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VEC : „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava - Mlynská dolina, Čapkova, Haydnova ulica", na uliciach: 
Mlynská dolina, Prokopa Veľkého, Lesná, Gorazdova, Langsfeldova, Čapkova, Malinová, Rubinsteinova, 
Haydnova, Drotárska cesta, Búdkova a Matúšova v Bratislave, na pozemkoch registra „C" KN p.č. 5012/1, 
29 10/23 ( reg."E" KN p.č . 50 13/4), 21612 (reg. „E" KN p.č. 216 12), 21609/ 1 (reg. „E" KN p.č. 21609/1), 
2 1613/ 1, 21613 (reg. „E" KN p.č. 21613), 21617, 3810/7 (reg. „E" KN p.č. 3810/7), 21627, 21628, 2497/8 (reg. 
„E" KN p.č. 2498/1), 24911120, 2498/ 10, 2498112 (reg."E" KN p .č. 2498/2), 21502/4, (reg. „E" KN p.č. 2 1502), 
2496/5, 2498/2 ( reg. „E" KN p.č. 2498/1), 249111, 2492/4, 2492/8, 2491163,2491 /4, 21586/1, 2492/2, 2491/1, 
2158511 (reg. „E" KN p.č . 21585/2), 2 1586/1, 21586/7, 4655/3 , 22844/2 (reg. „E" KN p. č. 4654 ), 22844/2 
(reg. „E" KN p.č. 4649), 22844/2 (reg."E" KN p.č . 4648/ l ), 22844/2 (reg. „E" KN p . č. 21590/2 ), 22844/2 ( 
reg. „E" KN p.č. 47 14 ), 22844/2 (reg. „E" KN p . č. 47 12 ), 22844/2 (reg. „E" KN p.č. 47 11 ), 22844/2 (reg. 
„E" KN p .č. 2 1589/4), 4716/3, 22844/20 (reg. „E" KN p.č. 47 19), 22844/16, 22844/ 1 (reg. „E" KN p.č. 
721/2), 22844/ 1 (reg. „E" KN p.č. 21589/3), 22848/1, 22844/1 ( reg. „E" KN p.č . 22844), 2284411 ( reg. „E" 
KN p.č. 4746/600), 22844/1 ( reg „E" KN p.č. 21591) , 4445/3, 2284811 , 22848/3 ( reg. „E" KN p.č. 4739, 
4736, 21589/ 1) v k. ú .. Staré Mesto 
- oznámenie o začatí územného konania a na riadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym 
zisťovaním 

Dňa 09.04.2018 podal navrhovateľ SPP - distribúcia, a .s., so s ídlom Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
(ďa lej len „navrhovatel"') návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby s názvom: 
„Rekonštrukcia plynovodov Bratislava - Mlynská dolina, Čapkova, Haydnova ulica", na uliciach: 
Mlynská do lina, Prokopa Veľkého , Lesná, Gorazdova, Langsfeldova, Čapkova, Malinová, Rubinsteinova, 
Haydnova, Drotárska cesta, Búdkova a Matúšova v Bratis lave, na pozemkoch registra „C" KN p.č. 5012/1, 
2910/23, 216 12 ' 2 1609/1, 2 1613/ 1, 2 16 13, 21617, 38 10/7, 2 1627, 21628, 2497/8, 249 1/ 120, 2498/10, 
2498/12, 21502/4, 2496/5, 2498/2, 249 1/1, 2492/4, 2492/8, 249 1/63,249114, 21586/1, 2492/2, 249 1/ 1, 
21585/1, 21586/1, 21586/7, 4655/3, 22844/2, 22844/2, 22844/2, 2844/2, 22844/2, 22844/2, 22844/2, 22844/2 ' 
4716/3, 22844/20, 22844/16, 22844/1, 22844/ 1, 22848/1, 22844/1, 22844/ 1, 22844/ 1, 4445/3, 22848/1, 
22848/3 v k. ú .. Staré Mesto v rozsahu predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracovala 
Ing. Anna Valová v 02/2018 v č lenení na stavebné ob jekty : 

• SO 01 Plynovody určené na rekonštrukciu 
• SO 02 Pripojovacie plynovody 
• SO 03 Odberné plynové zariadenia (OPZ) 
• SO 04 Prepoje a odpoje 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konan ie. 

Predmetom návrhu na vydanie územného rozhodnutia je umiestnenie líniovej stavby pozostávajúcej z obnovy 
strednotlakových plynovodov a prípojok na predmetných uliciach, vybudovaním nových strednotlakových 
plynovodov v celkovej dÍžke 2 187,0 m a prípojok z PE 1 OORC ( 102 ks ) v celkovej dÍžke 873 m. Dimenzie 
plynovodov sa navrhujú DN 160, DN 11 O, DN 90, DN 63 a DN 50 a dimenzie prípojok DN 32, 40 a 63. 
Odberné plynové zariadenia určené na rekonštrukc iu v počte 50 ks sa navrhujú v d lžke 209,5 m. Pôvodné 



plynovody budú odpojené, odp lynené a zaslepené, t.j . nebudú využívané, prípad ne sa využijú na vťahovanie 
nových plynovodov. 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") podľa 
§ 117 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 znen í neskorších predpisov (ďa lej 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 znen í neskorších predpisov, v nadväznosti na § 2 písm. e) 
zákona č. 4 16/200 1 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 21.06.2018 (štvrtok) 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 nám ietky a pripomienky k navrhovanej líniovej 
stavbe môžu uplatniť najneskorš ie 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 byt' (§ 42 ods.S stavebného zákona). 

