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Vec: ,,Horúcovod Nemocnica Patrónka? - žiadost' o pokračovanie v územnom konaní - nové prejednanie veci na
základe rozhodnutia o povolení obnovy územného konania - zverejnenie informácie

Rozhodnutím Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves pod č. KV/SU/1792/2017/14072/MZ zo dňa 3.8.2017, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dria 11 .9.20l7, bola v zmysle ustanovenia § 63 ods. l zákona č. č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, povolená obnova územného konania vo veci umiestnenia
líniovej energetickej stavby s názvom:

,,Horúcovod Nemocnica Patrónka?

v rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:

*

*

*

*

SO Ol Elektroinštalácia + dial'kové ovládanie

SO 02 pripojenie na rozvodnú siet'
SO 03 Stavebná čast'

PS Ol Strojnotechnologické zariadenie
PS 02 Elektroinštalácia + MAR

umiestnenej podl'a póvodného návrhu zo dňa 13.11 .2015 v Bratislave v k.ú. Dúbravka a v k.ú. Karlova Ves, v lokalite
areálu Bratislavskej teplárenskej, a.s., Tepláreň - Západ a v areáli Prvej rozvojovej spločnosti, a.s. (PRS, a.s.) na ulici
Polianky, d'alej v trase križovaním diarnice D2 pretlakom cca 145 m od severného portálu tunela Sitina, popri
Dúbravskej ceste s odbočením ku Lamačskej ceste (oproti križovatke Lamačská - Mokrohájska), a popri LamaŇskej
ceste križovaním Lamačskej cesty pretlakom do areálu Nemocnice svátého Michala, a.s. (bývalej Vojenskej
nemocnice), na pozemkoch registra ,c? KN parc.č. 2484/1, 2485/ 1,7,8, 2486/3, 2486/4, 2520/1, 2515 (ako pozemok
registra ,,E" parc.č. 1385) vk.ú. Dúbravka apozemky registra ,,c" KN parc.č. 2525/1, 2530/39, 3889/6,
2530/5,1 1,20,34, 2618/3, 2530/38, 3889/39,41,43,170, 2531, 2615/6, 2533/1, 2526/1, 2530/22, 2530/3, 3889/159,
3889/160, 2530/21, 2620/1, 2618/5, 2618/4, 2619/9, 2616/5 (ako pozemky registra ,,IE" parc.č. 19792/3, 22307/2,
19789, 19792/2, 19788, 19792/101,201, 21634/1, 22307/1) v k.ú. Karlova Ves.

Na stavbu bolo tunajším stavebným úradom vydané rozhodnutie oumiestnení stavby č.
KV/SU/641/2016/5002/KJ zo dňa 9.3.20l6, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 22.4.20l6, pre navrhovatel'a
Bratislavská teplárenská, a.s., so sídlom Turbínová 3, 829 05 Bratislava, na základe splnomocnenia v zastúpení
spoločnost'ou VUPEX a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava. Voči územnému rozhodnutiu bolo
tunajšou mestskou čast'ou rozhodnutím č. KV/SU/1792/2017/14072/MZ zo dňa 3.8.2017 vyhovené návrhu na
povolenie obnovy územného konania, ktorý podalo občianske združenie ,,Združenie domových samospráv,
Rovniankova 14, P.O.BOX 2018, 850 00 Bratislava" dňa 7.4.2017.

Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení obnovy konania, dňa 11 .9.2017, bolo v zmysle § 18 ods.
2 správneho poriadku začaté nové prejednanie veci podra § 64 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom korianí (správny
poriadok), v znení neskorších predpisov. Dňa 13.7.2018 bola stavebnémii úradu doručená žiadost' navrhovatel;a
o pokračovanie v konaní.

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (d'alej stavebný úrad) podl'a
ustanovenia § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ;stavebný-zákon) v-znení
neskorších predpisov (d'alej stavebný zákon), v spojení s ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej
správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, v nadváznosti na ustanovenie § 7a ods. 2 písm. i)
zákona Slovenskej národnej rady č. 3 7 7/ 1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších
predpisov, (d'alej zákon o hlavnom meste) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadvuznosti na ustanovenia §



2 písm. e) a § 4 ods. 4 zákona č. 41 6/200 1 Z. z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a
vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, a určený stavebný úrad podl'a ustanovenia § 119 ods. 1
stavebného zákona listom Okresného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia štátnej stavebnej
správy, č. OU-BA-OVBP2-201 5/43070-FIC zo dňa 4.5.2015, zastúpená starostkou mestskej časti v zi'nysle § 17 ods.
3 zákona o hlavnom meste SR Bratislavy, podl'a ustanovenia § 3 8 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon
o EIA"), a §-35 ods. 2 stavebného zákona, novelizovaného zákonom č. 314/2014 zb., kt'orým sa mení a dopÍňa zákon
o EIA, zverejňuje:

a) kópiu rozhodnutia Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves pod č. KV/SU/1792/2017/14072/MZ zo dňa
3 .8.2017, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 11 .9.201 7;

b) kópiu žiadosti navrhovatel'a o pokračovanie v konaní zo dňa 13.7.2018;

c) kópiu rozhodnutia vydaného Okresným úradom Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, v zist'ovacom konaní podra § 29 zákona č. 24/2006
oposudzovaní- vplyvov- na životné prostredie, vznení neskorších predpisov, pod č. OÚ-BA-OSZP3-
2017/070101/KOJ/EIA-r zo dňa 22.8.2017, potvrdené v odvolacom konaní rozhodnutím Okresného úradu Bratislava,
odbom opravných prostriedkov, referátu starostlivosti o životné prostredie, č. OU-BA-OOP3-2017/104193-NMT zo
dňa 22.11.2017, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 29.11.2017, ů navrhovaná činnost' sa nebude posudzovat' podl'a
zákona o EIA.

Uvedené dokumenty sú prístupné na stránke http://enviroportal.sk/sk/eia./

Zverejnením tejto informácie na úradnej tabuli a webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves stavebný úrad
spÍňa-povinnost' vyplývajúcu z ustanovení § 3 8 ods. 2 zákona o EIA a § 3-5 ods. 2 stavebného zákona. Táto informácia
musí byat' zverejnená počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia.
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Na vedomie:

1 . Bratislavská teplárenská, a.s., so sídlom Turbínová 3, 829 05 Bratislava
2. VUPEX a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
3 . Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka

4. Spis
5. a/a-2x

2



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES
Nám. sv. Františka ě. 8, 842 62 B r a t i s I a v a 4

č. KV/SU/ 1792/201 7/ 14072/MZ
.-)1. ?

.lr'?»
l ,i.:z. l
?l«i«l
l y,.,{ l
{ w.?1

í {' .1

l'
N-

í';*
(') ;51/aí?:=J l) íl

(li 5.Íi(IÍ s ? " ..íl a '
..Y -?

§?T «j'13,, K g'ž 41,, ů)o, .,%:.19
X -a'a %l '
-l). ','a'e' » :v??"a ' e??' 6Ja" 1ROZHODNUTIE .'

