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

Podľa rozdeľovníka 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 
OP 2018/043/20.07.2018 2405/23605/2019/STA/Ivs Mgr.Ivorová/02/59246 245 10.05.2019 
OP 2018/047/06.08.2018 

Vec: Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prijala dňa 23.07.2018 s doplnením dňa 

08.08.2018, návrh vo veci vydania územného rozhodnutia o umiestnení 

stavby 
navrhovateľ 

miesto stavby 

druh stavby 

účel stavby 

FTTC BA Hl.stanica 0717BR Unibanka 0642BR - - - - -
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava zapísaný 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 
číslo 1142/B, IČO 35 697 270 v zastúpení SUPTel s.r.o., Pri Šajbách 3, 
831 06 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 25333/B, IČO 35 824 425 
v zastúpení SAVEcompany, s.r.o„ Slnečná 5/481 , 900 41 Rovinka 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, 
vložka číslo 126012/B, IČO 51419254 
Štefanovičova ulica - Šancová ulica - Žabotová ulica 
na pozemkoch registra „C" - KN parcelné čísla 7602/1, 23093/12, 
23093/14 v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, podľa výpisu 
z listu vlastníctva číslo 1656 vo vlastníctve Hlavného mesta SR 
Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 811 O 1 Bratislava 
na pozemkoch registra „E" - KN parcelné čísla 7 603/1, 21717 /3, 
21714/3, 21703 v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, podľa 
výpisu z listu vlastníctva číslo 8925 vo vlastníctve Hlavného mesta SR 
Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 811 O 1 Bratislava 
na pozemkoch registra „C" - KN parcelné čísla 21714/7, 21703/2, 
21703/3, 23096/3 v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, podľa 
výpisu z listu vlastníctva číslo 2665 vo vlastníctve Slovenskej republiky 
na pozemku registra „E" - KN parcelné číslo 21229/14 v katastrálnom 
území Staré Mesto, Bratislava, podľa výpisu z listu vlastníctva číslo 9150 
vo vlastníctve Slovenskej republiky 
na pozemku registra „C" - KN parcelné číslo 7315/8 v katastrálnom 
území Staré Mesto, Bratislava, podľa výpisu z listu vlastníctva číslo 7939 
vo vlastníctve Slovenskej republiky 
novostavba - inžinierska stavba - líniová stavba - celková dÍžka trasy cca 
610m 
inžinierska stavba - líniová stavba - diaľkové a miestne elektronické 
komunikačné siete a vedenia 



Predmetom je výstavba-uloženie 1 xHDPE40 rúry. Do položenej rúry budú následne 
zafúknuté optické káble a to bez opätovnej rozkopávky terénu. Trasa je navrhnutá od nového 
spojovacieho bodu SP pri jestvujúcej trase optických káblov v zeleni na ulici Štefanovičova. 
Od spojovacieho bodu SP je trasa ďalej vedená v zeleni, popod miestnu komunikáciu 
na Šancovej ulici, ďalej do Žabotovej ulici v asfaltovom chodníku, kde sa popod 
komunikáciu, dlažbu a vnútornými rozvodmi prepojí sajt 0642BR, ďalej je vedená 
po Žabotovej ul. v zeleni, v rigole z dlažobných kociek, popri schodoch v oceľovej 
chráničke, v asfaltovom chodníku/komunikácii, po fasáde v oceľovom žľabe, v existujúcom 
oceľovom žľabe až po technologický kabinet, kde sa prepojí sajt 0717BR. 

Dňom podania návrhu začalo územné konanie o umiestnení stavby. 

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 (ďalej len „stavebný 
zákon"), 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, podľa ustanovenia § 36 ods. (1) a ods. (4) stavebného 
zákona, § 18 a § 26 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov 

oznamuje, 

začatie územného konania o umiestnení yyššie uvedenej stavby 
známym účastníkom konania verejnou yyhláškou a jednotlivo dotknutým orgánom. 

