03.2017 podal navrhovateľ SWAN,a.s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava (ďalej len 
„navrhovatel"'), v zastúpení splnomocnenou osobou Radovanom Verčíkom - RV GEO so sídlom na 
Bazovského 3137117, 841 O 1 Bratislava, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby 
s názvom: „Metropolitan Area Network SWAN, SO 15 444 Optická telekomunikačná prípojka 
Heydukova 1" , na uliciach: Kolárska, Heydukova v Bratislave , na pozemkoch registra „C" KN parc.č. 

2 1754/3, 21754/4, 2 1754/5, 2 1755 a reg."E" KN parc.č. 21754/2, 2 1754/1, 2 1755 a pare. č. - stavby registra 
„C" KN - 8448/I(Heydukova 1) v k. ú. Staré Mesto v rozsahu predloženej dokumentácie pre územné 
rozhodnutie, ktorú vypracoval In g. Ján Baránek, reg.č. 0724* 14 v 04/201 6 v členení na stavebný objekt: 

• SO 15 444 Optická telekomunikačná prípojka Heydukova 1 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

Predmetom návrhu na vydanie územného rozhodnutia je umiestnenie líniovej stavby - optickej 
te lekomunikačnej prípojky pre pripájané objekty. Prípojka bude realizovaná uložením 1 x HDPE optickej 
chráničky 40/33 od existujúcej trasy - prípojky pre objekt Kolárska 6. 
Napojenie na existujúcu trasu bude riešené osadením káblovej komory ROMOLD F45, resp. deliacou 
trubičkovou spojkou T - matrix. 
Trasa je navrhnutá výkopom v komunikácii pre peších - chodníku na Kolárskej ul. V blízkosti križovatky 
Kolárska - Heydukova je trasa s ohľadom na šachty kolektoru spo ločnosti Slovak Telekom vedená v krajnici 
účelovej komunikácie. Križovanie Heydukovej ul. je navrhnuté neriadeným podvrtom (vzhľadom na existujúce 
siete na oboch krajniciach siete - plynovod SPP a vodovod BYS) odkrytie týchto sietí, aby pri pretláčaní 

nedošlo k ich poškodeniu . 
Na výstavbu hlavnej trasy optickej prípojky bude použitá HDPE optochrán ička vonkajšieho priemeru 40 mm. 
Lomové body trasy a miestneho vstupu do objektu bude označené podzemným označn íkom Marker 2500. 
Ochrana prípojky bude zabezpečená káblovými krycími PES doskami šírky 150 mm a oranžovou výstražnou 
PES+PET fóliou šírky 150 mm. 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďa lej len „stavebný úrad") podľa 
§ 11 7 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „stavebný zákon") v nadväznosti na § 7a ods.2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republi ky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďa lej len „zákon o hlavnom meste") a čl. 67 
Štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na § 1 písm. c) zákona č.60 8/2003 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 s ustanovením § 36 ods. ! a ods.4 stavebného zákona oznamuje 



začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania verejnou vyhláškou a nariaďuje 

za úče lom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie na dei1 

dňa 19.05.2017 (piatok) o 09,30 hod. 

so stretnutím pozvaných v zasadačke miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, na Vajanského 
nábreží č.3 na 2. poschodí, v miestnosti č.223. 

Stavebný úrad súčasne upozorňuj e účastníkov konania, že námietky a pripomienky k navrhovanej líniovej 
stavbe môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne ( § 36 ods.! stavebného 
zákona). 

Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky 
a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie 
návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred uplynutím primerane predÍži. Ak dotknutý 
orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predÍženej lehote svoje 
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 neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom 

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

V spise konania ku d11u vydania tohto oznámenia sú tieto doklady a stanoviská: 

• Doklady o vlastníctve dotknutých pozemkov; 
• Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena práva uloženia inžinierskych sietí na pare. reg. E -

KN č. 21754/1 , 21754/2, 21755 a pare. reg. C-KN č. 21754/4 v k. ú. Staré Mesto; 
• Projektová dokumentácia podľa § 9 vyhl. MŽP SR č.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona; 
• Záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy č. MAGS OUIC 44467/16-271564 zo dňa 

03.06.2016 k investičnej činnosti; 
• Stanovisko Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, sekcia správy komunikácií, životného prostredia 

a stavebných činností, oddelenie správy komunikácií č. MAGS OSK 44275/2016-271565/Há - 146 zo 
dňa 23.05.2016; 

• Stanovisko Ministerstva vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor 
telekomunikácií - stanovisko k územnému konaniu č. SITB-OT4-2016/000317-165 zo dňa 27.04.2016; 

• Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislava č. KPUBA-20 16/1 2564-2/38042/STA 
zo dňa 29.12.2016; 

• Stanovisko Hasičského a záchranného útvaru hl. m. SR Bratislavy č. KRHZ-BA-HZUB6-1344/2016 zo 
dňa 04.05.2016; 

• Stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové 
hospodárstvo č. OÚ-BA-OSZP3-2016/50063/HEL/I zo diía 10.05.2016; 

• Stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a 
krajiny č. OÚ-BA-OSZP3-2016/056838/JUD zo dňa 24.05.2016; 

• Stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor krízového riadenia č. OÚ-BA-OKRl -2016/049890/2 zo 
dňa 10.05.2016; 

• Stanovisko Kraj ského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave č. KRPZ-BA-KD13-25-089/2016 zo 
dňa 02.05.2016; 

• Stanovisko MOV a RR SR, útvaru vedúceho hygienika rezortu č. 14971/2016/0401 -ÚVHR/29837 zo 
dňa 09.05.2016; 

