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

Podľa rozdeľovníka 

Váš list /zo dňa 
06.09.2018 

Naša značka 
2399117994/ 

2019/STA/Bah 

Vybavuje/~/@ 

Ing. Bandžáková / 0259246293 
/helena.bandzakova@staremesto.sk 

Bratislava 
09.04.2019 

VEC: „ BA_Staré Mesto, Hviezdoslavovo nám., NNK" - vybudovanie nového NN káblového 
rozvodu v lokalite: Hviezdoslavova námestie v Bratislave-Starom Meste na pozemkoch 
registra „C'' KN par. č. 21377/10, 21425/1 a 462 a registra „E" KN par. č. 21425, 21438/1, 
213 9 l /2 a 464 v k. ú. Staré Mesto v Bratislave. 
oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného 
s miestnym zisťovaním 

Dňa 06.09.2018 podal navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom na 
Čulenovej 6, 916 47 Bratislava (IČO: 36 361 518), v zastúpení spoločnosťou Paták s.r.o., so sídlom 
na ul. V.P. Tótha 30, 905 11 Senica (IČO : 36 267 031), (ďalej len „navrhovateľ") na stavebný úrad 
návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby s názvom: „ BA_Staré Mesto, 
Hviezdoslavovo nám., NNK" - vybudovanie nového NN káblového rozvodu v členení na objekt 
S0-01 - NN káblové vedenie v lokalite: Hviezdoslavova námestie v Bratislave-Starom Meste na 
pozemkoch registra „C" KN par. č. 21377/ 10, 21425/ l a 462 a registra „E" KN par. č. 21425, 21438/1, 
2139112 a 464 v k. ú. Staré Mesto v Bratislave v rozsahu predloženej dokumentácie pre územné 
rozhodnutie, ktorú vypracoval Ing. Juraj Szabo, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 5752* A2 
v 06.2018. 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

Predmetom návrhu na vydanie územného rozhodnutia je umiestnenie líniovej stavby v úseku 
Hviezdoslavova námestia 11 smer TS 0439-000 (Dóm) , kde sa nachádzajú 4 x NN káblové rozvody 
neznámeho typu, ktoré sú opakovane v poruche. Uvedený úsek prechádza historickou časťou 
s výskytom podzemných priestorov, kvôli čomu nie je možná ich oprava. 
Nové NN distribučné rozvody budú začínať v TS 0439-000, kde budú pripojené na vývody v NN 
rozvádzači , z ktorých sa odpoja existujúce káble. Z TS povedú v kolektore vybudovanom v súbehu 
s mostom SNP po miesto, kde sa odklonia smerom k Hviezdoslavovmu námestiu. Ďalej trasa povedie 
v chodníku k miestu, kde sa navrhované káble naspojkujú na existujúce. 
Nový NN kábel bude uložený vo voľnom teréne v káblovej ryhe 500x800 mm v pieskovom lôžku 
kryté plastovými platňami a výstražnou fóliou. Pri križovaní s inžinierskymi sieťami a miestnymi 
komunikáciami bude kábel uložený v káblovej ryhe 500x1200 mm v chráničkách FXKV 160 mm na 
zhutnenom podklade. Presné body križovania budú pri realizácii stavby upresnené realizátorom 
stavby. 
Káble sú uložené v káblovej ryhe pri dodržaní STN EN 33 2000 5-52 s min. krytím: 

terén 0,7 m pod úrovňou terénu 
chodník 0,5 m pod úrovňou chodníka 
cesty 1,2 m pod úrovňou cesty 

Existujúce NN káble v úseku od TS po miesto spojkovania nových NN káblov sa odpoja. 

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 neskorších predpisov (ďalej 



len „zákon o hlavnom meste") a čl. 67 Štatútu hlavného mesta Bratislavy, v súlade s ustanovením § 36 
ods.1 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 10.05.2019 (piatok) 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.1 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 byť(§ 42 ods.5 stavebného zákona). 

Upozornenie: 
V zmysle § 17 zákona č . 71/1967 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 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 
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 j e 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.). 
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Ing. Zuzana Štorcelová 
poverená riadením stavebného úradu 



Doručí sa: 

1. účastníkom konania (verejnou vyhláškou) : 
Zápaqoslovenská distribučná, a.s„ Culenova 6, 816 47 Bratislava - navrhovateľ; 
PA TAK, s.r.o„ ul. V.P. Tótha 30, 905 O 1 Senica - splnomocnenec; 
vlastníkom pozemkov na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave Starom Meste na pozemkoch 
registra „C" KN par. č. 21377/ 10, 2142511 a 462 a registra „E" KN par. č. 21425, 21438/ 1, 
21391 /2 a 464 v k. ú. Staré Mesto v Bratislave ; 

- vlastn,íkom a spoluvlastníkom susedných pozemkov stavieb na nich a susedných stavieb 
pozdlž vyššie uvedených parciel v mestskej časti Bratislava Staré Mesto na Hviezdoslavovom 
námestí v Bratislave Starom Meste; 

2. dotknutým orgánom (doporučene): 

1. Hlavné mesto SR Bratislava, 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 správy komunikácií, Primaciálne nám.č.l, 814 99 

Bratislava, 
4. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, oddelenie dopravy, Primaciálne nám.č . l, 814 99 Bratislava, 
5. Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto, referát špeciálneho stavebného úradu, TU, 
6. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti , odbor 

telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, 
7. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava, 
8. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava, 
9. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, 

odpadové hospodárstvo, Tomášikova č.46, 832 05 Bratislava, 
IO.Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, 

ochrana prírody a krajiny, Tomášikova č.46, 832 05 Bratislava, 
11. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova č.46, 832 05 Bratislava, 
12. Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný 

inšpektorát, Špitálska ul.č.14, 812 28 Bratislava, 
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, 82009 

Bratislava, 
14.Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, 
15.Dopravný podnik Bratislava, a.s„ Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, 
16. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor opravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, 
17.Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s„ Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 
18. SPP Distribúcia, a.s. , Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 
19. Západoslovenská distribučná, a.s. , Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 
20.Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 
21. Siemens, s.r.o„ Lamačská cesta 31 A, 841 04 Bratislava, 
22. Slovak Telekom, a.s„ Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
23.Michlovský, spol. s r.o„ Letná 796/9, 921 01 Piešťany, 
24. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 
25. UPC Broadband Slovensko, s.r.o„ Ševčenkova 36, 851 06 Bratislava, 
26. Benestra, s.r.o„ Einsteinova 24, 851 O 1 Bratislava, 
27. SW AN, a.s„ Borská 6, 841 04 Bratislava 4, 
28. Si tel s.r.o„ Kopčianska 18, 851 O 1 Bratislava, 
29. VNET a.s„ Námestie hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, 
30.RAINSIDE s.r.o„ Teslova 43, 821 02 Bratislava, 
31. ACS, spol. s r.o„ Ružová dolina 1 O, 821 09 Bratislava, 
32.Bratislavská teplárenská, a.s„ Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, 
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Na vedomie: 

1. Západpslovenská distribučná, a.s„ Čulenova 6, 816 47 Bratislava - navrhovateľ; 
2. PA TAK, s.r.o. , ul. V.P.Tótha 30, 905 01 Senica - splnomocnenec; 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 
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