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

Vybavuje : Ing. Helena Zubčáková, kanc. č. 131 /1. 
tel. : 02/59 246 291 

e-mail : helena.zubcakova@staremesto.sk 
záznam č. : 11343/52403/2017 /DOP/Zub 

OZNÁMENIE 

V Bratislave, 06. 12. 2017 

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA 
A MIESTNEHO ZISŤOVANIA 

Stavebník: Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava (ďalej len „navrhovatel"') 
v zastúpení spoločnosti PETRING, s. r. o., Nám. Hraničiarov č. 6/B, 851 03 Bratislava, podal di1a 
24. 11. 2017, návrh na začatie správneho konania vo veci povolenia stavby: 

„S0-01 Komunikácie a spevnené plochy - plocha statickej dopravy" (ďalej len „stavba"), Žilinská ulica, 
na pozemku registra „C" parcelné číslo 7800/9, katastrálne územie Staré Mesto v Bratislave 

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. 

Opis povoľovaného stavebného objektu: 

Urbanistické, architektonické a stavebné riešenie: 
Predmetom návrhu je riešenie statickej dopravy v počte 9 parkovacích miest s napojením na komunikáciu na 
Žilinskej ulici, vrátane dopravného značenia. 

Dopravné riešenie je skoordinované s jestvujúcimi a predpokladanými dopravnými vzťahm i týkajúcimi sa 
automobilovej i upokojenej dopravy a s aktuálnym stavom zvislého a vodorovného značenia v záuj movom 
území. Novonavrhované plochy statickej dopravy súvisia s objektom RTVS Bratislava na Mýtnej ulici . 
Dopravno - technické riešenie j e štrukturované do j edného konštrukčného úseku - vetva X, ktorá 
korešponduje so vstupom na účelovú komunikáciu a prebieha v odsadenej polohe od okraja komunikácie 
( 1 OOO mm). Výškové pomery dávajú do vzájomnej relácie pôvodný terén a úroveň nivelety umožňujúcej 
zachovanie optimálneho pozdÍžneho sklonu -2% v dÍžke 23, 19 m, pre potreby povrchového odvodnenia 
dažďových vôd. 

Pôdorysné usporiadanie: 
Účelová, neverejná, areálová komunikácia sa rozširuje o 9 kolmých parkovacích miest (parametrov 2,4 m x 
5,0 m), ktoré sú navrhované po ľavej strane za vstupnou závorou. Šírka komunikácie v polohe kolmých 
parkovací~h miest je 6,0 m. Povrch parkovacích miest je riešený formou betónových dlažbových tvárnic. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie III., IV. 
triedy a účelové komunikácie (ďalej Jen „stavebný úrad") podľa § 3a ods. 4) zákona č. 135/ 1961 Zb. 
o pozemných komunikác iách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 120 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorš ích predpisov (ďa lej len 
„stavebný zákon") v nadväznosti na § 7a 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. 74 písm. b štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy, v nadväznosti na § 2 písm. a) zákona č . 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znen í neskorších predpisov, v súlade 
s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona v nadväznosti na § 18 ods. 3 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") oznamuje začatie 
stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom. 

Stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania aj od ústneho pojednávania, pretože sú mu známe 
pomery staveni ska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby (§ 61 ods. 2 
stavebného zákona). 

Stavebný úrad určuje, že do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia môžu účastn íci 

up latniť námietky, a upozon'íuje, že na neskoršie podané nám ietky neprihliadne. Rovnako sa neprihliadne na 



námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní 
úzeného plánu zóny (§ 61 ods. 3 stavebného zákona). 

Na námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pn 
prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada(§ 61 ods. 1 stavebného zákona). 

Dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje 
námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, 
predÍži stavebný úrad na j eho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predÍženej 
lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľad iska ním 
sledovaných záujmov súhlasí (§ 61 ods. 6 stavebného zákona). 

Upozornenie : 
Účastníci konania, ich zákonní zástupcov ia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom alebo 

iným zástupcom, ktorého si zvo li a. Právnická osoba koná prostredníctvom svoj ich orgánov alebo 
prostredníctvom svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným 
plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice(§ 17 správneho poriadku). 

Účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a k lásť svedkom 
a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke(§ 33 ods. 1 správneho poriadku). 

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 navrhnúť j eho doplnenie, 
v lehote - najneskôr na ústnom pojednávaní a lebo ohliadke, ak ich stavebný úrad nariadi l. V opačnom prípade 
najneskôr v lehote určenej stavebným úradom(§ 33 ods. 2 v nadväznosti na § 27 správneho poriadku). 

Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svoj ich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe (§ 34 
ods. 3 správneho poriadku). 

Účastníci konania môžu nahl iadnuť do podkladov rozhodnutia (Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, 
úradné dn i: Pondelok a streda, 8 - 12; 13 - 17 hod.). 

