
MESTSKÁ ČÁS'ř BRATISLAVA - KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

- podl'a rozdel'ovníka

Vaše číslo Naše číslo
KV/SÚ/75/2020/8955/ZM

Vybavuje/ linka/ E-mail
Majemfl<ová Zuzana, Ing.
02/ 707 1l 319
zuzana.majernikova@karlovaves.sk

Bratislava

19.05.2020

Vec:

,,s'ri, Plynovod D 110 - Staré grunty - Karlova Ves"
Oznámenie ozačatí územného konania podl'a § 36 zákona č. 50/1976 Zb. oúzemnom
p}ánovaní a stavel,nom poriadku, v znení neskorších predpisov (d'alej len .stavebný zákon") a
o upustení od ústneho pojednávania

/

Dňa 28.10.20!8, obdržal stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves návrh na
vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu:

s názvom:

stavebný objekt:

,,s'r'í, Plynovod D 110 - Staré grunty - Karlova Ves"

SO Ol STL plynovody a plynovodnéaprípojky,

pre navrhovatel'a: Ing. Jozef Gajdoš, Lombardiniho 17, 831 0l Bratislava 37,

ktoréhozastupuje: Ing.MichaelaKopečná,Matejkoval6,84105Bratislava4,

miesto stavby:

úěel stavby:

na pozernkoch registra CKN parciel č. 2954/3, 2963/46, 2963/53, 2963/65,
2963/66, 2960/39, 296(/28, 2960/38, 2960/37, 2963/3, 2960/36, 2960/31,
2960/3, 2960/32, 2960/33, 2960/52, 2960/54, 2960/9 katastrálne územie
Karlova Ves, Bratislava (d'alej len ,,k.ú. Karlova '!es"),

inžinierska stavba - miestny rozvod plynu (§ 43a ods. (3) písm. f)
stavebného zákoría),

polohové umiestnenie stavby:
Stavba s.a umiestňuje tak, ako je to zakreslené v podklade kópie katastrálnej mapy M = 1:lO00,
ktorá je súčast'ou tohto oznámenia.

Popis stavby:
účelom stavby je vybudovat' komplexné plynárenské zariadenia - distribučnú siet' STL
plynovodov, ktoré spolu s ostatnými siet'ami budú tvorit' nosnú - kostrovú technickú infraštruktúru
v lokalite, Súčast'ou výstavby plynovodov je i návrh na výstavbu pífpojok pre budúce odberné
plynové zaria4enia, ktoré budú tvorit' objekty RD a BD. Návrh na zriadenie domových regulačných
a meracích zostáv pre objekty RD a pre BID a ich plynofikácia, nie je súčast'ou tejto stavby.
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STL plynovody:
Výstavba plynovodov začína pripojením na existujúci plynovod z OCL rúr DN 150 mm, v
začiatočnom bode. Spósob prepojenia nového plyriovodu na existujúci je navrhnutý bez odstavenia
existujúceho plynovodu DN 150.
Od začiatočného bodu bude vybudovaný tzv. ,,kostrový" plynovod v profile D 110 mm, z ktorého v
uzlovom bode budú vybudované ďalšie distribučné plynovody - odbočky v profile D 90 mm a v
profile D 110 mm, z ktorých koncových bodov bude pokračovat' výstavba plynovodov
severozápadným smerom a juhovýchodným smerom.
C?elková-dÍžka plynovodov je navrhnutá cca 118,35 m, z toho v profile D 90 mm to bude cca 38,50
m a v profile D 110 rnm to bude cca 79,85 m.
Plynovody musia byt' uložené v spáde podl'a nivelety existujúcej komunikácie, a podra niveliet
projektovaných komunikácií tak, aby krytie ich potrubia bolo min. cca 1,15 m.
Trasy plynovodov sú navrhnuté podra možnosti priamo a pre ich výstavbu s nevyhnutným počtom
lomov - óhybov - vrcholových pre horizontálne, resp. aj pre vertikálne zmeny ich trás.
Plynovody budú vedené súbežne s obrubníkmi komunikácií, od ktorých musia byí' vedené min.
1,00 m v úsekoch bez uličných vpustí, resp. 1,50 m 'v úsekoch s uličnými vpustarni osadenými pri
obrubnfkoch.