Účastníci konania, ktorých sa konanie týka majú príležitosť, aby mohli svoje 
práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia 
i k spôsobu jeho zistenia, uplatniť svoje návrhy a navrhovať dôkazy a ich doplnenie. 

Účastníkom konania sa začatie konania oznamuje verejnou vyhláškou vyvesenou 
po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Dňom doručenia 
oznámenia verejnou vyhláškou je 15. deň odo dňa vyvesenia. Účastníci konania si môžu 
námietky uplatniť v lehote do 7-mich pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia 
o začatí konania. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. 

Dotknutým orgánom sa začatie konania oznamuje jednotlivo. Dotknuté orgány 
oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci 
konania (do 7-mich pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia o začatí 
konania). Ak niektorý z orgánov 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 konaní, neoznámi v určenej alebo predÍženej lehote 
svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním 
sledovaných záujmov súhlasí. 

Stavebný úrad neprihliadne na námietky, ktoré sú v rozpore so schválenou 
územnoplánovacou dokumentáciou a zároveň upozorňuje, že v odvolacom konaní sa 
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neprihliadne na námietky, ktoré nebudú uplatnené v prvostupií.ovom konaní v určenej lehote, 
hoci uplatnené mohli byť. 

Do podkladu pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade 
na Vajanského nábreží 3 v Bratislave v úradných hodinách. 

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

Doručuje sa: 
účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

C;J.ri eJlc: 
Ing. Zuzana Štorcelová 

poverená riadením stavebného úradu 

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava v zastúpení SAVEcompany, 
s.r.o„ Slnečná 5/481, 900 41 Rovinka 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. O .Box 192, 814 99 
Bratislava 

- Slovenská republika v zastúpení správcom Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 
8, 813 61 Bratislava 

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1, 140 92 Praha 

dotknutým orgánom jednotlivo: 
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 
2. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Odpadové hospodárstvo, Tomášikova 
46, 832 05 Bratislava 

3. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Ochrana prírody a krajiny, Tomášikova 
46, 832 05 Bratislava 

4. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany 
a krízového plánovania, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

5. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
6. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
7. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 

Bratislava 
8. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s„ Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
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9. Západoslovenská distribučná, a.s„ Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
1 O. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
11. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, 

Odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
12. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, 

Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
13 . Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova ul. č. 17, 811 04 Bratislava 
14. Slovak Telekom, a.s„ Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
15. Dopravný podnik Bratislava, a. s„ Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
16. UPC Broadband Slovakia, s. r. o„ Ševčenkova 36, 85 1 01 Bratislava 
17. Bratislavská teplárenská, a.s„ Turbínová 3, 829 05 Bratislava 
18. OTNS, a. s„ Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 
19. RAINSIDE s.r.o., Teslova 43, 821 02 Bratislava 
20. Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 
Trnava 
21. SITEL, spol. s r. o„ Kopčianska 20/c, 851 01 Bratislava 

na vedomie: 
22. Orange Slovensko, a.s„ Metodova 8, 821 08 Bratislava v zastúpení SAVEcompany, 

s.r.o., Slnečná 5/481, 900 41 Rovinka 
23. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.O.Box 192, 814 99 

Bratislava 
24. Slovenská republika v zastúpení správcom Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 

8, 813 61 Bratislava 
25. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s„ Želetavská 1, 140 92 Praha 

ďalej sa doručuje: 

26. Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
so žiadosťou o vyvesenie verejnej vyhlášky po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto a so žiadosťou o zvesenie a doručenie verejnej vyhlášky 

27. Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky po dobu 15 dní na webovom sídle (na 
internetovej stránke) Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Potvrdenie dátumu yyyesenia a zvesenia verejnej yyhlášky: 
Dátum vyvesenia: Pečiatka a podpis: 

Deň doručenia: 

Dátum zvesenia: Pečiatka a podpis: 

Kópia: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto/ spis - 2 x 
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