
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Btatislava 4

- podl'a rozdel'ovníka

Vaše číslo Naše číslo

KV/SÚ/1734/2020/7646/ZM
Vybavuje/ linka/ E-mail
Majerníková Zuzana, Ing.
02/ 707 11319

zuzana.majernikova@karlovaves.sk

Bratislava

17.04.2020

Vec:

.BA Karlova Ves, Staré Grunty, Paulíny, NNK?
Oznámenie ozačatí stavebného konania podl'a § 61 zákona č. 50/1976 Zb. oúzemnom
plmnovanŤa stav-ebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (d'alej len .stavebný zákon?) a
o upustení od ústneho pojednávania

Dňa 03.04.2020 obdržal stavebný úrad mestskej časti Brátislava-Karlova Ves žiadost'
o vydanie staÝebného povolenia na stavbu:

s názvom:

objekt:
,,BA'Karlova Ves, Staré Grunty, Paulíny, NNK?
SO Ol - NN Káblové vedenie,

pre stavebníka: spoločnost' Západ?
, ICO:

oslovenská
Bratislava 1 36 36 1518,

distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47

ktorého zastupuje: spoločnost' PATÁK s.r.o., V.P.Tótha 30, 905 0l Senica, IČO: 36 267 031,
[ [

miesto stavby: na pozemkoch registra CKN parciel č. 2954/3, 2963/46, 2963/47 katástrálne
územie Karlova Ves, Bratislava (d'alej len ,,k.ú. Karlova Ves, Bratislava?), ul.
Staré Grunty,

účel stavby: inžinierska stavba - miestny rozvod elektriny (§ 43a ods. (3) písm. i)
stavebného zákona),

na stavbu bolo mestskou čast'ou Bratislava-Karlova Ves vydané:
územné rozhodnutie Č.j.: KV/SU/31/2018/95/ZK zo dňa 25.Ol.2018, právoplatné dňa
09.03.2018,

popis stayby:
Predmetom územného konania je pripojenie nového odberného miesta na ulici Staré Grunty. ZSDis
sa zaviazala, že na základe technických podmienok, vybuduje nový NN káblový distribučný rozvod
káblom 2x NAYY-J 4x240. Navrhované NN káble budú zaústené do novej rozpojovacej skrine l-
SR. Navrhované NN káble sa pripoja NN spojkarni na existujúci kábel, ktorý sa rozreže.
Navrhovaný NN rozvod bude realizovmý káblom jednotného typu NAYY-J 4x240, o celkovej
dÍžke 80,00 m.

. Nový NN kábel bude uložený vo vol'nom teréne, v káblovej ryhe 500x800 mrn, v pieskovom lóiu,
krytý plastovými platňami a výstraiou fóliou. Pri križovaní s iminierskymi sieťami a miestnymi
komunikáciaíni bude kábel uložeriý v káblovej ryhe 500xl200 mm, v chráničkách FXKV 160 mm,
na zhutnenom podklade. Uzemnenie 1-SR skrine bude riešené zeínniacou páskou FeZn 30x4 mm,
pripoloženej v káblovej ryhe.
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Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie (d'alej len ,,konanie?).
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný

úrad") podl'a § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
v znení neskorších predpisov (d'alej len ,stavebný zákon?) v nadvťnosti na § 7a písm. i) zákona č.
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, vznení neskorších predpisov
(d'alej len ,,zákon o hlavnom meste?) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadv?osti na §
l písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie a o zrnene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku
(stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, oznarnuje podl'a § (51 stavebného zákona, a podra §
26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (d'alej ,,správny poriadok?), začatie stavebného
konania dotknutým orgánom a známym účasiníkom konania, a pretože sú stavebnému úradu dobre
známe pomery a žiadost' poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavebnej úpravy
?v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

účastníci konania mói uplatnit' svoje náínietky najneske»r do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia, na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Na pripomienký a
námietky, ktoré boli alebo mohli byt' uplatnené v územnom pojednávanf alebo pri prerokúvaní
úzeínného plánu zóny, sá neprihliada (§ 61 ods. 1, ods. 3 stavebného zákona).

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dot:uté orgány. Ak niektorý z orgánov
štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predÍži stavebný úrad na jeho žiadost' lehotu
pred j-ej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo píedÍženej lehote neoznárni svoje stanovisko
k povorovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl'adisk@ ním sledovaných záujmov súhlasí (§ 61
ods. 6 stavebného zákona).

Ak sa nechá niektorý zúčastníkov konania zastupovat', jeho zástupca musí píaedložit'
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovat'.

Do podkladov konania moio nazerat' na tunaj šom stavebnom úrade.
Termín nazerania do spisu je potrebné dopredu teŇefonicky, prípadne e-mailom,

dohodnút' so zamestnancom stavebného úradu, ktorý vec vybavuje, uvedeným v záhlaví tohto
oznámenia.
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Dana ČaVhojov;
staro:

Oznámenie sa doruěí:

I.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

'Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
stavebník: spoločnost' Západoslovenská distribučná, a.s.ý Čulenova 6, 816 47 BratŇslava 1,
IČO: 36 36 -1518, ktorého zastupuje spoločnost' PATÁK s.r.o., V.P.Tótha 30, 905 0l Senica,-
IČO: 36 267 031
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1, zalstúpené primátorom
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, zastúpená starostkou, Nárn. sv. Františka 8, 842 62
Bratislava 4

Ing. Peter Jakubec, Lenardova 6, 851 0l Bratislava 5
Ing. Juraj Szabo, Romanova 27, 851 02 Bratislava 5 - projektant
Právnické alebo fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám,
ako aj k susedným pozernkom a stavbáín, vrátane bytov, mói byt' stavebným konaním priamo
dotknuté
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II. Dotknutým orgánom, správcom IS, organizáciám:
1. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 81107 Bratislava 1
2. Krajské riaditerstvo PZ v BA - Krajský dopravný inšpektorát, Dopravno-inžinierske oddelenie,

Špitálska ul. č. 14, 812 28 Bratislava 1
Okresný úrad Bratislava, oďbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova č. 46, 832 05
Bratislava 3

Bratislavská vodárenská spoločriost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Sloyak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava l
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Rěntgenova 26, 851 0l Bratislava 5
ACS, spol. s r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislaya 2
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, odd. dopravy aživotného prostredia,
referát dopravy, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

III. Na vedomie (nemá právne úěinky doruěenia):
1. stavebník: spoločnost' Západoslovenská distribučná, á.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1,

IČO: 36 36 -1518, ktorého zastupuje spoločnost' PATÁK s.r.o., V.P.Tótha 30, 905 0l Senica,'
IČO: 36 267 031
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne náín. č. 1, 814 99 Bratislava 1, zastúpené primátorom
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, zastúpená starostkou, Nám. sv. Františka 8, 842 62
Bratislava 4

Ing. Peter Jakubec, Uenardova 6, 85101 Bratislava 5
Ing. Juraj Szabo, Romanova 27, 851 02 Bratislava 5 - projektant

2.
3.

4.
5.

IV. Na vedomie:
1. MČ Bratislava - Karlova Ves - starostka
2. MÚ MČ BA - Karlova Ves - stavebný úrad - a/a - 2x
3. spis-2x

[ ?

Verejná vyhláška

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej
tabuli mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

15 deň vyvesenia je dňom domčenia tohto oznámenia.

Dátum vyvesenia
na úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis:
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Dátum zvesenia:

z úradnej tabule:
Pečiatka a podpis
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