Celkove je na plynovodoch navrhnuté osadenie 3 ks uzáverov, z toho 1 ks v profile D 110 mm pri
mieste preppja na existujúci plynovod a 2 ks budú osadené na odbočke plynovodov od uzlového
bodu, z toho to bude 1 ks uzáveru v profile D 90 rnm a 1 ks uzáver v profile D' 110 mm. V
koncových bodoch plynovodov, celkom v 2 ks je navrhnuté osadenie odvz.dušňovacích ventilov DN
25 mm.

Plynovodné prípoiky:
Pre zásobovanie budúcich objektov RD a BD je navrhnuté vybudovanie ceílkom 4 ks prípojok.
Potrubný jozvod všetkých prípojok je navrhnutý z plastových (PE) rúr s vonkajším profilorr'i D= 32
mm.

Celková dÍžka, prípojok v hqrizontálnom smere je cca 25,30 m. V dÍie potrubia prípojok nie je(a prípi
dížka ízahrnutá ich dížka vo vertikálnom smere, vývody prípojok nad terén, kde je nutné počítat' s dÍžkou

min. cca á 1,80 m/I ks prípojky, t.j. min. cca 7,20 m.
Napojenie prípojok na plynovody rn8že byt' realizované výlučne použitím prípojkových
elektrofúznych tvaroviek. I'rasy prípojok sú vedené po.dl'a možností priamo bez horizontálnych
lomov - mimo jednej prípojky.
Spád prípojok musí byt', podl'a možností, k plynovodom, pri krytí ich potrubia min. 0,90 m, pri
realizácii ohybov vývodov a min. 0,70 m pri použití elektrotvarovky na vývodoch.
Vývody všetkých prípojok musia byt' ukončené gul'ovými kohútmi DN 25 mm, ktoré budú tvorit'
hlavné uzávery plynu (ďalej iba HUP) pre osadenie DRZ pre budúce OPZ.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie (d'alej len ,,konanie").
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslúšný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný

úrad") podra § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánoyaní a stavebnom poriadku,
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,stavebný zákon") v nadvinosti na § 7a písm. i) zákona č.
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, vznení neskorších predpisov
(ďalej lén ,,zákon o hlavnom meste") a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadváznosti na §
l písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z; o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie a o zmene a doplnení zákoria č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, v spojení s § 36 stavebného zákona, a podra § 26
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (d'alej ,,správny poriadok"), oznamuje začatie konania
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania.

Vzhl'adom k tomu, že pre dané územie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na
základe ktorej stavebný úrad posúdil návrh na územné rozhodnutie, stavebný úraď ? podl'a F§
36 ods. 2 stavebného zákona, od ústneho pojednávania.

Z hl'adiska funkčného využitia je navrhované umiestnenie stavby v súlade s Územným
plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, ktorý je schválený uznesením MsZ č. 123/2007 zo
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dňa 31.05 .2007 s účinnost'ou ód Ol.09.2007, v znenf jeho zmien a doplnkov, ktorý dotknuté územie
umiestňovanej stavby definuje pre nasledovné závázné funkčné využitie územia:
- málopodlažná zástavba obytného úzerrúa, číslo funkcie 102, rozvojové územie, kód reg. C,
pričom v území je prípustné urniestňovat' zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu
Územia.

Účastníci územného konania móžu uplatnit' svoje námietky a pripomienky najneskór do 7
pracovných dní, odo dňa doručenia tohto oznámenia. Stavebný úrad upozorňuje účastníkov
konania, že na neskoršie podané námietky a pripomie?nky sa neprihliadne.