4,--:

Bratislava 03.08.2017
il.

fl. ?1. b !'ť,, lťí,ú?g g {'!-au-lt- '

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný
í:írad") podl'a ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon") v spojení
s ust. § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánoyanie, stavebný
poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ust.
§7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o h]avnoin meste Slovenskej republiky Bratislave
v znení neskorších predpisov,

v správnom konaní o povolení obnovy konania, vedenom na návrh občianskeho združenia
.Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava': ako
správny orgán príslušný podl'a ust. F3 63 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znenf neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok") z dí"vodov podl'a ust. § 62
ods. l pfsm. a) a c) správneho poriadku

povol'uje
obnovu územného konania

vo veci umiestnenia stavby snázvom ,,Horúcovod Nemocnica Patrónka': dokončeného
rozhodnutím stavebného úradu č. KV/SU/641/2016/5002/KJ zo dňa 09.03.2016, vydaným
na návrh právnickej osoby Bratislavská teplárenská, a. s. NČO 35 823 542 sídlo Bajkalská 212A,
829 05 Bratislava, ktoré nadobudlo právoplatnost" na I. stupni dňa 22.04.2016.

Odóvodnenie:

Stavebný úrad dňa 07.04.2017 prijal návrh občianskeho združenia ,,Združenie domových
samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava" (d'alej len navrhovatel")
na obnovu územného konania, v ktorom na návrh právnickej osoby Bratislavská teplárenská, a. s.
sídlo Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, zastúpenej právnickou osobou VUPEX, a. s. IČO
31 322891, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, dňa 09.03.2016 vydal rozhodnutie
o umiestnení líniovej stavby s názvom ,,Horúcovod Nemocnica Patrónka" na pozemkoch v kat. ú.
Dúbravka a kat. ú. Karlova Ves vymenovaných vo výroku uvedeného územného rozhodnutia č.
KV/SU/641/2016/5002/KJ v znení opravy chyby v3eho pfsomnom vyhotovení listom zo dňa
07.l2.2016 č. KV/SU/641/2016/22518/KJ. Uvedené územné rozhodnutie nadobudlo
právoplatnost' dňa 22.04.2016.

Navrhovatel' argumentoval, že sú splnené podmienky na obnovenie územného konania
z d«5vodu podl'a
- § 62 ods. 1 písm. a) správneho poriadku, pretože po právoplatnosti uvedeného územného
rozhodnutia vyšli najavo nové skutočnosti alebo d6kazy, ktoré mohli mat' podstatný vplyv na
rozhodnutie a nemohli sa v konaní uplatnit' bez zavinenia účastníka konania, a to vyjadrenie
Ministerstva životného prostredia SR č. 2987/2017-I.7./ak, z ktorého vyplýva, že predmetná
stavba podlieha zist'ovaciemu konania podl'a 8) 18 zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie (d'alej ,,EIA") v zmysle jeho píílohy 8, odvetvie 2 - energetický priemysel,
položka 14 - priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody,
- § 62 ods. 1 písm. c) správneho poriadku, pretože nesprávriym postupom správneho orgánu sa
účastníkovi konania odňala í'nožnost' zúčastnit' sa na konaní, čo mohlo mat' podstatný vplyv na



rozhodnutie a náprava sa nemohla urobit' v odvolacom konaní s tým, že tento vytýkaný
nedostatok je priamym dósledkom predchádzajúcej okolnosti; nakol'ko sa neuskutočnilo
zist'ovacie konanie, nemohol sa ani ustálit' okruh účastníkov konania práve preto, že dotknutá
verejnost' zo zist'ovacieho konania je automaticky účastníkom aj územného konania; navyše si
uplatnil právo účasti aj z titulu tzv. iného práva k pozemku spočívajúceho v hmotno-právnom
vzt'ahu k drevinám, ktoré sú v kolízii stavby s týi'n, že navrhovatel' má v konaní o povolení výrube
drevín postavenie účastníka konania, z ktorého si odvodzuje aj tzv. iné právo k pozemku, pričor'ri
v konaní o výrube drevín, vedenom pod spisovou značkou KV/ZIVP/84/2017/452/LL sa v toi'n
čase ešte právoplatne nerozhodlo,
- e) 62 ods. 1 písm. e) správneho poriadku s tým, že rozhodnutie sa opiera o dókazy, ktoré sa
ukázali ako nepravdivé; ide o chybnú správnu úvahu stavebného úradu, že na danú stavbu
potrebné posudzovanie vplyvov podl'a zákona EIA, hoci nový dókaz (spomínané vyjadrenie

nie 3e
MŽP

SR) konštatuje, že vykonané byt' malo a tým bolo porušené ustanovenie :§ 38 ods. 3 uvedeného
zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP; d'alej konštatoval, že nakol'ko vo veci nebol vydaný súhlas
na 'výrub drevín, územné rozhodnutie bolo vydané tiež v rozpore s § 103 ods. 6 zák. č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny a zároveň boli nedostatočne posúdené vplyvy na životné
prostredie podl'a § 37 ods. 2 stavebného zákona ako aj ustanovení §l40c stavebného zákona, a
preto je napadnuté rozhodnutie založené na nepravdivých a neúplných podkladoch rozhodnutia.

Navrhovaná líniová stavba, pozostávajúca zo stavebných objektov 50 0l
Elektroinštalácia + dia'l'kové ovládenie, SO 02 Pripojenie na rozvodnú siet', SO 3 Stavebná čast' a
prevádzkových súborov PS Ol Strojnotechnologické zaríadenie, PS 02 Elektroinštalácía + MaR,
bola uvedenýrn územným rozhodnutím umiestnená v trase nachádzajúcej sa v kat. ú. Dúbravka a
kat. ú. Karlova Ves, ktorá je vedená v areáli Bratislavskej teplárenskej, a. s. Tepláreň západ a v
areáli Prvej rozvojovej spoločnosti, a. s. - nadzemná čast' trasy na ul. Polianky, d'alej popri ul.
Polianky, križovaním dial'nice D2 pretlakom cca 145 m od severného portálu tunela Sitina, popri
Dúbravskej ceste s odbočením ku Lamačskej ceste (oproti križovatke Larnačská - Mokrohájska),
popri Lamačskej ceste pretlakom do areálu Nemocnice svátého Michala a. s. (býv. Vojenskej
nemocnice). Podl'a dokumentácie pre územné konanie vypracovanej v 09/2015 spoločnost'ou
VUPEX, a. s. Bratislava a SES Energoprojekt , s. r. o. Bratislava jej účelom má byt' riešenie
napojenia lokality Patrónka v Bratislave s budúcim prednostným napojením novej Univerzitnej
nemocnice (areál bývalej Vojenskej nemocnice) a s perspektívnym napojením stávajúcich
objektov (administratívne budovy, škola, vedecko-výskumné pracoviská).

Stavebný úrad v uvedenej veci rozhodol v poslednom stupni a ako správny orgán
príslušný podra § 63 ods. 1 správneho poriadku v súlade s § 18 ods. 3 správneho poriadku
listom zo dňa 31.05.2017 č. KV/SU/1792/2017/10421/MZ účastníkom územného konania
verejnou vyhláškou oznámil začatie konania o návrhu na povolenie obnovy územného konania
o umiestnení predmetnej líniovej stavby, ktorý navrhovater podal z uvedených d6vodov podra
§ 62 ods. 1 písm. a), písm. c) a písm. e) správneho poriadku.