Upozornenie: 
V zmysle § 17 zákona č . 7 111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 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 svoj ich 
orgánov alebo prostredníctvom svoj ho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným 
plnomocenstvom a lebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. 

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

Stavebný úrad týmto dáva účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydan ím 
rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, v 
lehote - najneskôr na ústnom pojednávaní alebo ohliadke, ak ich stavebný úrad nariad il. V opačnom prípade 
naj neskôr v lehote určenej stavebným úradom (§ 33 ods.2 v nadväznosti na § 27 správneho poriadku). 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 v miestnosti č. 237, na 2. poschodí 
v budove Miestneho úradu Bratislava - Staré Mesto (úradné dni: pondelok a streda, 8 - 12, 13 - 17 hod.). 

cŕ7 
Ing. Mária Kuli nová 

vedúca oddelenia územ ho rozhodovania 
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Doručí sa: 

účastníkom konania -verejnou vyhláškou: 
- SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
- vlastníkom pozemkov registra „C" KN v k.ú. Staré Mesto pare. č.: 501211 (pozemok, na ktorom je 

dvor), 21609/1 (miestna komunikácia II. triedy Prokopa Veľkého), 21612 (miestna komunikácia 
III.triedy Lesná), 21613/1 ( miestna komunikácia III.triedy Gorazdova), 21617 (miestna komunikácia 
III.triedy Langsfeldova), 21627 (miestna komunikácia III. triedy Čapkova), 3810/7 (miestna 
komunikácia III.triedy Malinova), 2497/8, 2491/120 ( miestna komunikácia Ill.triedy Rubinsteinova), 
2498/1 O, 2498/12, 21502/4, 2496/5, 2498/2, 249111 (miestna komunikácia III.triedy Haydnova), 
21585/1 ( miestna komunikácia II.triedy Búdkova cesta), 22844/20, 22844/16, 2284411 ( miestna 
komunikácia II.triedy Matúšova) a 21586/1, 2492/2, 2491/1, 21586/7, 4655/3 , 22844/2, 4716/3, 22848/1 
( miestna komunikácia II.triedy Drotárska cesta) 

- vlastníkom a spoluvlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich a susedných stavieb pozdÍž 
vyššie uvedených parciel v mestskej časti Bratislava Staré Mesto: na uliciach Prokopa Veľkého, Lesná, 
Gorazdova, Langsfeldova, Čapkova, Malinová, Rubinsteinova, Haydnova, Matúšova, Búdkova cesta, 
Drotárska cesta a spevnená plocha pozdÍž komunikácie Mlynská dolina v Bratislave. 

dotknutým orgánom: 

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

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

3. Magistrát hl.m. SR Bratislavy, oddelenie dopravy, Primaciálne nám .č.l, 814 99 Bratislava, 
4. Magistrát hl.m. SR Bratislavy, oddelenie správy komunikácií, Primaciálne nám.č. l, 814 99 Bratislava, 
5. Miestny úrad Bratis lava - Staré Mesto, reforát špeciálneho stavebného úradu, TU, 
6. Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto, odd. dopravy, životného prostredia a verejného poriadku, ref. 

životného prostredia, TU, 
7. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, štátna 

vodná správa, Tomášikova č.46, 832 05 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. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8,P .O.Box 26, 820 09 Bratislava 
11. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava, 
12. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova č.46, 832 05 Bratislava, 
13. Krajské riaditeľstvo Po licajného zboru v Bratislave 1, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska ul.č.1 4 , 

812 28 Bratislava, 
14. Úrad bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy, P.O.Box 106, Sabinovská 16, 820 05 

Bratislava, 
15. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, 
16. Bratislavská vodárenská spo ločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 
17. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 
18. Západoslovenská distribučná, a.s ., Ču lenova 6, 816 47 Bratislava, 
19. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
20. Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 
2 1. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, 
22. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor telekomunikácií, 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava, 
23. Michlovský spol.s r.o. , Letná 796/9, 92 1 01 Piešťany, 
24. UPC Broadband Slovensko, s. r. o., Ševčenkova 36, 851 06 Bratislava, 
25. BENESTRA, s.r.o ., Einsteinova 24, 851 O 1 Bratislava, 
26. ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, 821 06 Brati slava, 
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27. OCAM,s.r.o„ Paulínyho 8, 811 02 Bratislava, 
28. RANSIDE, s.r.o„ Teslova 43, 821 02 Bratislava, 
29. DIGI Slovakia, s.r.o„ Rontgenova 26, 851 O 1 Bratislava, 
30. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 
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