Doručuje sa: 
- účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

o PETRING, s . r. o., Námestie hraničiarov č. 6/B, 851 03 Bratislava 5 
o v zastúpení navrhovateľa: Rozhlas a televízia Slovenska, M lynská dol ina, 845 45 Bratislava 4 
o Hlavné mesto SR Bratis lava, v zastúpení primátorom, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1 
o Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 4 
o ZILINSKA.SK, a. s., Rontgenova ul. č. 26, 851 01 Bratislava 5 
o MUDr. Róbert Rezutka, Račianske mýto č. 1/C, 831 02 Bratislava 3 
o JUDr. Tomáš Plank, Brančská ul. č. 9, 85 1 05 Bratislava 5 
o JUDr. Ingrid Planková, Brančská ul. č . 9, 851 05 Bratislava 5 
o JUDr. Dušan Pohovej, Drotárska cesta č. 76, 811 04 Bratislava 1 
o JUDr. Soifa Pohovejová, Drotárska cesta č.76, 811 04 Bratislava 1 
o Ing. Marián Horváth, Trnavská ul. č. 3, 831 04 Bratislava 3 
o ICT ISTROCONTl a. s„ Ventúrska ul. č . 18, 81 1 O 1 Brati slava 1 
o Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné námestie č. 13, 813 11Bratis lava1 
o Vlastníkom nehnuteľnosti (pozemku, stavby) v rozsahu: 

parc.č. 7808/4 kat. úz. Staré Mesto (bytový dom Nám. slobody č. 9, súp. č. 2903) 
parc.č. 7785/6,7 kat. úz. Staré Mesto (bytový dom Nám. slobody č . 13, súp. č . 7440) 



- dotknutým orgánom: 
1. Hlavné mesto SR Bratislava, ORM, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1 
2. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, OD, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1 
3. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, referát životného prostredia, Vajanského nábrežie č . 3, 814 21 

Bratislava l 
4. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 

vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova ul. č. 46, 832 05 Bratislava 3 
5. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie odpadového 

hospodárstva, Tomášikova ul. č. 46, 832 05 Bratislava 3 
6. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy, 

Tomášikova ul. č. 46, 832 05 Bratislava 3 
7. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ž ivotné prostredie, oddelenie ochrany ovzdušia, 

Tomášikova ul. č. 46, 832 05 Bratislava 3 
8. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova ul. č. 46, 832 05 Bratislava 3 
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so síd lom v Bratislave, 

Ružinovská ul. č . 8, 820 09 Bratislava 29 
1 O. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského ul. č. 6, 811 07 Bratislava 1 
11. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska ul. č. 14, 

812 28 Bratislava 1 
12. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská ul. č. 16, P.O.Box 106, 820 05 Bratislava 2 
13. Dopravný podnik Bratislava, a. s ., Olejkárska ul. č. l , 814 52 Bratislava 1 
14. Slovenský zväz telesne postihnutých, ševčenkova ul. č. 19, 851 01 Bratislava 5 
15. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská ul. č. 1, 842 50 Bratislava 4 

- správcom sietí: 
16. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava 2 
17. Západoslovenská distribučná, a . s., Čulenova ul. č. 6, 816 47 Bratislava 1 
18. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava 2 
19. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská ul. č . 28, 817 62 Bratislava 1 
20. Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská ul. č. 21/ A, 829 05 Bratislava 2 
21. Siemens, s. r. o., VO, Stromová ul. č. 9, 837 96 Bratislava 3 
22. ORANGE a. s„ Prievozská ul. č . 6/a, 821 09 Bratislava 2 

- na vedomie: 
23. PETRING, s. r. o., Námestie hraničiarov č. 6/B, 851 03 Bratislava 5 
24. Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 4 
25. Hlavné mesto SR Bratislava, v zastúpení primátorom, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1 
26. ZILINSKA.SK, a. s„ Rontgenova ul. č. 26, 851 O 1 Bratislava 5 
27. MUDr. Róbe1t Rezutka, Račianske mýto č. 1/C, 831 02 Bratislava 3 
28. JUDr. Tomáš Plank, Brančská ul. č. 9, 851 05 Bratis lava 5 
29. JUDr. Ingrid Planková, Brančská ul. č. 9, 851 05 Bratislava 5 
30. JUDr. Dušan Pohovej , Drotárska cesta č. 76, 811 04 Bratislava 1 
31. JUDr. Soňa Pohovejová, Drotárska cesta č.76, 811 04 Bratislava 1 
32. Ing. Marián Horváth, Trnavská ul. č. 3, 831 04 Bratislava 3 
33. ICT ISTROCONTI a. s., Ventúrska ul. č. 18, 811 01Bratislava1 
34. Ministerstvo spravod livosti SR, Župné námestie č. 13, 813 11 Bratislava 


