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

Podľa rozdeľovníka 

Váš list čís lo/zo di\a 
/28.06.2017 

Naša značka 
8835/32544/2017 /ST A/Bah 

Vybavuje/~/@ 
Ing. Bandžáková I 0259246293 

/helena.bandzakova@staremesto.sk 

Bratislava 
19.07.201 7 

VEC: „ Horúcovodná prípojka pre odovzdávaciu stanicu tepla UNB Nemocnica Staré Mesto" , na 

uliciach: Námestie slobody, Mýtna, ul. Imricha Karvaša a Radlinského v Bratislave, na pozemkoch 

registra „C" KN parc.č. 21725/1, 2172517, 21725/23, 21737/5, 21737/1, 8134/23, 21744/2, 21752/9, 

21744/1 a 8221 v k. ú. Staré Mesto 
oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym 

zisťovaním 

Di'ía 28.06.2017 podal navrhovateľ Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/ A ( IČO: 35 823 542), 829 

05 Bratislava (ďalej len „navrhovatel"'), v zastúpení splnomocnenou osobou Ing. arch. Ivanom Mackom, 

Chorvátska 1 O, 811 08 Bratislava , návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby 

s názvom: „: „ Horúcovodná prípojka pre odovzdávaciu stanicu tepla UNB Nemocnica Staré Mesto" , na 

uliciach: Námestie slobody, Mýtna, ul. Imricha Karvaša a Radlinského v Bratis lave, na pozemkoch registra 

„C" KN parc.č. 21725/1, 2172517, 21725/23, 21737/5, 21737/1, 8134/23, 21744/2, 21752/9, 21744/1a8221 v 

k. ú. Staré Mesto v rozsahu predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval Ing. Anton 
Plavčan, reg.č. 074 1 *Z* A2v06/2016 v členení na stavebný objekt : 

• SO 01 Horúcovod 
• SO 02 Slaboprúdové rozvody 
• Pretlaky Námestie Slobody a Radlinského ulica 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

Predmetom návrhu na vydanie územného rozhodnutia je umiestnenie líniovej stavby - novej horúcovodnej 

prípojky. Realizáciou prípojky sa vytvorí predpoklad pre rekonštrukc iu existujúceho zdroja tepla plynovej 

kotolne na OST s napojením na horúcovod . Prípojka svojou technológiou podporí modernizáciu vykurovania 

s minimalizovaním tepelných strát na rozvodoch tepla a OST. 
Pre horúcovod v podzemnom prevedení je navrhnuté preizolované potrubie, kde médionosná rúra je z ocele. 

Potrubný systém bude vybavený signalizačným systémom na detekciu poškodenia potrubia (netesnosti), jednak 

médionosnej oceľovej rúry a tiež vonkajšieho (HDPE) plášťa. V časti prechodu cez pretlak budú bezkanálové 

potrubia umiestnené do chráničky pretlaku. V kotolni sa použ ijú klas ické potrubia, tieto budú izolované 

izoláciou z minerálnej vaty s povrchovou úpravou hliníkovou fó liou. Nová trasa bude viesť v zmysle pri loženej 

situácie v trávniku ako aj v spevnených plochách. Odbočná šachta VŠ 180 je pred objektom Ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Od šachty Š 1 trasa pokračuje pretlakom popod ulicu Námestie 

slobody k šachte Š2 pred objektom STU. Pred stavebnou faku ltou STU trasa vedie v chodníku ako aj okrajom 

parkoviska. Pred Radlinského ulicou vchádza do trávnatej plochy. Od šachty Š3 pokračuje pretlakom popod 

Rad linského ulicu k šachte Š4 umiestnenej v suteréne kotolne nemocnice. 
V odbočnej šachte VŠ 180 budú umiestnené uzávery trasy prípojky. 
Cieľom stavby je popri vybudovaní potrubnej trasy v celej dÍžke trasy položiť aj 3 ks HDPE rúrok DN 40. 

DÍžka trasy (bez zvislých úsekov) vonkajšieho predizolovaného potrubia podľa dimenzie: 
Dimenzia potrubia : 2 x DN 125/250. 
DÍžka trasy HDPE rúrok je 358 m. 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďal ej 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 republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste") a č l. 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. 50/1 976 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 účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie na deň 

dňa 25.08.2017 (piatok) o 09,00 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 upozorňuje 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.S stavebného zákona). 