Zároveň osobitným listom zo dňa 31.05.2017 č. KV/SU/1792/2017/10515/MZ vyžiadal
od Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia stanovisko k náwhu na umiestnenie predmetnej
líniovej stavby s oh?:'adom na tO, že v územnom konaní písomne listom zo dňa 21.01.2016 č.
KV/SU/3740/2015/17464/KJ podra § 36 ods. 1 stavebného zákona oznámil začatie územného
konania, ktorého predmetom bolo umiestnenie uvedenej líniovej stavby horúcovodu aj
uvedenému úradu, ktorý mal v konaní postavenie dotknutého orgánu. Oznámenie o začatí
konania obsahovalo objektovú sústavu stavby, vrátane prevádzkových súborov, popis stavby, jej
účel aj popis jej trasy spolu s označením pozemkov, na ktorých má byt' umiestnená. Napriek
uvedenému na podklade oznámenia o začatí konania uvedený orgán z hl'adiska svojej príslušnosti
pod'l'a § 3 písm. k) v spojitosti s § 29 zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len
-,,zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP") neuplatnil v územnom konaní žiadnu pripomienku alebo
námietku, na podklade ktorej by sa stavebný úrad mohol od6vodnene dornnievat', že vo vzt'ahu
kpredmetnej stavbe malo byt' uskutočnené zist'ovacie konanie, apreto by mal použit' postup
podl'a § 140c ods. 6 stavebného zákona.

Na podklade uvedeného vyžiadania stavebného úradu, vykonaného v konaní o povolení



obnovy konania, Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný dotknutý orgán, listom
zo dňa 21.06.2017 C:. OÚ-BA-OSZP3/2017/062650/LAZ/I-EIA-ZS vydal závázné -stanovisko
z ktorého vyplýva, že predmetnú stavbu zaradil podl'a prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní
vplyvov na ŽP do odvetvia 2. Energetický priemysel, položky 14. Priemyselné odvetvia na
vedenie pary, plynu a teplej vody, vyjadril nesúlad návrhu na vydanie územného rozhodnutia
o umiestnení predmetnej líniovej stavby so zákonom o posudzovaní vplyvov na ŽP s tým, ;ye
predmetná stavba si vyžadovala pred začatím povol'ovacieho konania (územného konania)
posúdenie zámeru v zist'ovacom konaní vykonanom príslušným orgánom.

Na podklade oznámenia o začatí konania účastníci konania sa kpredmetu konania
opovolení obnovy konania akpodkladom veci nevyjadrili. Účastník ú'zemného konania
právnická osoba Nemocnica sv. Michala, a. s. Cintorínska 16, 811 08 Bratislava, ktorá mala
v územnom konaní postavenie účastníka konania z titulu vlastníctva pozemku parc. reg. ,,C" č.
2615/6 kat. ú. Karlova Ves listom zo dňa 15.06.2017 č. NsM 34/2017 oznámila, že ku dňu
doručenia oznámenia ozačatí konania onávrhu na obnovu územného konania už nebola

vlastníkom uvedeného pozemku. Podra výpisu z LV č. 2827 KN stavebný úrad zistil, že k zmene
vlastníka, ktorým sa stala právnická osoba ESET, s. r. o., sídlo Einsteinova 24, 851 0l Bratislava
došlo na podklade kúpnej zmluvy dňom 05.06.2017. Uvedená právnická osoba z titulu právneho
nástupníctva po póvodnom vlastníkovi nadobudla v tomto konaní postavenie účastníka konania.

Stavebný úrad preskúmal d6vody návrhu na obnovu konania a posúdil ho vzmysle
podmienok ustanovených v § 62 ods. 1 písm. a), c) ae) správneho poriadku, podl?'a ktorých
navrhovatel' uplatnil nárok na obnovu územného konania o umiestnení predmetnej líniovej stavby.

Z uvedených ustanovení správneho poriadku vyplýva, že konanie pred správnym orgánom
ukončené rozhodnutím, ktoré je právoplatné, sa na návrh účastníka konania obnoví za podmienok
určených

v písm. a) citovaného ustanovenia, ak vyšli najavo nové skutočnosti alebo d6kazy, ktoré mohli
mat' podstatný vplyv na rozhodnutie a nemohli sa v konaní uplatnit' bez zavinenia účastníka
konania,
v písm. c) citovaného ustanovenia, ak nesprávnym postupom správneho orgánu sa účastníkovi
konania od'ňala možnosť zúčastnit' sa na konaní, ak to mohlo mat' podstatný vplyv na
rozhodnutie a ak sa náprava nemohla urobit' v odvolacom konaní,
v písm. e) citovaného ustanovenia, ak sa opiera o d6kazy, ktoré sa ukázali ako nepravdivé,
alebo rozhodnutie sa dosiahlo trestným činom.

V predmetnom prípade územného konania ukončeného právoplatným rozhodnutím stavebný úrad
zistil, že boli naplnené podmienky ustanovené v § 62 ods. 1 písm. a) a c) správneho poriadku.

Po právoplatnosti predmetného územného rozhodnutia (právoplatné dňa 22.04.2016) bola
stavebnému úradu navrhovatel'om spolu s návrhom na obnovu konania doručená písomnost' - list
Ministerstva životného prostredia SR, sekcie enviromentálneho hodnotenia aodpadového
hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie (d'alej len ,,MžP SR") zo dňa
06.04.2017 č. 4783/2017-1.7./ak, ktorého obsah dokazuje, že predmetná líniová stavba
horúcovodu bola uvedeným ministerstvom zaradená podl'a prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní
vplyvov na ZP do odvetvia 2. Energetický priemysel, položky číslo 14. Priemyselné zariadenia na
vedenie pary, plynu a teplej vody. Túto -skuto-čnost; MŽP- SR konštatoval-o aj v liste zo dňa
15.02.20l7 č. 2987/2017-1.7./ak, ktorým odpovedalo tunajšej mestskej časti na jej vyžiadanie)e.i

ZPodbornej pomoci podl'a § 54 ods. 2 písm. e) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP v súvislosti
s konaríi'n vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny, vedeným podl'a zák. č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V uvedenom liste zo dňa 06.04.20l7
MŽP SR doplnilo, že pre:dmetná činnost' je zarade'ná v časti B uvedenej prílohy č. 8 k zákonu
o posudzovaní vplyvov na ŽP s tým, že podl'a § 18 ods. 2 uvedeného zákona predmetom
zist'ovacieho konania o posudzovaní vplyvov nawhovanej činnosti musí byt' kaMá nawhovaná
činnost' uvedená vprílohe č. 8 časti B uvedeného zákona. Zároveň vliste uviedlo, že
na zist'ovacie konanie v predmetnej veci je príslušným orgánom Okresný úrad Bratislava, odbor
starostlivosti o životné prostredie.

