
@ MESTSKA ČASŤ BRATISLAVA KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

č.3.: KV/SU/194/2018/3072/AP Bratislava 06.02.20l8

OZNÁMENIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (d'alej
stavebný úrad), podl'a § 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 § 5
písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
abývanie vznení neskorších predpisov aozmene adoplnení zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
§7a ods. 2 písm.i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. ohlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podl'a §61 ods. l a 4 stavebného
zákona, na základe žiadosti o stavebné povolenie podanej dňa 14. 1l .2017,

oznamuje začatie stavebného konania

dotknutým orgánom a účastníkom konania,

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, IČO:
36 361 518

NEXT INVEST, s.r.o., Záborského 42, 831 03 Bratislava
,,Apartmánový dom Boomerang - MČ Karlova Ves? čast' SO 05.1 NN
Rozvod

Hudecova ul. parc. reg. C č. 1135/1, 1256/2, 125/12, 1275/15 aparc.
reg. E č. 4425, 4426 v k.ú. Karlova Ves.

ósob uskutoěnenia: dodávatel'skySpi
Úč?:el stavby: Pripojenie stavby apartmánového domu na verejný rozvod elektrickej

Názov stavby:

Miesto stavby:

Stručný popis:

Z existujúcej transformačnej stanice TS 0069-000, ktorá je situovaná v Bratislave - Karlovej
Vsi, bude vyvedený jeden NN káblový vývod do navrhovanej istiacej skrine SR6, do ktorej
budú zaústené aj dva existujúce NN káble - jeden z nich je existujúci vývod z TS 0069-000.
V existujúcej transformačnej stanici TS 0069-000 sa doplnf do NN rozvádzača jedno NN
vývodové pole s poistkovým odpínačom do 400 A.
Z navrhovanej istiacej skrine SR6 bude napojený navrhovaný Apartmánový dom Boomerang
dvoma NN káblovými prípojkami (nie sú predmetom tohto konania).

Trasa navrhovaného NN kábla povedie pozdÍž existujúceho NN káblového vývodu č. 8 z TS
0069-000, pozdÍž príjazdovej cesty v zelenom páse smerom na Hudecovu ulicu a d'alej smerom
k areálu navrhovaného apartmánového domu Boomerang, kde zaústi do navrhovanej istiacej
skrine SR6. Z navrhovanej istiacej skrine SR6 sa vyvedú dva NN káblové vývody, ktoré
povedú spátne vspoločnej trase snavrhovaným NN vývodom až po naspojkovanie na
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existujúce NN káble, ktoré v súčasnosti napájajú istiacu skriňu RIS2 0376-002. Táto istiaca
skriňa je určená na demontáž. Naspojkovanie navrhovaných NN káblov na existujúce NN káble
sa uskutoční NN káblovými spojkami SVC-Z 240.
Navrhované NN káble budú uložené v chodníku a v teréne v káblovej ryhe 350x800, 500x800,
650/800 mm podl'a počtu káblov, v pieskovom 1«5žku zakryté tehlou a výstražnou fóliou. Pri
križovaní s cestou a s iížinierskymi siet'ami budú navrhované NN káble uložené v káblovej
ryhe 500xl200, 650xl200 mm v chráničke FXKV 160 na zhutnenom podklade.
Navrhované NN káble budú typu NAYY-J 4x240 mm2-dÍ,žka 3 5+40+120 = 195 m.
Existujúca istiaca skriňa RIS2 0376-002 sa zdemontuje a zdemontujú sa aj existujúce NN
káble, ktoré skriňu napájajú až po navrhované NN spojky. Demontované káble sú typu AYKYi napája

dlžka 33xl85+95 mm2 - dÍžka 32+l8 ' 50 m. Taktiež sa zdemontuje existujúca NN káblo-vá prípojka
AYKY 4x25 mm?' ZO skrine RIS 2 - dÍžka 25m.

Dňa 14.ll.20l7 prijal stavebný úrad od stavebníka Západoslovenskej distribučnej, a.s..,
Čulenova 6, 811 09 Bratislava, ktorú zastupuje spoločnost' NEXT INVEST, s.r.o., Záborského
42, 831 03 Bratislava žiadost' o stavebné povolenie na vyššie uvedenú stavbu. Dňom podania
žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Ked'že žiadost' neposkytovala dostatočný podklad pre
posúdenie v navrhovanej veci, stavebný úrad vyzval stavebníka v zastúpení na predloženie
požadovaných dokladov vurčenej lehote azároveň premšil konanie rozhodnutím č.
KV/SU/2952/2017/22879/AP zo dňa 06.l2.2017. Stavebník v zastúpení doplnil doklady dňa
08. 12.2017, 13.l2.20l7, 08.01 .2018 a 29.01.20l8.

