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

Vybavuje :Ing. Helena Bandžáková, kanc.č.237ffi.posch. 

tel. : 02/59246 293 
e-mail : helena.bandzakova@staremesto.sk 

záznam č. : 7502/36359/2017/ST NBah 

v Bratislave, 17.08.2017 

Vec: Územné rozhodnutie č. 7502/31662/2017/STA/Bah - UR zo dňa 20.07.2017 - stavby 
„BA_Bazova_FTTH - vybudovanie optického prepojenia cca 140 m" v Bratislave - výzva na 
vyjadrenie sa k odvolaniu. 

Účastník konania - Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.O.Box 
192, 814 99 Bratislava 1, podal odvolanie v zákonom stanovenej lehote voči rozhodnutiu č. 

7502/31662/2017/ST NBah - UR zo dňa 20.07.2017, ktorým bola umiestnená stavba -
„ BA_Bazova_FTTH -vybudovanie optického prepojenia cca 140 m" v Bratislave na pozemkoch 
reg. „C'' KN pare. č. 21283176, 21283177, 21283/3 a 21863/1 v k. ú. Staré Mesto pre navrhovateľa 
spoločnosť Orange Slovensko, a.s., so sídlom na Metodovej 8, 821 08 Bratislava, zastúpený 
v konaní splnomocnencom - firmou Marián Brezina - SAVE, so sídlom na Jan kolovej 4, 851 04 
Bratislava. 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad 1. stupňa / ďalej 
len " stavebný úrad " /podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 

377/ 1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa 
§§ 2e a 4 zákona č. 416 /2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 
obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov , Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy a § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní Vás upovedomuje o tomto 
odvolaní a vyzýva Vás ako účastníkov konania k vyjadreniu sa k tomuto odvolaniu v lehote do 5 dní 
od doručenia tejto výzvy. 
S obsahom odvolania sa možno oboznámiť na stavebnom úrade č. dverí 237, v stránkové dni t.j. 
pondelok 8,00-12,00 a 13,00-17,00 hod„ streda 8,00-12,00 a 13,00-17,00 hod. 

Doručí sa: 

vedúca oddelenia úze ebo rozhodovania 
a stavebn' o poriadku 

účastníkom konania - verejnou vyhláškou v zmysle§ 36 ods. 4 stavebného zákona: 

1. Marián Brezina, Slnečná 481, 900 41 Rovinka - splnomocnenec; 

2. vlastníkom pozemkov na uliciach: Karadžičova a Bazova ul. v Bratislave na pozemkoch registra 
„C'' KN pare. č. 21863/1 a 21283/3 v k. ú. Staré Mesto v Bratislave a na pozemkoch registra „C" 
KN pare. č. 21283/76 a 21283/77 zastavaná plocha a nádvorie (bez názvu) v k. ú. Staré Mesto; 
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3. vlastr;iíkom a spoluvlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich a susedných stavieb 
pozdlž vyššie uvedených parciel v mestskej časti Bratislava Staré Mesto; 

Na vedomie: 

l .Železnice SR, stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, regionálne pracovisko 
Bratislava, Šancová 5/c, 811 04 Bratislava 1, 

2.Ing. Vladimír Hronček, Majemíkova 1, 841 05 Bratislava, 
3.Ing. Jana Hrončeková, Majemíkova 1, 841 05 Bratislava, 
4. Marián Brezina, Slnečná 481, 900 41 Rovinka - splnomocnenec, 


