
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 

OO~LO 
Di';jA_: 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo 

/21.1 1.2018 MAGS SSU 35372/2019/70440-2/Hu 

Vec: 

Podľa rozdeľovníka 

Vybavuje/ linka 

Ing. Hučková 
/59356490 

„Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské Nivy" 

O z n á m e n i e o začatí stavebného konania 

Bratislava 

11.02.2019 

Hlavné mesto SR Bratislavy ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne 
komunikácie I. a II. triedy (ďalej len „špeciálny stavebný úrad"), podľa § 2 ods. a) zákona NR 
SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie 
územné celky,§ 3a ods. 4) zákona č . 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov, § 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, § 120 zákona č . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(ďalej len „stavebný zákon"), v znení neskorších predpisov, podľa V. časti Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy a podľa ustanovenia § 61 ods. l a ods.4 stavebného zákona s použitím § 26 
zákona č . 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

oznamuje 
začatie stavebného konania verejnou vyhláškou 

dotknutým orgánom a účastníkom konania na základe žiadosti, ktorú podal dňa 21.1 1.2018 
stavebník Twin City Infrastructure s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava zastúpený 
spoločnosťou ARMATRADE GRP, s.r.o., Súľovská 38, 821 05 Bratislava, IČO: 35 775 793 

na stavebné objekty: 
SO.IS.105.2 Šagátová - vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice II. 
SO.IS.105.3.1 Mlynské nivy-vjazd/výjazd do/z obslužnej komunikácie pre doplnkové 

SO.IS.105.3 
SO.IS.105.4 
SO.IS.105.5 

služby 
Mlynské nivy - vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice III. 
Svätoplukova - vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice IV. 
Svätoplukova - vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice V. 

tvoriace súčasť stavby: „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií - Mlynské Nivy" 

miesto stavby: Bratislava, Šagátová ul. pare. č. 9757 /3, ul. Mlynské nivy 9757 /4, 975114, 
Svätoplukova ul. 9757/6, 9765/33, 9757/5, 9765/34, 9765/35, 9765/26 katastrálne územie Nivy 

druh stavby: zmena dokončenej stavby - dopravná infraštruktúra - trvalá líniová stavba 

účel stavby: vjazdy a výj azdy pre priamu obsluhu autobusovej stanice a polyfunkčného centra. 
Vzhľadom k tomu, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť 

poskytuj e dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v súlade s ustanovením 
§ 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania. 
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Účastníci konania a dotknuté orgány si môžu námietky a pripomienky uplatniť v lehote 7 
pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia o začatí konania, pričom dňom doručenia 
účastníkom konania verejnou vyhláškou je pätnásty deň odo dňa vyvesenia verejnej vyhlášky na 
úradnej tabuli správneho orgánu. Na neskôr podané námietky a pripomienky sa podľa § 61 ods. 
3 stavebného zákona neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté 
orgány. Ak dotknutý orgán v určenej lehote svoje stanovisko k povoľovanej stavbe neoznámi, 
má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje a doručuje toto oznámenie bude vyvesená v súlade 
s ustanovením § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Oznámenie bude zároveň zverejnené mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto a na 
internetovej stránke hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia a projektovej dokumentácie možno nahliadnuť na 
špeciálnom stavebnom úrade, Primaciálne nám. 1, miestnosť č. 305, po telefonickom dohovore. 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc. 

Hlerné mcs~o ~~R B:·:it:slavy 
Špec1áiny ~t:,vcb; ;ý úrad 

pre miestne komunikácie I. a II. triedy 
Primacidnc nám. č. 1 

P.O.BOX 192 
814 99 Bratislava 

~l ~ 

(\ \ ' \~~~ (il>fl 
l\1gr.!~~\:Rysava 

vedúca oddelen{a dopravy 

Príloha : situácia na podklade kópie katastrálnej mapy 
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Doručuje sa: 

A. Účastníkom konania: 
verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona vyvesenou na úradnej tabuli 
správneho orgánu: 
• Twin City Infrastructure s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava (stavebník) 

• SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. , Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava - projektanti v časti, 
ktorá sa týka projektu stavby: Ing. arch. Matej Siebert, Ing. Maiiin Kerak (projektanti 
v časti, ktorá sa týka projektu stavby) 

• vlastníkom pozemkov a stavieb priamo dotknutých: 
parcely registra „C" KN č. 9757/3, 9757/4, 9757/6, 9765/33, 9757/5, 9765/3 4, 9765/35, 
9765/26 katastrálne územie Nivy 

• vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto 
pozemkom a stavbám môžu byt' stavebným povolením priamo dotknuté 

• osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane 
susediacich pozemkov a susediacich stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto 
pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté 

B. Dotknutým orgánom a organizáciám 
1. Hlavné m esto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
2. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanskél:J.o nábr. 3, 814 21 Bratislava 
3. Okresný úrad Bratislava, odbor stai·ostlivosti o ZP, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, P.O.X. 26, Ružinovská 8, 820 09 

Bratislava 
5. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 81 2 28 

Bratislava 
6. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 

Dratislava 
7. Kraj ský pamiatkový úrad Bratislava, ~eškova 17, 811 04 Bratislava 
8. ~lovenský zväz telesne postihnutých, Sevčenkova 19, 851 01 Bratislava 
9. Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 
10. Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
11. MV SR Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií, 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
12. Západoslovenská distribučná, a.s., ,9ulenova 6, 816 4 7 Bratislava 
13. Západoslovenská energetika, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava 
14. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava 826 46 
15. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
16. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
17. Orange Slovensko a.s., Metodovav8, Bratislava 82 1 08 Bratislava 
18. UPC Broadband Slovakia, s.r.o ., Sevčenkova 36, 851 01 Bratislava 
19. SITEL s .r.o. , Kopčianska 18, 851 01 Bratislava 
20. Siemens, s.r.o. , Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
2 1. Bratislavská teplárenská a.s. , Bajkalská 2 1/A, 829 05 Bratislava 
22. SW AN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 
23. BENESTRA s.r.o., Einsteinova 24, 851 0 1 Bratislava 
24. 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
25. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 

C. Na vedomie (nemá účinky doručenia) 
26. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

zastúpené: 
27. Twin City Infrastructure s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 
28. ARMATRADE GRP, s.r.o ., Súľovská 38, 821 05 Bratislava 
29. SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. , Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava (Ing.ai·ch. Matej Siebert, 

Ing. Ing. Martin Kerak -projektanti) 
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Doručuje sa so žiadosťou o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli správneho orgánu : 
30. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

Doručuje sa so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli : 
31. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 

Co: SÚ/2 x spis 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

Dátum vyvesenia: 15. 02. 2019 Dátum zvesenia: 

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis: 
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