Uvedené dókazy, preukazujúce skutočnost', že líniová stavba horúcovodu so zreterom na
jej zaradenie podl'a zákona o posudzovaní vplyvov na ZP, podlieha zist'ovaciemu konaniu, vyšli
najavo až po právoplatnosti územného rozhodnutia. V územnom konaní, ktorého predmetom bola



líniová stavba horúcovodu, príslušný dotknutý orgán - Okresný úrad Bratislava, odbor
starostliyosti o životné prostredie a zároveň aj správny orgán v predmetnom prípade príslušný na
vykonanie zist'ovacieho konania, napriek tomu, že mu písomné oznámenie-o začatí konania
oumiestnení predmetnej stavby zo dňa 21.01.2016 bolo riadne doručené dňa 05.02.2016,
neuplatnil námietky ani pripomienky, zktorých by stavebný úrad mohol zistit', prípadne sa
odóvodnene domnievat: že navrhovaná stavba podlieha rozhodovaniu podl'a- zákona
a posudzovaní vplyvov na ŽP, čo by mu v intenciách § 38 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov
na ŽP v spojitosti s ustanovením § 140c ods. 12 stavebného zákona bránilo v predi'netnoi'n
územnom konaní rozhodnút' bez rozhodnutia vydaného v zist'ovacom konaní podl'a uvedeného
zákona. Takéto vyjadrenie vo forme závázného stanoviska uplatnil uvedený dotknutý orgán až
uvedeným listom zo dňa 21 .06.20l7 na vyžiadanie stavebného úradu zo dňa 31.05.2017, t. zn. po
právoplatnosti územného rozhodnutia.

Na podklade uvedených dokumentovaných skutočností bolo v tomto konaní preukázané,
že boli splnené podmienky na povolenie obnovy predmetného územného konania podÍ'a § 62 ods.
1 písm. a) správneho poriadku, nakol'ko uvedená novozistená skutočnost' mohla i'nat' podstatný
vplyv na rozhodnutie vydané v územnom konaní, pričom potenciálnym účastníkom územného
konania nebola uplatnená bez jeho zavinenia.

V zmysle § 34 ods. 1 stavebného zákona účastníkom územného konania je aj ten, komu
toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu, a to podl'a ustanovení § 24 zákona o posudzovaní
vplyvov na ži'votné prostredie. Podl'a § 24 ods. 2 uvedeného zákona dotknutá verejnost' má
postavenie účastníka vkonaniach uvedených vtretej časti uvedeného zákona anásledne
postavenie účastníka v povol'ovacom konaní (územnom) k navrhovanej činnosti bez splnenia
d'alších podmienok, pretože mu to vyplýva z uvedeného ustanovenia stavebného zákona ako
osobitného predpisu. Uzemné konanie je v zmysle ustanovenia í§ 3 písm. h) zákona o posudzovaní
vplyvov na ŽP povol'ovacím konaním, vktorom sa rozhoduje onávrhu na umiestnenie
preametnej stavby-horúcovodu, v ktorej má vykonávat' navrhovaná činnost'. Navrhovatel' spíňa
podinienky vintenciách uvedených -ustanovení zákona oposudzovaní vplyvov na-ŽP
a stayebného zákona, aby bol zaradený medzi účastníkov územného konania v prípade, ak sa
vykonáva zist'ovacie konanie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti v zmysle § 18 ods. 2
zákona oposudzovaní vplyvov na ŽP. Tým, že uvedený postup nebol dodržaný, povinné
zist'ovacie konanie v predmetnom prípade nebolo vykonané, navrhovatel' nemal možnost' uplatnit'
požiadavku svo3e3 účasti vzist'ovacom konaní snásledným zaradením medzi účastníkov
územného konania. Týmto sp6sobom mu bola odňatá možnost' byt' účastníkom územného
konania, pričom nemožno vylúčit' ani to, že jeho neúčast' v tomto konaní by mohla mat' podstatný
vplyv na rozhodnutie, ktoré je výsledkom -úzei'nného konania. Územné rozhodnutie nadobudlo
právoplatnost' na I. stupni a náprava sa preto nemohla urobit' v odvolacom konaní.

Vzhl'adom na uvedené okolnosti bolo vtomto konaní preukázané, že sú splnené
podmienky na povolenie obnovy územného konania určené v S, 62 ods. 1 písm. c) správneho
poriadku.

Dóvody uvedené navrhovaterom pre povolenie obnovy územného konania podl'a § 62
ods. 1 písm. e) správneho poriadku nezakladajú nárok na jeho obnovu, pretože v konaní neboli
predložené dokumenty, na podklade ktorých by si stavebný úrad vytvoril správnu úvahu o tom,žepredmetný zámer nevyžaduje zist'ovacie konanie podl'a -zákona -o posudzovaní vplyvov na 'IP.
Predmetné územné rozhodnutie sa neopieralo o také dí"kazy, ktoré by sa ukázali ako nepravdivé.
Dókazy potvrdzujúce, že zámer vyžadoval zist'ovacie konanie boli predložené ako nové a'z
po právoplatnosti územného rozhodnutia v tomto konaní preukazujú nárok na obnovenie konania
podra § 62 ods. l písm. a) správneho poriadku. Prípadná neúplnost' podkladov konania
nespósobuje nepravdivost' dókazov hodnotených v konaní pred vydaním rozhodríutia.

Vzhl'adom na skutočnosti a okolnosti uvedené v od8vodnení tohto rozhodnutia stavebný
úrad vyhovel návrhu na povolenie obnovy predmetného územného konania a povolil jeho obnovu
tak ako je to výroku uvedené s tým, že sa povol'uje v celom rozsahu. V súlade s ustanoveniami
§ 64 správneho poriadku v merite veci bude rozhodnuté po právoplatnosti tohto rozhodnutia
v novom konaní, ktoré uskutoční stavebný úrad. Procesným dí5sledkom tohto rozhodnutia je jeho
odkladný účinok. Po nadobudnutí jeho právoplatnosti nemožno začat' výkon napadnutého



rozhodnutia ani v jeho výkone prípadne pokračovat'. R5vodné rozhodnutie bude zrušené novým
rozhodnutím.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podat' odvolanie na tunajšom
stavebnom úrade, ktorý rozhodnutie vydal v lehote 15 dnf odo dňa jeho doručenia. Ak tunajší
stavebný úrad sám nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný úrad Bratislava, odbor
výstavby a bytovej politiky.
Toto rozhodnutie má odkladný účinok. Nemožno ho preskúi'nat' súdom podl'a príslušných
ustanovení Správneho súdneho poriadku.

....,Á.,,...

Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou, nakol'ko ide o líniovú stavbu

vlastníci pozemkov a stavieb na pozemkoch
pozei'nky kat. ú. Dúbravka
- Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava pozemky registra ,,C" 2484/1,
2485/1, 2485/7, 2485/8 v zastúpená právnickou osobou VUPEX, a. s. Trnavská cesta 27/B,
381 04 Bratislava

- Prvá rozvojová spoločnost', a. s. Polianky 6A, 841 04 Bratislava pozemok reg. ,,c" parC. č.
2486/4

- Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava pozemky
registra ,,C" parc. č. 2520/1, pozemok parc. č. 2515 k. ú. Dúbravka LV nezaložený (v časti
pozemok reg. E parc. č. 1385 evidovaná na LV č. 5290)
pozemky kat. ú. Karlova Ves
- Hlavné mesto SR Bratislava - pozemky reg. ,,C? parc. č. 2525/1, 2530/39, 19788, 19792/101,
19792/20 1, 21 634/1, 22307/1,
- SR, správa Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava - pozemky parc. registra
,,C" č. 2530/5, 2530/11, 2530/20, 2530/34, 261 8/3, 2530/38, parc. č. 19789, 19792/2, 19792/ 1,
- Národná dialničná spoločnost', a. s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava - pozemky parcely
register ,,C" 3889/39, 3889/1, 3889/43, 3889/170,
- Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava - pozemok parcela registra ,,C"
parc. č. 2531,
- ESET, s. r. o., sídlo Einsteinova 24, 851 0l Bratislava - pozemok parc. reg. ,,C" č. 2615/6,
- SR, správa Slovenský pozei'nkový fond, Búdková cesta 36817 15 Bratislava - pozemky parc.
reg. ,,C" č. 2533/1, 2526/1, 2530/21, 2530/22, 2530/3, 3889/159, 3889/160, 2620/1, 2618/5,
2618/4, 2619/9, 261 6/5 listy vlastníctva k uvedeným pozemkom nie sú založené (v časti pozemky
reg. ,,E" parc. č. 19792/3, 22307/2 - LV č. 4981)

Na vedomie:

účastníkom konanía (upovedomenie zasielané na vedomie nemá účinky doručenia)
- Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava, predseda
Marcel Slávik - navrhovatel'

- Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
- Prvá rozvojová spoločnost', a. s. Polianky 6A, 841 04 Bratislava



- Hlavné rnesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava
- Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
- Národná dialničná spoločnost', a. s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
- Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava

ESET, s. r. o., sídlo Einsteinova 24, 851 0l Bratislava
Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36817 15 Bratislava

-Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves so žiadost'ou o zverejnenie na úradnej tabuli
-MČ Bratislava-Karlova Ves, starostka
-MČ Bratislava-Karlova Ves, oddelenie dopravy a životného prostredia
- MČ Bratislava-Karlová Ves, oddelenie územného rozvoja
-spis
-a/a 2 x

Táto písomnost' sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnejtabuli- Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves. Za deň doručenia sa považuje 15. deň
vyvesenia. Zároveň sa táto písomnost' zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk a
úradnej tabuli Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99
Bratislava. Po uplynutí uvedenej lehoty žiadame potvrdenú verejnú vyhlášku vrátit' spát'.

Pečiatka a podpis
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VUPEXa.s.
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Zapísaná v OR OS Bratislava 1, odd. Sa, vložka č. 429/B vupex
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Dátuú'i. 1 3 -07- 2018

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves

Stavebný úrad
Námestie sv. Františka č. 8

842 62 Bratislava 4
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Váš list značka / zo dňa: Naša značka: Vybavuje / telefón:
Ing. Štefániková
tel.: 0918 739 892

mail: daniela.stefanikova@vupex.sk

Dňa.'

13.07.2018

Vec: Rozhodnutie o obnove územného konania č. KV/SU/1792/2017/14072/MZ zo

dňa 03.08.2017 - žiadost' o pokračovanie v konarí

Rozhodnutie č. KV/SU/1792/2017/14072/MZ zo dňa 03.08.2017 má odkladný
účinok, čo znamená, že stavebník Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05
Bratislava, nemohol začat' výkon právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení
stavby č.: KV/SU/641/2016/5002/KJ zo dňa 09.03.2016, ktoré nadobudlo právoplatnost'
dňa 22.04.2016 (oprava zrejmej chyby vpísomnom vyhotovení rozhodnutia č.
KV/SU/641/2016/22518/KJ zo dňa 07.12.2016) aúzemné konanie bolo týmto
rozhodnutím obnovené.

Vzhradom na skutočnosť, že pominuli prekážky, brániace vydaníu územného
rozhodnutia vobnovenom konaní, obraciame sa na Vás na základe plnomocenstva
v zastúpení za vyššie uvedeného stavebníka so žiadost'ou o pokračovanie konania.

m

m

s

K uvedenému prikladáme v kópii k tejto žiadosti:
OÚ Bratislava, OSŽP - Rozhodnutie podl'a Zák. 24/2006 Z. z. č.: OÚ-BA-OSZP3-
201 7/0701 0l /KOJ/EIA-r zo dňa 22.08.2017, právoplatné dňa 29.11 .2017
OÚ Bratislava, OOP - Rozhodnutie v súlade so Zák. 24/2006 Z. z. č.: OU-BA-OOP3-
201 7/1 041 93-NMT zo dňa 22.11 .12017, právoplatné dňa 29.11 .2017
Rozhodnutie MČ Karlova Ves - súhlas na výrub č. KV/ZIVP/292/201 8/2073/LG zo dňa
22.C)1.2018 + príslušné neoddeliterne pripojené dokumenty, ktoré nadobudli
právoplatnost' dňa ..................
Rozhodnutie MČ Dúbravka - súhlas na výrub č. j.: ŽP/667/237/2017/Kn zo dňa
15.01 .2018, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 06.02.2018
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VUPEXa.s.
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Zapísaná v OR OS Bratislava 1, odd. Sa, vložka č. 429/B vupex

Predmetom konania je ,,Horúcovod Nemocnica Patrónka" - energetická stavba
líniová, ktorá je členená na nasledovné stavebné objekty:

SO Ol Elektroinštalácia + diarkové ovládanie

SO 02 Pripojenie na rozvodnú siet'
SO 03 Stavebná čast'

Popis trasy stavby:
Trasa horúcovodu je situovaná v Bratislave - v k.ú.: Dúbravka a k.ú.: Karlova Ves.

Je vedená v areáli Teplárne - Západ avareáli PRS, a.s. (nadzemná čast' trasy),
nachádzajúcich sa na ul. Polianky, d'alej popri ul. Polianky, križovaním diarnice D2
pretlakom cca 145 m od severného portálu tunela Sitina, poprí Dúbravskej ceste
s odbočením ku Lamačskej ceste (oproti krížovatke Lamačská - Mokrohájska), popri
Lamačskej ceste (nadzemná časť trasy). V k.ú.: Dúbravka sa jedná o ohraničený areál
Teplárne - Západ vo vlastníctve BAT, a.s.. [)alej je trasa situovaná vkoridore,
prechádzajúcom trávnatými plochami, asfaltovými spevnenými plochami - miestnymi
komunikáciami v oblasti Polianky. Po prekrižovaní diarnice D2 pretláčaním je následne
v k.ú.: Karlova Ves trasa situovaná do zelených plóch pri D2, popri Dúbravskej ceste
a do zeleného pásu pri Lamačskej ceste. Celé územíe je mierne členité, nadmorská
výška sa pohybuje v rozmedzí od 167 m n. m. do 210 m n. m.

Vzhradom na zmenu vo vlastníckych vzt'ahoch k pozemku v k. ú.: Karlova Ves,
parc. č.: 2615/6 (nesúhlas spol. ESET sumiestnením stavby zl5.0'l.20'l8) dójde
k skráteniu trasy horúcovodu o cca 40 m (križovanie s Lamačskou cestou 1./2, pričom
dodávka tepla ostatným odberatel'om nebude dotknutá.

