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MESTSKA CAST BRATISLAVA - KARLOVA VES
Nám. sv. Františka č. 8, 842 62 B r a t i s l a v a 4

KV/SU/337/2017/13941/AP Bratislava Ol.08.20l7

OZNÁMENIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej stavebný úrad) podra §
117 ods. l 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 a bývanie a o zmene a doplnení zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, 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 v súlade s § 36 ods. l a 4 stavebného zákona

oznamuje
začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby

známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.

Navrhovatel':

Názov stavby:
Miesto stavby:

Účel stavby:

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, ktorého v konaní zastupuje
spoločnost' MAVIX, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava

,,FTTH KBV BD Vila na Kopci?
ulica Staré gmnty, parc. reg. C č. 2864/37, 2864/39- zapísané na LV č. 5454,

parc. reg. C č. 2920/36, 2920/83, zapísané na LV č. 4857

parc. reg. C č. 2920/84, zapísaná na LV č. 3462

parc. reg. C č. 2930, 2940/2, 2940/20, zapísaná na LV č. 727

parc. reg. C č. 2941/42, zapísaná na LV č. 5275

parc. reg. C č. 2920/165, zapísaná na LV č. 5516

parc. reg. E č. 19908, 20652/2, 20752 zapísaná na LV č. 4977 v k. ú. Karlova Ves

rozšírenie verejnej optickej telekomunikačnej siete spoločnosti Slovak Telekom,
a.s.

Spósob uskutočnenia stavby: dodávatel'sky, dodávatel' stavby bude oznámený do 15 dní po ukončení
výberového konania

Stručný popis:

Predmetom konania je predÍženie optickej siete, resp. vybudovanie telekomunikačnej prípojkyprípojk
'redÍžen'optického kábla do objektu novostavby BD ,,Vila na Kopci". Prípojka má však aj charakter p: la

verejnej rozvodnej telekomunikačnej siete spoločnosti Slovak Telekom s možnost'ou d'alšieho napojenia
na umiestňovanú stavbu. Táto investičná akcia je prioritne potrebná pre zabezpečenie
vysokorýchlostného pripojenia predmetného objektu na existujúcu infraštruktúm operátora - spoločnost'
Slovak Telekom, a.s., ktorá sa nachádza pri d'alšej novostavbe ,,Slnečnica" na ulici Staré gmnty.

Celková dÍžka projektovanej trasy optickej prípojky bude cca 480 m. Trasa-proj;ktovaných
multirúr začína napojením na existujúci optický rozvádzač PDOB, ktorý sa nachádza na ulici Staré



Grunty, pri novostavbe BD ,,Slnečnica? (parc. č. 2920/36) a je d'alej vedená v súbehu s miestnou
komunikáciou - ulica Staré Grunty, ktorú dvakrát križuje. Multirúra bude ukončená v Chodbových
optických rozvádzačoch v zmysle požiadaviek investora novostavby.

Projektovaná infraštmktúra - multirúra (typ DBl2x7/4) bude uložená v káblovej ryhe minimálne
20x40cm pre dodržanie pokrytia min. 35cm v spevnených plochách chodníka, alebo min. 30x60cm pre
dodržanie pokrytia min. 55cm v rastlinnom teréne - intravilán alebo min. 30x80cm pre dodržanie
pokrytia min. 75cm v rastlinnom teréne - extravilán. Pokladaná infraštruktúra - multirúra bude v celom
priebehu označená výstražnou fóliou. Prechody - križovanie spevnených častí sú riešené technológiou
pretláčania. Pokladaná infraštruktúra bude umiestnená do chráničky PE? 10 mm, s krytím chráničky min.
0,5rn od povrchu spevnenej plochy.

Pri realizácii stavby nedójde k výmbu drevín. Pri výkopových prácach sa bude dbat' na to, aby
nedošlo k poškodeniu zelene, stromov a ich koreňových systémov.

Na stavenisku sa nachádzajú jestvujúce podzemné inžinierske siete, ktoré v zmysle platných
priestorových noriem je nutné pri realizácii stavby rešpektovat'.

Stavebný úrad prijal dňa 09. 10.2015 od navrhovatel'a Slovak Telekom, a.s., Slovak Telekom, a.s.,
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, ktorého v konaní zastupuje spoločnost' MAVIX, s.r.o., Račianska 66,
831 02 Bratislava návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby ,,FTTH KBV BD Vila na Kopci".
Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie o umiestnení predmetnej stavby. Ked'že návrh
neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie v navrhovanej veci, stavebný úrad vyzval navrhovatel'a
na doplnenie podania vpožadovanom rozsahu azároveň prerušil konanie rozhodnutím č.
KV/SU/3480/2015/14944/AP zo dňa 21.10.20l5. Navrhovater dňa 28.12.20l5 požiadal opredÍženie
lehoty na doplnenie dokladov vpredmetnom konaní. Stavebný úrad žiadosti vyhovel alistom č.
KV/SU/691/2016/2016/2477/AP zo dňa 28.01.20l6 predížil lehotu na doloženie dokladov. Následne
navrhovatel' postupne dopíňal požadované doklady, prÍčom zároveň žiadal o postupné predlžovanie lehót
na doplnenie, ktorým stavebný úrad listami č. KV/SU/691/2016/7304/AP zo dňa 18.04.2016,
KV/SU/691/2016/14212/AP zo dňa 08.08.2016, KV/SU/691/2016/17875/AP zo dňa 17.lO.2016,
KV/SU/337/2017/1249/AP zo dňa 12.Ol.20l7, KV/SU/337/2017/7933/AP zo dňa 20.04.2017 vyhovel.
Naposledy doplnil svoje podanie navrhovater v zastúpení dňa 04.07.20l7.