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

• Doklady o vlastníctve dotknutých pozemkov; 
• Súhlas s umiestnením líniovej stavby na par. č. 8221 v k. ú. Staré Mesto - UNB, č. R4-10/9/2016 zo difa 

13.12.2016; 
• Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508361600/0099 (4600001937) zo dňa 

22.12.201 6 - Hlavné mesto SR Bratislava - BAT, a.s. na par. č. 21744/ 1, 21744/2, 21752/9, 21725/1 
a 21737/1 v k. ú. Staré Mesto; 

• Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 4600002027 zo dňa 06.06.20 17 - Ministerstvo 
dopravy a výstavby SR - BA T, a.s. na par. č. 2172517 v k. ú. Staré Mesto; 

• Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 4600002038 zo dňa 27.06.20 17 - Slovenská 
technická univerzita v Bratislave (STU) - BA T, a.s. na par. č. 8134/23, 21725/23 a 21737 /5 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 531 03/16-348723 zo dňa 

25. I 0.2016 k investičnej činnosti ; 

• Stanovisko Ministerstva vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor 
telekomunikácií - stanovisko k územnému konaniu č. SITB-OT4-2016/000226-989 zo dňa 28.06.2016; 

• Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislava č . KPUBA-2016/21962-2/82384/BAL 
zo dňa 29. 12.2016; 

• Stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové 
hospodárstvo č. OÚ-BA-OSZP3-2016/83245/HEL/I zo dňa 20.09.2016; 

• Stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a 
krajiny č . OÚ-BA-OSZP3-2016/086897/JUD zo difa 21.9.2016; 

• Stanovisko Okresného úradu Bratislava, odbor krízového riadenia č. OÚ-BA-OKR 1-2016/083248/2 zo 
dňa 12.9.2016; 

• Stanovisko Krajského riad iteľstva policajného zboru v Bratislave č. KRPZ-BA-KD13-25- 169/2016 zo 
dňa 05.09.20 16; 

• Stanovisko Dopravného podniku Bratislava, a.s., č. 16779/18000 1/2000/2016 zo dňa 13.09.2016; 
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• Stanovisko Ministerstva obrany SR č. ASM-77- 1558/20 16 zo dňa 09.06.20 15; 
• Stanovisko BYS, a.s. č. 3 8117/2016/SV zo dňa 26.09.2016; 
• Stanovisko SPP- distribúcia, a. s. č. TDba/3 138/2016/JPe zo di1a 12.09.2016; 
• Stanov isko Západoslovenská distr i bučná, a.s. č. zo dtfa 30.08.20 16; 
• Stanovisko Slovak Telekom, a.s. a DIGl SLOVAKlA, s. r.o. č. 661 1623706 zo dťía 07.09.2016; 
• Zakreslenie sietí v dotknutom území (Železnice SR Bratislava, oblastné riaditeľstvo Trnava, 

Západoslovenská energetika, a. s., UPC BROADBAND SLOV AKJA, s.r.o., Magistrát hl.m. SR 
Bratislavy-VO a CSS, SWAN, a.s., Sitel s.r.o., Rainside s. r.o., Primanet, spol. s.r.o.,Orange Slovensko, 
a.s., OCAM s.r.o., ELTODO SK, a.s., Dopravný podnik, a.s., BYS, a.s., BENESTRA s.r.o., ); 

Upozornenie: 

Účastníc i konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom alebo 
iným zástu pcom, ktorého si zvo lia. Právnická osoba koná prostredníctvom svojich orgánov alebo 
prostredníctvom svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným 
plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyh láseným do zápisnice (§ 17 správneho poriadku). 

Stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovani a a tým, že v sú lade 
s § 27 správneho poriadku určil lehotu pre podávan ie námietok a nazeran ie do spisu konania, dáva pod ľa 
§ 33 ods.2 správneho poriadku účastn íkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred 
vydaním rozhodnutia mohli vyj adriť k jeho podkladom i k spôsobu ich zisten ia, prípadne navrhnúť 
doplnenie v lehote určenej stavebným úradom. 

Účastník konania j e povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe (§ 34 
ods. 3 správneho poriadku). 