V rovnakej lehote doložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov
potrebuje na riadne posúdenie .návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadost', určenú lehotu pred
jej uplynutím primerane predÍži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatf územného
-kona;ia, neoznárni v určenej alebo predÍženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa
za to, že so stavbou z hradiska nírn sledovaných záujmov súhlasí (§ 36 ods. 3 stavebného zákona).

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky apripomienky, ktoré neboli uplatnené
v'prvostupňovom konaní vurčenej lehote, hoci uplatnené mohli byt' (§ 42 ods. 5 stavebného
zákona).

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

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

dohOdnút' so zamestnancom stavebného úradu, ktorý vec vybavuje, uvedeným v záhlaví tohto
oznámenia.

AQkt' Rl'
/'??

:A @ ,m?
Dana Čahojová

starostka

Príloha:
l x situácia v M = l : 1000 na podklade kópie katastrálnej mapy

Oznámenie sa doruěí:

Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
navrhovatel': Ing. Jozef Gajdoš, Lombardiniho 17, 831 0l Bratislava 37, ktorého zastupuje Ing.
Michaela Konečná, Matejkova 16, 841 05 Bratislava 4
AKER, s.r.o., Dubnická 6, 851 0l Bratislava 5
Mgr. Miroslav Cibulka, Mariánska 34/A, 900 31 Stupava
Iveta Petrovská, Homolova 12, 841 02 'Bratislava 42
Marek Matovič, Bodrocká 34, 821 07 Bratislava 2
Ing. Richard Hauskrecht, Studenohorská 15, 841 03 Bratislava 42
Ing. Peter Jakubec, Lenardova 6, 851 0l Bratislava 5
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, zastúpená starostkou, Nám. sv. Františka 8, 842 62
Bratislava 4

9. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciál.ne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1, zastúpené primátorom
10. Právnické alebo fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám,

ako aj k susedným pozemkom a stavbárn, vrátane bytov, m«"žu byt' územným konaním priarno
dotknuté

I.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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II. Dot]knutým orgánom, správcom IS, organizáciám:
1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave,

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26
Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava 3 :

z hl'adiska odpadového hospodárstva
z hl'adiska ochrany prírody a krajiny

Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostrieďkov, pozemkový referát, Tomášikova 46,
832 05 Bratislava 3

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava l
Bratislavská vodárenská spoločnost', Eí.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 1l Bratislava 26
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, odd. dopravy aživotného prostredia,
referát dopravy, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

III. Na vedomie (nemá právne účinky doručenia):
1 . navrhovatel': Ing. Jozef Gajdoš, Lombardiniho 17, 831 0l Bratislava 37, ktorého zastupuje Ing.

Michaela Konečná, Matejkova 16, 841 05 Bratislava 4
AKER, s.r.o., Dubnická 6, 851 0l Bratislava 5
Mgr. Miroslav Cibulka, Mariánska 34/A, 900 31 Stupava
Iveta Petrovská, Homolova 12, 841 02 Bratislava 42
Marek Matovič, Bodrocká 34, 821 07 Bratislava 2
Ing. Richard Hauskrecht, Studenohorská '15, 841 03 Bratislava 42
Ing. Peter Jakubec, Lenardova 6, 851 0l Bratislava 5
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, zastúpená starostkou, Nám. sv, Františka 8, 842 62
Bratislava 4

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava i, zastúpené primátorom

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

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 ďeň vyvesenia je dňom doručenia tohto oznámenia.
%»ISC,!,,szs

Dátum doručenia:

l'l,,Y5, %ŇŇ
Dátum vyvesenia
na úradnei
Pečiatka

MIESTNY úRAD íi.n4rsxea čASTl
BRATISLAVA-KA'MLOVAVES

NAM. SV. psúwnšú a
842 62 BRATISLAVA 4

W@.
-Q@-

V!%e, U)'/'%
Dátum zvesenia:

z úradnej tabule:
Pečiatka a podpis

MIESTNY úRAD MESkKEJ čASTl
ssq7ísí.ovq- KAóVA VES

NAM. SV. priúsrišu a
842 62 BR/',TISj.AVA 4

.ga
IJlila
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