Stavbou dotknuté pozemky:

2/10

Parc. č.: LV č.: Druh pozemku: Vlastník (iné právo k pozemku):

k. ú. Dúbravka - re . C KN:

2485/1 3883 zastavané plochy a nádvoria BAT a.s.

2484/1 3883 zastavané plochy a nádvoria BAT a.s.

2485/7 3883 zastavané plochy a nádvoria BAT a.s.

2485/8 3883 zastavané plochy a nádvoria BAT a.s.

2486/3 3883 ostatné plochy BAT a.s.



VUPEXa.s.
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 429/B vupex

l

l
l

3/10

2486/4 1283 ostatné plochy Prvá rozvojová spoločnost', a.s.

2520/1 847 ostatné plochy Hlavné mesto SR Bratislava

2515 výpis (portál) bez LV (reg. E-KN parc. č.: 1 385)

k. ú. Dúbravka - re . E KN:

1385 5920 zastavané plochy a nádvoria Hlavné mesto SR Bratislava

k. ú. Karlova Ves - re . C KN:

2525/1 46 ostatné plochy Hlavné mesto SR Bratislava

2530/39 1 trvalé trávne porasty Hlavné mesto SR Bratislava

3889/6 i zastavané plochy a nádvoria Hlavné mesto SR Bratislava

2530/5 1500 ostatné plochy SR - správca SAV

3889/39 4265 zastavané plochy a nádvoria Národná dial'ničná spoločnost', a.s.

2530/11 1500 ostatné plochy SR - správca SAV

2531 3080 zastavané plochy a nádvoria SR - správca BMC SAV

2530/20 1500 ostatné plochy SR - správca SAV

2530/34 1500 ostatné plochy SR - správca SAV

2530/38 1500 zastavané plochy a nádvoria SR - správca SAV

3889/170 4265 zastavané plochy a nádvoria Národná diarničná spoločnost', a.s.

3889/43 4265 zastavané plochy a nádvoria Národná diarničná spoločnost', a.s.

3889/1 60 výpis (portál) bez LV (reg. E-KN parc. č.: 22307/1)

2618/3 1500 ostatné plochy SR - správca SAV

2533/1 výpis (portál) bez LV (reg. E-KN parc. č.: 19792/3)

2526/1 výpis (portál) bez LV (reg. E-KN parc. č.: 19792/201)

2530/22 výpis (portál) bez LV (reg. E-KN parc. č.: 19792/201)

2530/3 výpis (portál) bez LV (reg. E-KN parc. č.: 19792/201)

3889/159 výpis (portál) bez LV (reg. E-KN parc. č.: 22307/2)
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Spracovater projektovej dokumentácíe:
VUPEX a.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
SES Energoprojekt s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava

Účel a spósob realizácie stavby, termín realizácie:
Účelom stavby je napojenie lokality Bratislava - Patrónka s budúcim napojením

stávajúcich objektov (administratívne budovy, škola, vedecko-výskumné pracoviská) na
CZT.

Základnou funkciou budovaného horúcovodu je prenos tepla vykurovacím médiom
- horúcou vodou. Horúca voda je primárne určená v zimnom vykurovacom období na
prípravu vykurovacej a teplej vody (TV). Vletnom období bude horúcovod
zabezpečovat' dodávku tepla na výrobu chladu.

Úpravy v Teplárni - Západ budú spočívat' v inštalácii primiešavacieho čerpadla na
jestvujúcej vetve horúcovodu. Primíešavacie čerpadlo bude odoberať vykurovaciu vodu
zo spiatočného potrubia, ktoré vstupuje do teplárne a bude ju primíešavat' do výstupného
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3889/41 4265 zastavané plochy a nádvoria Národná diarničná spoločnost', a.s.

2530/21 výpis (portál) bez LV (reg. E-KN parc. č.: 22307/1)

2620/1 výpis (portál) bez LV (reg. E-KN parc. č.: 22307/1)

2618/5 výpis (portál) bez LV (reg. E-KN parc. č.: 22307/1)

2618/4 výpis (portál) bez LV (reg. E-KN parc. č.: 19788, 19789)

2619/9 výpis (portál) bez LV (reg. E-KN parc. č.: 19788)

3889/40 4265 len ochranné pásmo: Národná dial'ničná spoločnost', a.s.

k. ú. Karlova Ves - re . E KN:

1 9792/3 4981 ostatné plochy SR - správca SPF

19792/201 4971 zastavané plochy a nádvoria Hlavné mesto SR Bratislava

22307/2 4981 zastavané plochy a nádvoria SR - správca SPF

22307/1 4971 trvalé trávne porasty Hlavné mesto SR Bratislava

19789 4971 lesné pozemky Hlavné mesto SR Bratislava

19788 4971 orná p5da Hlavné mesto SR Bratislava

21634/1 4971 zastavané plochy a nádvoria Hlavné mesto SR Bratislava
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potrubia. Množstvo primiešavanej vody bude také, aby bola udržovaná výstupná teplota
z Teplárne - Západ do existujúceho horúcovodu, potrebná pre dané ročné obdobie. V
jestvujúcom výstupnom potrubí z Teplárne - Západ bude osadená regulačná uzatváracia
armatúra. Primiešavacie čerpadlo bude sfrekvenčným meničom pre zmenu výkonu
čerpadla. Navrhovaný horúcovod o svetlosti potrubia 2 x DN300 vystupuje z objektu
strojovne Teplárne - Západ a pokračuje jestvujúcim podzemným kolektorom a následne
prechádza nad úroveň terénu. Tu pokračuje nadzemným vedením na ocerových
vysokých podperách kexistujúcemu objektu TZP. Horúcovod pokračuje po fasáde
objektu TZP do areálu Prvej rozvojovej spoločnosti, a.s. (PRS, a.s.), kde pokračuje na
vysokých ocerových podperách pozdÍž severnej hranice pozemku PRS, a.s.. Následne
pred oplotením klesá horúcovod pod úroveň terénu a pokračuje d'alej ako bezkanálové
tepelné vedenie (BTV). Vd'alšej časti trasy horúcovod pokračuje miestnymi
komunikáciami a neupravenými trávnatými plochami a systémom BTV smerom k diarnici
D2. Túto križuje cca 145 m od severného portálu tunela Sitina, kde je vedený
v ocerových chráničkách. Ďalej je horúcovod vedený v súbehu s Dúbravskou cestou, kde
prechádza areálom SŠÚV. Horúcovod pokračuje miestnou asfaltovou komunikáciou,
kde je pred betónovou bariérou potrubie ukončené uzatváracími armatúrami v uzávernej
šachte VŠ03. Pred uzávernou šachtou je z hlavnej horúcovodnej trasy vedená odbočka 2
x DN200, prechádzajúca pásom zelene k Lamačskej ceste, kde pokračuje v súbehu
s komunikáciou ako bezkanálové potrubné vedenie so zaslepeným ukončením.

Stavba bude realizovaná dodávatersky. Zhotoviter bude určený na základe
výberového konania. Predpokladaný termín dokončenia stavby: 05/2020.