Stavebný úrad v zmysle Fg 36 ods. 2 stavebného zákona upúšt'a od ústneho pojednávania z dóvodu,
že pre dané územie je schválená územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdit'
návrh na územné rozhodnutie.

V súlade s § 36 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad určuje, že námietky m6žu účastníci
konania a dotknuté orgány uplatnit' do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na
tunajšom stavebnom úrade. K neskoršie podaným námietkam a pripomienkam nebude stavebný úrad
prihliadat'.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy. Na
neskoršie podané námietky stavebný úrad neprihliadne.

Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko
k povol'ovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Vodvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci mohli byt' (§ 42 ods. 5 stavebného zákona).

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).

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovat', predloží jeho zástupca plnú moc na
zastupovanie s podpisom splnomocnenca a splnomocnitel'a.

V súlade s §36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje stavebný úrad začatie konariia o umiestnení
predmetnej líniovej stavby verejnou vyhláškou. V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stavebný úrad v prílohe tejto písomnosti vymedzil
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územie, pre určenie okruhu účastníkov konania. Účastníkmi predmetného konania sú teda všetci vlastníci
pozemkov astavieb (parciel) vo vyznačenom území na katastrálnej mape, ktorá je prílohou tejto
písomnosti. Stavebný úrad m«"že zahrnút' do predmetného konania aj d'alšie fyzické alebo právnické
osoby, ktoré preukážu opodstatnenost' svojej požiadavky.

,K*,S'
0

Q
(/)*

k%,-
',t:aSŤ

?

€

.9-

€l
'?tka

ň
>

'á

Príloha: - situačný výkres
katastrálna mapa s vyznačením územia, pre určenie okruhu účastníkov konania

Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, ktorého v konaní zastupuje spoločnost'
MAVIX, s. r. o., Račianska 66, 831 02 Bratislava
Vlastníci a správcovia dotknutých pozemkov parc. reg. C č. 2864/37, 2864/39, 2920/36, 2920/83,
2920/84, 2930, 2940/2, 2940/20, 2941/42, 2920/165, parc. reg. E č. 19908, 20652/2, 20652/2, 20752
Vlastníci a správcovia susedných pozemkov a stavieb, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemku
alebo stavbe m5žu byt' rozhodnutím priamo dotknuté, t.j. vlastníci pozemkov a stavieb (parciel)
vyznačených v katastrálnej mape, ktorá je prílohou tejto písomnosti

4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

1.

2.

3.

Doruěí sa dotknutým orgánom:

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Továrenská 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24
Bratislavská vodárenská spoločnost' a.s., Pre3,ovská 48, 826 46 Bratislava
Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 8582 92 Bratislava 5,
Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1
Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava
KRPZ-v-Bratislave-, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava l
Hlavné mesto SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, p.o. Box 192, 814 99 Bratislava 1 -oddelenie
správy komunikácií
Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie obvodu, Tomášikova 46, 832
05 Bratislava

orgán odpadového hospodárstva
orgán ochrany prírody a krajiny
orgán štátnej vodnej správy
orgán ochrany ovzdušia

10. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
1l . SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, a.s., 825 1l Bratislava 26
12. Západoslovenská distrib'učná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
13. UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 0l Bratislava
14. ACS, spol. s.r.o., Ružová dolina 10 821 09 Bratislava
15. Benestra, s.r.o., Einsteinova 24, 851 0l Bratislava
16. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
17. Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 0l Bratislava
18. DIGI Slovakia, s.r.o., Rěntgenova 26, 851 0l Bratislava 5

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
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19. Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1
20. Eltodo SK, a.s., Podunajská 25, 821 06 Bratislava
21. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
22. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
23. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácii a bezpečnosti MV SR, Pribinova 2,

812 72 Bratislava

24. 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 0l Bratislava
25. MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 0l Piešt'any
26. RAINSIDE s.r.o., Tesloví43, 821 02 Bratislava
27. SATRO, s.r.o., Polianky 9844 37 Bratislava
28. SITEL s.r.o., Kopčianska 20/c, 851 0l Bratislava
29. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
30. Túrk Telekom international SK, s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava
31. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava

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

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

o zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli

Na vedomie účastníkom konania (nemá účinky doručenia):
34. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, ktorého v konaní zastupuje spoločnost'

MAVIX, s. r. o., Račianska 66, 831 02 Bratislava
35. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Na vedomie:

36. MČ Bratislava Karlova Ves - starostka
37. MČ Bratislava Karlova Ves - oddelenie dopravy a životného prostredia
38. MČ Bratislava Karlova Ves - oddelenie územného rozvoja
39. spis
40. a/a - 2x

Verejná vyhláška

Táto písomnost' sa doručuje yerejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli
Miestneho úradu MČ BratislavaŽKarlova Ves. Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia
písomnosti na úradnej tabuli Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves. 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 sput'.

'---nwiDátum vyvesenia:Z.'.'..:..'...'-..:... Dátum doručenia:..................Dátum zvesenia:

MIESTNY úíqool?lsxea čASTl
BRATlSLAVAJARiOVA VES

pečiatka a poidp!':ň eW?!€Ns:n?"ečiatka a podpis:

' úhún?rsí
iíqv í?úsko
i. 'šV:XRANťiš
: evMbmu,í
/ -5á?

pečiatka a podpis:

Vybavuje: Ing. Paulech, 02/ 707 1l 313
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