
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1 

Podľa rozdeľovníka 

Váš list č ís lo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/klapka 
/ 2387/4094/20 19/STA/Bah Ing. Bandžáková / 0259246293 

Bratislava 
11.03.2019 

Vec: Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby „Palác Motešických - káblový 
rozvod NN" 

Dňa 30.11.2018, s doplnením d11a 04.01.2019, podala spol. FORESPO - RENTAL 2, a.s ., so 
sídlom na Karloveskej 34, 841 04 Bratislava (IČO: 36 781 487), ktorá zastupuje navrhovateľa 
Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom na Čulenovej 6, 816 47 Bratislava (IČO: 
36 361 518), návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 

„Palác Motešických - káblový rozvod NN" 

na pozemkoch reg. „C" KN par. č. 2140511 , 114/1 a reg. „E" KN par. č. 21388 katastrálnom území 
Staré Mesto, na Uršulínskej a Laurinskej ulici v Bratislave (ďalej len „stavba"). 

Členenie stavby na stavebné objekty: 
SO 01 NN KÁBLOVÉ ROZVODY - priloženie nových NN rozvodov v trase pôvodných 

rozvodov NN 

Predmet konania: 
Dotknuté územie sa nachádza na Uršulínskej a Laurinskej ulici v Bratislave. Na Uršulínskej ulici sa 
nachádza existujúca trafostanica č. 0429-000, napojená VN káblovým vedením č. 343. Z trafostanice 
sú vyvedené smerom na Lurinskú ulicu NN káblové vedenia napájajúce existujúce odberné miesta 
v lokalite. Navrhovaný a umiestňovaný kábel je jednotného typu NA YY-J 4x240 dl. 360 m. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad (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, podľa § 7a ods. (2) písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa Čl. 67 Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 a § 36 ods. 4 stavebného 
zákona oznamuje dotknutým orgánom jednotlivo a známym účastníkom konania verejnou vyhláškou, 
že dňom podania bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby, pričom nariaďuje ústne 
pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční 

dňa 26.03.2019 (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. 

Účastníci konania sa upozorňujú podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona, že námietky a 
pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 
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Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej mozu 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 jej 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) . 

Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou 
územnoplánovacou dokumentáciou(§ 37 ods. 3) stavebného zákona). 

Stavebný úrad zároveň upozorňuje účastníkov konania, podľa § 42 ods. 5) stavebného zákona, 
že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní 
v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

Upozornenie: 
V zmysle § 17 zákona č. 7111967 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 svojich orgánov alebo prostredníctvom svojho zástupcu. Splnomocnenie na 
zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do 
zápisnice. 

Účastník konania a má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť 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 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 na stavebnom úrade (Mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto, kanc. č. 228, počas úradných dní v pondelok a stredu 8 - 12; 13 - 17 
hod.) . 

Príloha: Zákres do KKM v mierke 1 : 1 OOO 
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poverená riadením stavebného úradu 

~ Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

• Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava; 
• FORESPO RENT AL 2, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava; 
• Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava; 
• vlastníkom a spoluvlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich a susedných stavieb pozdÍž 

hore uvedených parciel v mestskej časti Bratislava Staré Mesto: na uliciach Laurinská 
a Uršulínska v Bratislave. 
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)> Doručí sa dotknutým orgánom jednotlivo: 

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
2. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava - OHo 
3. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava - OPaK 
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
5. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 1 7, 811 04 Bratislava 
6. Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, Bratislava 
7. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 

Bratislava 
8. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 
9. Slovenský zväz telesne postilmutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 
1 O. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
11. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
12. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
13. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 
14. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
15. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

)> Na vedomie: 

)> Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava; 
)> FORESPO RENT AL 2, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava; 
)> Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava; 

Kópia: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto/stavebný úrad, 2x k spisu 
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18.0 9.2018 Mgr. Adam Polók 
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