Do podkladov rozhodn utia možno nahliadnuť a prípadné námietky up latn i ť v priestoroch Miestneho 
úradu MČ Bratislava - Staré Mesto na Vajanského nábr. 3, na stavebnom oddelen í 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. 

r.t \?. rD tlsta~ \1 .J , 
.l!> • 3 „ <ľ.-

~ G_fz--. ~. 
~ 53 } Pi~) 

\!);, / o.' ~ o~. _.,,. ~,, • , 
«;>.. , ·Ing. Mana Kuli . anova 

veduca-oddelenia úze19 ého rozhodovania 
a staveb'J(o poriadku 

Doručí sa : 

1. účastníkom konania - verejnou vyhláškou : 

Ing. arch. Ivan Macko, Chorvátska 1 O, 811 08 Bratislava - splnomocnenec; 
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 4, 821 O 1 Bratislava - správca pozemku par. č.8221 v k.ú. 
Staré Mesto; 

Hlavné mesto SR Bratislava, v zast. primátorom JUDr. lvom Nesrovnalom, Primaciálne nám. l , 814 99 
Bratislava - vlastník pozemkov par. č. 21744/1, 21744/2, 21752/9, 21725/1 a21737/ l vk.ú. Staré 
Mesto; 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č.6, P. O. BOX l 00, 810 05 Bratislava 1 -
vlastník pozemku par. č. 21725/7 v k. ú. Staré Mesto; 

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU), Vazovova 5, 812 43 Bratislava - vlastník 
pozemkov par. č . 8134/23, 21725/23, 21737/5 v k.ú. Staré Mesto; 

spoluvlastníkom susedných pozemkov stavieb na nich a susedných stavieb pozdÍž vyššie uvedených 
parciel v mestskej časti Bratislava Staré Mesto na uliciach Námestie slobody, Mýtna, ul. Imricha 
Karvaša a Rad linského v Bratislave ; 
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2. dotknutým orgánom: 

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

2. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, referát usmerňovania investičných činností, Primaciálne 
nám.č. I, 814 99 Bratislava, 

3. Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto, referát špeciálneho stavebného úradu, TU, 
4. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor telekomunikácií, 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava, 
5. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava, 
6. Okresný úrad Bratislava, odb . starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, 

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

prírody a krajiny, Tomášikova č.46, 832 05 Bratislava, 
8. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova č.46, 832 05 Bratislava, 
9. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave 1, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska ul.č.14, 

812 28 Bratislava, 
1 O. Dopravný podnik Bratislava, a.s„ Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1; 
11 . Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, 
12. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s„ Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 
13. SPP Distribúcia, a.s„ Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 
14. Západoslovenská distribučná, a.s„ Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 
15. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
16. DIGI SLOV AKIA, s.r.o„ Räntgenova 26, 851 O 1 Bratislava, 
17. Západoslovenská energetika, a.s„ Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava, 
18. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie správy komunikácií (VO a CSS), Primaciálne nám. 

č. 1, 814 99 Bratislava, 
19. UPC Broadband Slovensko, s.r.o„ Ševčenkova 36, 851 06 Bratislava, 
20. SW AN, a.s„ Borská 6, 841 04 Bratislava; 
21 . SITEL s.r.o„ Kopčianska 20/C, 851 O 1 Bratislava, 
22. RAINSIDE, s.r.o„ Teslova 43, 821 02 Bratislava, 
23. Primanet, spol. s. r.o., Dunajská 36, 811 08 Bratislava, 
24. Michlovský , spol.s.r.o., Letná 796/9, 92 1 O 1 Piešťany, 
25. OCAM s.r.o., Paulínyho 8, 811 02 Bratislava, 
26. Eltodo SK, a.s., Podunajská 25 , 821 06 Bratislava, 
27. BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 
28. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21 / A, 829 05 Bratislava, 
29. Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava, 

Na vedomie: 

1. Ing. arch. Ivan Macko, Chorvátska 1 O, 811 08 Bratislava - splnomocnenec; 
2. Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 4, 821 O I Bratislava - správca pozemku par. č . 8221 v k.ú. 

Staré Mesto; 
3. Hlavné mesto SR Bratis lava, v zast. primátorom JUDr. Ivom Nesrovnalom, Primaciálne nám.!, 814 99 

Bratislava - vlastník pozemkov par. č. 2 1744/1, 2 1744/2, 21752/9, 21725/ 1 a21737/l vk.ú. Staré 
Mesto; 

4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č.6, P. O. BOX 100, 810 05 Bratislava 1 -
vlastník pozemku par. č. 21725/7 v k.ú. Staré Mesto; 

5. Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU), Vazovova 5, 812 43 Bratislava - vlastník 
pozemkov par. č. 8134/23, 21725/23, 21737/5 v k.ú. Staré Mesto; 

6. Bratislavská teplárenská, a.s„ Bajkalská 21 / A, 829 05 Bratislava - investor 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 
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