Prevádzkovanie dokončenej stavby
negatívny vplyv na životné prostredie.

nebude mat' vzhradom na jej charakter

Mená a adresy účastníkov konania:
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1 , 814 99 Bratislava
Slovenská republika - správca: Slovenská akadémia vied

Štefánikova 49, 814 38 BA
Slovenská republika - správca: Biomedicínske centrum SAV

Dúbravská cesta 9, 845 05 BA
Slovenská republika - správca: Slovenský pozemkový fond

Búdkova 36, 81715 BA
Bratislavská teplárenská a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
Prvá rozvojová spoločnost', a.s., Polianky 6 A, 841 0l Bratislava
Národná diarničná spoločnost', a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1 , 814 52 Bratislava

*

*

*

*

*

*

*

*
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* MO SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
* MV SR, Sekcia informatiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
* Západoslovenská distribučná a.s., (,ulenova 6, 816 47 Bratislava
* SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava
* Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
* Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
* SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
* Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 0l Bratislava
* Primanet, spol. s r.o., Dunajská 36, 811 08 Bratislava

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 0l Bratislava
ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, 821 06 Bratislava

*

*

Zoznam predkladaných kópií rozhodnutí/stanovísk/vyjadrení dotknutých orgánov a
organizáCií:
s MČ Karlova Ves - Rozhodnutie o umiestnení stavby č. j.: KV/SU/641/2016/5002/KJ zo

dňa 09.03.2016, právoplatné dňa 22.04.2016
s MČ Karlova Ves - Oprava zrejmej chyby vpísomnom vyhotovení rozhodnutia č.

KV/SU/641/2016/22518/KJ zo dňa 07.12.2016

s Magistrát hl. m. SR Bratislavy - územno - plánovacia informácia č.: MAGS ORM
48520/1 5-305244 zo dňa 08.09.2015

m Hlavné mesto SR Bratislava - závázné stanovisko č.: MAGS ORM 53233/15-340961

zo dňa 11 .11 .2015

s Hlavné mesto SR Bratislava - potvrdenie platnosti závázného stanoviska č.: MAGS
ORM 53233/15-340961 zo dňa 11.11.2015 listom č. MAGS OUIC 51844/2017-

378486 zo dňa 23.11 .2017

s Magistrát hl. m. SR Bratislavy - stanovisko č. MAGS OSK 53144/2015-340962/Há-256
zo dňa 23.10.2015

s Magistrát hl. m. SR Bratislavy - stanovisko č. MAGS OSK 53008/2017-378485/Bá-298
zo dňa 31.10.2017

a M(, Karlova Ves - vyjadrenie č.: KV/EKO/3497/2015/15681/MD zo dňa 03.11 .2015
MČ Karlova Ves - odpoved' na žiadost' o potvrdenie platnosti vyššie uvedeného
vyjadrenia č.: KV/EKO/3497/2015/15681/MD zo dňa 03.11.2015 listom č.:
KV/DOP/291 3/201 7/1 9673/MK zo dňa 09.04.2018

MČ Dúbravka - vyjadrenie č.: OÚR-1 5220/7423/2015 zo dňa 29.09.2015
M(, Dúbravka - stanovisko č. : OÚR-161 72/7598/201 5/PG zo dňa 15.10.2015
MČ Dúbravka - potvrdenie platnosti stanovíska č.: OÚR-16172/7598/2015/PG zo dňa
1 5.lO.20l51istom č. OÚR-1 3723/0/20'l 7/PG zo dňa 20.09.2017
Prvá rozvojová spoločnost', a.s. - stanovisko z 02.10.2015
Prvá rozvojová spoločnost', a.s. - potvrdenie platnosti stanoviska z 02.10.2015 listom
z 23.08.2017

m

s

s

m

m

m
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s Národná diarničná spoločnost', a.s. - stanovisko č.: 8661/167191/40201/2015 zo dňa
27.10.2015

s Národná diarničná spoločnost', a.s. - potvrdenie platnosti stanoviska č.:
8661/167191/40201/2015 zo dňa 27.10.2015 listom č. 6764/83530/40201/2017 zo dňa

07.09.2017

s Slovenský pozemkový fond - stanovisko č. SPFZ/2015/121241, SPFS/2015/19007 zo
dňa27.ll.20l5

s RÚVZ Bratislava hlavné mesto - závázné stanovisko č.: HZZ/16384/2015 zo dňa
21.10.2015

s RÚVZ Bratislava hlavné mesto - potvrdenie platnosti závázného stanoviska č.:
HZZ/1 6384/2015 zo dňa 21.1 0.20'l5 mailom zo dňa 11 .09.2017

a KRPZ v Bratislave - KDI - stanovisko č.: KRPZ-BA-KDl3-29-180/2015 zo dňa

12.10.2015

s KRPZ v Bratislave - KDI - potvrdenie platnosti stanoviska č.: KRPZ-BA-KDI3-29-
180/2015 zo dňa 12.10.2015 mailom z 20.09.2017

w Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy - stanovisko č. KRHZ-BA-HZUB6-
4060/2015-001 zo dňa 13.01 .2016

s Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy - stanovisko č. KRHZ-BA-HZUB6-
3292/2017-001 zo dňa 18.09.2017

s OÚ Bratislava - odpadové hospodárstvo - vyjadrenie č.: OU-BA-OSZP3-
201 5/084254/GIB/IV zo dňa 06.10.2015

u OÚ Bratislava - odpadové hospodárstvo - odpoved' na žiadost' o predÍženie platnosti
vyjadrenia č.: OU-BA-OSZP3-2015/084254/GIB/IV zo dňa 06.10.2015, zaslaná
mailom dňa 23.03.2018

s OÚ Bratislava - ochrana ovzdušia - vyjadrenie č.: OU-BA-OSZP3-201 5/084372/SIM/IV
zo dňa 07.10.2015

s OÚ Bratislava - ochrana ovzdušía - vyjadrenie č.: OU-BA-OSZP3-2C)I 7/089018/SIM/IV
zo dňa 22.09.2017

s OÚ Bratislava - ochrana prírody a krajiny - vyjadrenie č.: OU-BA-OSZP3-
201 5/084233/TEJ/IV zo dňa 14.10.2015

s OÚ Bratislava - ochrana prírody a krajiny - vyjadrenie č.: OU-BA-OSZP3-2017/089326
zo dňa 04.10.2017

s OÚ Bratislava - št. vodná správa - vyjadrenie č.: OU-BA-OSZP3-201 5/86107/JAJ/IV-v.
zo dňa 27.10.2015

s OÚ Bratislava - št. vodná správa - vyjadreníe č.: OU-BA-OSZP3-201 7/91390/JAJ/IV-v.
zo dňa 27.09.2017

m OU Bratislava - odbor krízového riadenia - závázné stanovisko č.: OU-BA-OKRI-

201 5/084886-2 zo dňa 02.10.2015
m OU Bratislava - odbor krízového riadenia - závázné stanovisko č.: OU-BA-OKRI-

201 7/092552 zo dňa 05.10.2017
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w OÚ Bratislava - referát pódohospodárstva - stanovisko č.: OU-BA-OOP4/2015/087850
zo dňa 09.10.2015

s OÚ Bratíslava - referát pódohospodárstva - potvrdenie platnosti stanoviska č.: OU-BA-
OOP4/2015/087850 zo dňa 09.10.2015 listom č. OU-BA-OOP4-2017/094911 zo dňa