Nakol'ko sú stavebnému úradu dobre známe pomery stavby ažiadost' poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad v zmysle §61 ods.(2)
stavebného zákona upúšt'a od miestneho zist'ovania a ústneho pojednávania.

V súlade s §61 ods.(3) stavebného zákona stavebný úrad určuje, že námietky m«"žu
účastníci konania a dotknuté orgány uplatnit' do 7 pracovných dní odo dňa domčenia tohto
oznámenia. K neskoršie podaným námietkam a pripomienkam nebude stavebný úrad
prihliadat'.

Ak dotknutý orgán vurčenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko
kpovol'ovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov
súhlasí.

Do podkladov a dokumentácie je možné nahliadnut' na stavebnom úrade MČ Bratislava
Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, Bratislava v stránkové dni (v pondelok a stredu od 8:00 do
12:00 a od 13:00 do 17.00 hod.). Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovat',
predloží jeho zástupca originál plnej moci s podpisom splnomocnenca a splnomocnitel'a.

Z dóvodu vel'kého počtu účastníkov konania - osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné
právo kpozemkom astavbám na nich vrátane susediacich pozemkov astavieb, ak ich
vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám móžu byt' stavebným povolením
priamo dotknuté, najmá vlastníci pozemkov, bytov a nebytových priestorov bytového domu
súp. č. 3040 uvedených na LV č. 2867 v k. ú. Karlova Ves sa toto ozná,,mqq4e doručuje formou
verejnej vyhlášky (podl'a fl 61 ods. 4 stavebného zákona v nad,,yýí%i%'5,26 zákona č.
71/1967 o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnko
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Dana Čahojová
starostka
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Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 811 09 Bratislava, ktorú
zastupuje spoločnost' NEXT INVEST, s.r.o., Záborského 42, 83103 Bratislava

2. NEXT INVEST, s.r.o., Záborského 42, 831 03 Bratislava
3. Ing. Juraj Szabo, Romanova 1679/27, 851 02 Bratislava - projektant
4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
5. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
6. Bratislavská teplárenská a.s., Bajkalská 21/A 829 05 Bratislava
7. Zdenek Mizera, Palkovičova 9, 821 08 Bratislava
8. Matúš Slanina, Studenohorská 2/A, 841 03 Bratislava
9. Ing. Marek Reich, Hudecova 2, 841 04 Bratislava
10. Ing. Andrea Reichová, Hudecova 2, 841 04 Bratislava
1l. osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom a susedným

stavbám, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám móžu byt'
stavebným povolením priamo dotknuté.

1. v konaní

Doručí sa dotknutým orgánom:

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832
05 Bratislava:

- Orgán ochrany prírody a krajiny
- Orgán štátnej vodnej správy
- Orgán ochrany ovzdušia
- Orgán odpadového hospodárstva

3. Okresný úrad Bratislava, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Tomášikova 46,
832 05 Bratislava

Krajský pamiatkový úrad, Lešková 17, 811 04 Bratislava
Ministerstvo obrany SR - Sekcia majetku a infraštruktúry, Za kasárňou 65, 832 47
Bratislava

6. MČ Bratislava Karlova Ves - oddelenie dopravy a životného prostredia - tu !
7. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava l
8. RUVZ - P.O.BOX., Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29
9. Krajské riaditel'stvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava l
10. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823-05 Bratislava
11 . Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
12. Slovenský zváz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 0l Bratislava
13. Západoslovenská energetika a.s.,- Čulenova 6, 816 47 Bratislava
14. Bratislavská vodárenská spoločnost' a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
15. SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
16. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
17. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 6257/3, 841 04 Bratislava 4
18. SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 0l Bratislava
19. OCAM s.r.o., Nám. Hraničiarov 31, 851 03 Bratislava

1.

2.

4.

5.

Doručí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:
20. Miestny úrad MČ Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. F'rantiška 8-, 842 62 Bratislava -

so žiadost'ou o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
21. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - so žiadost'ou

o zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
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Na vedomie:

22. NEXT INVEST, s.r.o., Záborského 42, 831 03 Bratislava
23. MČ Bratislava Karlova Ves - starostka
24. MČ Bratislava Karlova Ves - oddelenie územného rozvoja
25.spis
26. 2x a/a

Verejná vyhláška

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

4-.2.2riig
Dátum vyvesenia:......a. .a.-....' w.....:' . . .Dátum doruěenia: ... . . ..... . . .. . . . Dátum zvesenia: . . . . . . . . .......

pečíafka %P.dFMSt: taJRQKEJ č/)$éčiatka a podpis:
BRATISLpARL))VA VES

aišxússAv.as»
842 d BFŤ7ílSLAVA 4

-58-

pečiatka a podpis:

Vybavuje: Ing. Paulech, 02/ 707 1l 313 andi???jJ<arlo?.
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