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VEC: „ INS_FTTH-BA_Zámocká_ 4_34" - vybudovanie zemnej káblovej trasy cca 33,8 m pre optické 
pripojenie bytových domov v Bratislave na ulici Zámocká 6-28", na pozemkoch registra „C" KN par. 
č. 21451/3, 21451/5, 800/8 a 835/44 v k. ú. Staré Mesto v Bratislave. 
oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym 
zisťovaním 

Di1a 10.05 .2018 podal navrhovateľ Slovak Telekom, a. s., so sídlom na Bajkalskej 28, 817 62 
Bratislava (IČO: 35 763 469), zastúpený v konaní spoločnosťou Profi - NETWORK, s. r . o. , so sídlom na 
Bratislavskej 117/48, 911 05 Trenčín (IČO: 36 299 448) (ďalej len „navrhovatel"') návrh na vydanie 
územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby s názvom: 
„ INS_FTTH-BA_Zámocká_ 4_34" - vybudovanie zemnej káblovej trasy cca 33,8 m pre optické pripojenie 
bytových domov v Bratislave na ulici Zámocká 6-28", na pozemkoch registra „C" KN par. č. 2145113, 
21451 /5, 800/8 a 835/44 v k. ú. Staré Mesto v Bratislave (ďalej len „stavba") v rozsahu predloženej 
dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracovala Ing. Helena Horiláková, autorizovaná stavebná 
inžinierka, reg. č. 0756*A*2-3 v 04/2018. 

Uvedeným dl'íom bolo začaté územné konanie. 

Premetom stavby je vybudovanie optickej siete v danej lokalite t. j. vybudovanie optického pripojenia pre 
bytové domy v Bratislave na ulici Zámocká 6-28. 
Trasa povedie od šachty T-2 na Zámockej ulici v existujúcej multirúre. Táto multirúra je umiestnená 
v podzemnom kolektore, ktorého vlastníkom je spoločnosť PROJURIS, a. s . Pri umiestl'íovaní multirúry 
v kolektore nedôjde k dodatočnému zásahu do chodníka ani žiadneho iného povrchu. 
Na adrese Zámocká 8 bude vo vchode umiestnené PODB ( ďalej „ pasívny optický distribučný box" ). Na 
voľnom priestranstve ulice Zámocká nebudú umiestnené žiadne rozvádzače. 
PODB má rozmery l 50x55x35cm (VxŠxH) v sivom plastovom prevedení (obdoba el. rozvodných skríň). Tento 
box bude umiestnený vo voľnej miestností v podzemnej garáží na adresa Zámocká 8. Miestnosť momentálne 
s lúži ako odkladací priestor. Nebudú potrebné žiadne stavebné úpravy. 
Výkopy budú potrebné od hlavnej trasy existujúcej multirúry z kolektora do objektov s adresou Zámocká 
6,8, 1O, 12, 14, 16, 18,20,22,24,26,28, kde bude nová multirúra s priemerom 40 mm zaústená do jednotlivých 
vchodov. Výkopy budú v miestach, kadiaľ už vedie metalické pripojenie objektov na sieť Slovak Telekom. V 
nových multirúrach budú mikrotrubičky na pripojenie každého vchodu. Do mikrotrubíčiek bude zatiahnutý 
optický minikábel. 
Pripájanie objektov z existujúcej trasy - nový výkop prebehne 12 krát na parcele KN-C 21451 /3, v miestach, 
kde už vedie metalické pripojenie objektov na sieť Slovak Telekom. 

DÍžka novej zemnej káblovej trasy: cca 33,8 m. 

DÍžka existujúcej zemnej káblovej trasy: cca 468 m. 

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie. 

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 znení neskorš ích predpisov (ďal ej 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/J 976 Zb. o územnom 
plánovan í 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 der1 

dňa 08.01.2019 (utorok) 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 prvostuprfovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť(§ 42 ods.S stavebného zákona). 

Upozornenie: 
V zmysle § 17 zákona č. 71II967 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 svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným 
plnomocenstvom alebo 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.! správneho poriadku). 

Stavebný úrad týmto dáva účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním 
rozhodnutia moh li 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 nariadil. 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 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.) . 

... . . 

Doručí sa: 

1. účastníkom konania - (verejnou vyhláškou): 

- profi - NETWORK, s. r. o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín - splnomocnenec; 

vlastníkom pozemkov na ulici: Zámocká ul. v Bratislave na pozemkoch registra „C" KN par. č. 
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800/8 a 835/44 v k. ú. Staré Mesto v Bratislave; 

- Hlavné mesto SR Bratislava - vlastník pozemkov reg. „C" KN par. č. 2145 1/3 a 21451/5 na LV č. 1656 
v k. ú. Staré Mesto; 

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

- PROJURIS, a.s„ Mikulášska 29, 811 O 1 Bratislava - vlastník kolektora; 

2. dotknutým orgánom (doporučene): 

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1 , 814 99 Bratislava, 
2. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, referát usmerňovan ia investičných činností, Primaciál ne 

nám.č.1, 814 99 Bratislava, 
3. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, oddelenie dopravy, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, 
4. Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto, referát špeciálneho stavebného úradu TU, 
5. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, 

odpadové hospodárstvo, Tomášikova č.46, 832 05 Bratis lava, 
6. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných z ložiek ŽP, ochrana 

prírody a krajiny, Tomášikova č.46, 832 05 Bratislava, 
7. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova č.46, 832 05 Bratislava, 
8. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava, 
9. Úrad bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy, P.O.Box 106, Sabinovská 16, 820 05 

Bratislava, 
1 O. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava, 
11. MDVRR SR, útvar vedúceho hygienika rezo1tu, oddelenie oblastného hygien ika Bratislava, Nám. 

slobody 6, 81 O 05 Bratislava, 
12. MV SR, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 

14, 812 28 Bratislava, 
13. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava, 
14. SPP Distribúcia, a.s„ Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 
15. Západoslovenská distribučná, a.s„ Čule11ova 6, 816 4 7 Bratislava, 
16. Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava, (Slaboprúdové oznamovacie káble), Čulenova ž, 816 47 

Bratislava; 
17. Dopravný podnik Bratislava, a.s„ Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, 
18. Bratislavská vodárenská spo ločnosť, a.s„ Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 
19. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, 
20. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor telekomunikácií, 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava, 
21. Siemens s.r.o„ VO, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 
22. SW AN, a.s„ Borská 6, 841 04 Bratislava, 
23. Slovak Telecom, a.s„ Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
24. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, 

Na vedomie : 

1. profi - NETWORK, s. r. o. , Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, 

2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.!, 814 99 Bratislava, 

3. PROJURIS, a.s„ Mikulášska 29, 811 01 Bratislava, 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 
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