• Stanovisko Slovenského zväzu telesne postihnutých č.119/20 16 zo d11a 29.04.2016; 
• Stanovisko BYS, a.s. č . 16573/2016/SV zo dňa 09.05.2016; 
• Stanovisko SPP - distribúcia, a.s. č. TDba/1583/2016/Pr zo dňa 23.05.2016; 
• Stanovisko Západoslovenská distribučná, a.s. č. zo dňa 27.04.2016; 
• Stanovisko Západoslovenská energetika, a.s ., č. CZ 5407/06964/2016 zo dňa 18.05.2016; 
• Stanovisko GIB č. 740/2016/213 zo dňa 02.05.2016; 
• Stanovisko Siemens, s.r.o. č. PD/BA/1 01/16 zo dňa 28.04.2016; 
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• Stanovisko Bratislavského samosprávneho kraja, odboru dopravy, č.02 1 75/20 l 6-DP/039 zo di'ía 
09.05.2016; 

• Stanovisko Ministerstva obrany SR č. ASM-77- 1375/2016 zo dňa 20.05.2016; 
• Stanovisko Slovak Telekom, a.s. a DlGI SLOVAKJA, s. r. o. č. 6611708488 zo diía 24.03 .2017; 
• Stanovisko Eustream, a.s„ č. GIS a ITIS 496/2016 zo di'ía l 0.05.2016; 
• Stanovisko Slovenskej e lektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. č. PS/2016/0079 11 zo d11a 04.05.2016; 
• Stanovisko Al lianz - Slovenská poisťov11a, a.s„ zo d11a 04.05.2016; 
• Zakreslenie sietí v dotknutom území ( UPC BROADBAND SLOV AKJA, s.r.o„ Magistrát hl.m. SR 

Bratislavy -VO a CSS); 

Upozornenie: 

Účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom alebo 
iným zástupcom, ktorého si zvolia. Právnická osoba koná prostredníctvom svoj ich orgánov alebo 
prostredníctvom svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným 
plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do záp isnice(§ 17 správneho poriadku) . 

Stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a tým, že v sú lade 
s § 27 správneho poriadku urč il lehotu pre podávanie námietok a nazeranie do spisu konan ia, dáva podľa 
§ 33 ods.2 správneho poriadku účastn íkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred 
vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť 
doplnenie v lehote určenej stavebným úradom. 

Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrden í dôkazy, ktoré sú mu známe(§ 34 
ods. 3 správneho poriadku). 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť a prípadné námietky uplatniť v priestoroch Miestneho 
úradu MČ Bratislava - Staré Mesto na Vajanského nábr. 3, na stavebnom oddelení v m.č. 237, 
v pondelok a v stredu v čase stránkových hodín od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod. 

Doručí sa: 

1. účastníkom konania - verejnou vyhláškou : 

Radovan Verčík - RV GEO, Bazovského 3137/ 17, 841 01 Bratislava - splnomocnenec; 

vlastníkom pozemkov na uliciach : Kolárska, Heydukova v Bratislave na pozemkoch registra „C" KN 
pare. č. 21754/3, 21754/4, 21754/5, 21755 a reg. „E" KN pare. č. 21754/2, 21754/ 1, 21755 v k. ú. Staré 
Mesto; 

- vlastníkom a spoluvlastníkom susedných pozemkov stavieb na nich a susedných stavieb pozdÍž vyššie 
uvedených parciel v mestskej časti Bratislava Staré Mesto na uliciach Kolárska a Heydukova; 

2. dotknutým orgánom: 

1. Hlavné mesto SR Bratislava, v zast. primátorom JUDr. Ivom Nesrovnalom, Primaciálne nám. I, 814 99 
Bratislava, 

2. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, referát usmen1ovania investičných či nností, Primaciálne 
nám.č. I, 814 99 Bratislava, 

3. Magistrát hl.m. SR Bratislavy, oddelenie správy komunikácií, Primaciálne nám .č. l , 814 99 Bratislava, 
4. Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto, referát špeciálneho stavebného úradu, TU, 
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5. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti , od bor telekom unikácií, 
Pribinova 2, 812 72 Bratislava, 

6. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava, 
7. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava, 
8. Okresný úrad Bratislava, odb . starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, 

odpadové hospodárstvo, Tomášikova č.46, 832 05 Bratislava, 
9. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ochrana 

prírody a krajiny, Tomášikova č.46, 832 05 Bratislava, 
1 O. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova č.46, 832 05 Bratislava, 
11. Krajské riad iteľstvo Policajného zboru v Bratislave 1, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska u l.č. 1 4, 

812 28 Bratislava, 
12. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, Námestie 

slobody 6, 81 O 05 Bratislava, 
13 . Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčekova 19, 851 01 Bratislava, 
14. Bratislavská vodárenská spo ločnosť, a.s„ Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 
15 . SPP Distribúcia, a.s„ Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 
16. Západoslovenská distribučná, a.s„ Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava, 
17. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava, 
18. Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava, 
19. Siemens, s.r.o„ Lamačská cesta 3/ A, 841 04 Bratislava, 
20. Úrad bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy, P.0.Box 106, Sabinovská 16, 820 05 

Bratislava, 
21. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, 
22. Slovak Telecom, a.s„ Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
23. DIGI SLOV AKIA, s.r.o., Rôntgenova 26, 851 O 1 Bratislava, 
24. Eustream, a.s., Votrubova 11/ A, 821 09 Bratislava, 
25. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, 
26. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s„ Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, 
27. UPC Broadband Slovensko, s.r.o„ Ševčcnkova 36, 851 06 Bratislava, 

Na vedomie: 

1. SW AN,a.s., Ing. Uherčíková, Borská 6, 841 04 Bratislava - investor 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 
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