16.10.2017

s nll Rrgtislgvq - (]«'.naPK -OU Bratislava - OCDaPK - závázné stanovisko č.: OU-BA-OCDPK2-

201 5/084598/DRA zo dňa 10.11 .2015

s OÚ Bratislava - OCDaPK - potvrdenie platnosti závázného stanoviska č.: OU-BA-
OCDPK2-2015/084598/DRA zo dňa 10.11.2015 listom č. OU-BA-OCDPK2-

201 7/091202 zo dňa 05.10.2017

s Krajský pamiatkový úrad - závázné stanovisko č.: KPUBA-2015/21 1 17-2/75358/ŠUS
zo dňa 27.10.2015

s Dopravný podnik Bratislava - vyjadrenie zn.: 17806/17877/2000/2015 zo dňa
29.09.2015

s Dopravný podnik Bratislava - vyjadrenie zn.: 18007/2000/2017 zo dňa 21 .09.2017
a MO SR - vyjadrenie č.: ASM-115-21 57/2015 zo dňa 29.09.2015
a MO SR - vyjadrenie č.: ASM-30-2089/2017 zo dňa 07.09.2017
s Západoslovenská distribučná, a.s. - vyjadrenie zo dňa 30.11 .2015
m Západoslovenská distribučná, a.s. - potvrdenie platnosti vyjadrenia zo dňa 30.11 .2015

mailom z 07.09.2017

s Železnice Slovenskej republiky - stanovisko č.: 22180/2015/0420-002 zo dňa
30.10.2015

s Železnice Slovenskej republiky - stanovisko č.: 1 3777/201 7/0420-3 zo dňa 07.09.2017
s SPP - distribúcia, a.s. - vyjadrenie č.: TDba/2498/2015/Pr zo dňa 15.10.2015 + zákres

jestvujúcich sietí
s SPP - distribúcia, a.s. - vyjadrenie č.: TD/NS/0202/2017/Gá zo dňa 1l.lO.20'l7 +

zákres jestvujúcich síetí
s BVS, a.s. - vyjadrenie č.: 40603/2015/SV zo dňa 13.10.2015 + zákres jestvujúcich sietí
s BVS, a.s. - vyjadrenie č.: 41235/201 7/PD zo dňa 28.09.20'l7 + zákres jestvujúcich sietí
ii Slovak Telekom, a.s. - vyjadrenie č.: 6611522116 zo dňa 05.lO.20'l5 + zákres

jestvujúcich sietí
s Slovak Telekom, a.s. - vyjadrenie č.: 6611724074 zo dňa 24.08.2017 + zákres

jestvujúcich sietí
s SITEL s.r.o. - vyjadrenie zn.: 421 3/2015 zo dňa 05.11 .2015
s SITEL s.r.o. - vyjadrenie č.: 857/2017 zo dňa 18.09.2017
s Siemens s.r.o. - vyjadrenie zn.: PD/BA/1 76/15 zo dňa 15.10.2015
s Siemens s.r.o. - vyjadrenie zn.: PD/BA/1 76/15 zo dňa 04.09.2017
s Primanet, spol. s r.o. - stanovisko č.: P/2015 zo dňa 29.10.2015
s OCAM s.r.o. - vyjadrenie zn.: 66/2015 zo dňa 14.10.2015
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s VNET - vyjadrenie č. 54/2017 z 23.08.2017 k platnosti stanoviska Primanet, spol. s r.o.
č.: P/2015 zo dňa 29.10.2015 a vyjadrenia OCAM s.r.o. zn.: 66/2015 zo dňa
14.10.2015

s UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. - vyjadrenie zo dňa 07.10.2015 + zákres
jestvujúcich sietí

s UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. - vyjadrenie zo dňa 05.09.2017 + zákres
jestvujúcich sietí

n ELTODO SK, a.s. - vyjadrenie zn.: 12101 5/PJ zo dňa 07.10.2015
s ELTODO SK, a.s. - vyjadrenie zn.: 12101 5/PJ zo dňa 25.08.2017
s SUPTEL s.r.o. - vyjadrenie zo dňa 21.10.2015
s SUPTEL s.r.o. - vyjadrenie zo dňa 13.09.2017
s Michlovský spol. s r.o. - vyjadrenie č.: 2434/2015 zo dňa 05.10.2015
s Michlovský spol. s r.o. - vyjadrenie č.: 2580/2017 zo dňa 06.09.2017
s Veolia Energia Slovensko, a.s. - vyjadrenie č.: 531/RR/2015/1805 zo dňa 12.10.2015
s Veolia Energia Slovensko, a.s. - vyjadrenie č.: 484/RRZ/201 7/1805 zo dňa 23.08.2017
s SATRO s.r.o. - vyjadrenie č.: 202/2012P zo dňa 28.09.2015
s SATRO s.r.o. - vyjadrenie č.: 260/201 7P zo dňa 28.08.2017

Ďalšie prílohy:
kópia Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.: 4600001728 zo dňa
18.02.2016, uzatvorenej medzi BAT, a.s. a Prvou rozvojovou spoločnost'ou, a.s.
kópia Zmluvy o budúcej zmluve o zríadení vecného bremena č.: 286507841500/0099
(4600001728) zo dňa 07.03.2016, uzatvorenej medzi BAT, a.s. a Hlavným mestom SR
Bratislava

kópia Dodatku č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve ozriadení vecného bremena č.:
286507841500/0099 (4600001728-Ol) zo dňa 15.12.2016, uzatvorenej medzi BAT,
a.s. a Hlavným mestom SR Bratíslava
kópia Zmluvy ozriadení vecného bremena č.: 4600001923 zo dňa 04.11.2016,
uzatvorenej medzi BAT, a.s. a SR - SAV
kópia Zmluvy obudúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.:
30203/0002/2016/Karlova Ves/0115/VanJu (4600001974) zo dňa 05.01.2017,
uzatvorenej medzi BAT, a.s. a Národnou diarničnou spoločnost'ou
kópia Zmluvy ozriadení vecného bremena č.: 4600001931 zo dňa 11.11.2016,
uzatvorenej medzi BAT, a.s. a SR - BMC SAV
kópia plnomocenstva od BAT, a.s. na zastupovanie v konaniach pre VUPEX a.s.
kópia katastrálnej mapy, overená Katastrálnym odborom OÚ Bratislava

- Katastrálnym odborom OÚ Bratislava overené listy vlastníctva - v k.ú.: Dúbravka LV č.:
3883, 1283, 847, 5920; v k. ú: Karlova Ves LV č.: 46, 1 , 1500, 4265, 3080, 4971 , 4981
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Prehlásenie:

Prehlasujem, že údaje uvedené vžiadosti sú pravdivé. Týmto udel'ujem súhlas
v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov, s tým aby boli osobné údaje v poskytnutom rozsahu použité na
evidenčné účely Mestskej časti Bratislava- Karlova Ves. Súhlas so spracovaním
poskytnutých údajov platí do doby jeho písomného odvolania a je možné ho kedykorvek
písomne odvolat'.

S pozdravom

$,ačo(
Ing. Daniela Štefániková

vedúci technický manažér

Prílohy: podl'a textu

Co: odosielatel'
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