
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLÁVA - KÁRLOVA VES

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Naše číslo
KV/SU/175/2019/7241/DH

Vaše číslo Vybavuje/ linka/ E-mail
Ing. Drahoslava Hambálková
02/707 1l 315

drahoslava.hambalkova@karlovaves.sk

Vec: ,,Horúcovod Nemocnica Patrónka? - nové prejednanie veci na základe rozhodnutia o povolení obnovy
územného konania - zverejnenie informácie v zmysle § 38 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa
menia a dopíňajú niektoré zákony (d'alej len ,,zákon o EIA").-

Bratislava
8.4.20l9

Rozhodnutím Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves pod č. KV/SU/1792/2017/14072/MZ zo dňa 3.8.20l7, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 1l.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 ro'zvodnú siet'
SO 03 Stavebná čast'

PS Ol Strojnotechnologické zariadenie
PS 02 Elektroinštalácia + MAR

*

*

*

*

umiestnenej podra póvodného návrhu zo dňa 13.ll.20l5 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 spoločnosti, a.s. na ulici Polianky,
ako nadzemná čast' trasy, d'alej v podzemnej trase križovaním diarnice D2 pretlakom cca 148 m od severného portálu
tunela Sitina, popri Dúbravskej ceste s odbočením ku Lamačskej ceste (oproti križovatke Lamačská - Mokrohájska),
a d'alej popri Lamačskej ceste, na pozemkoch registra ,,c" KN parc.č. 2485/1, 2484/ 1, 2485/7, 2485/8, 2486/3, 2486/4,
2515 (ako pozemok registra ,,E? parc.č. 1385), 2520/12 a parc.č. 2520/l v k.ú. Dúbravka a na pozemkoch registra
,,c" KN parc.č. 2525/1, 2533/l (ako pozemok reg. ,,E? parc.č. 19792/3), 2526/1 a2530/22 (ako pozemok reg.
,,E? parc.č. 19792/201), 2530/39, 3889/6, 2530/3 (ako pozemok reg. ,,E" parc.č. 19792/201), 2530/5, 3889/39,
3889/41, 2530/l 1, 2531, 2530/20, 2530/34, 2530/38, 3889/170, 3889/43, 3889/159 (ako pozemok reg. ,,E? parc.č.
22307/2), d'alej na pozemkoch parc.č. 3889/160, 2530/21, 2620/l a 2618/5 (ako pozemok reg. ,,E? parc.č. 22307/1),
261 8/3, 261 8/4 (ako pozemky registra ,,?E" parc.č. 19789 a 19 788), 261 6/5 (ako pozemok registra ,,E" parc.č. 21 634/ l ),
a parc.č. 2619/9 (ako pozemok registra ,,E" parc.č. 19788), všetky v k.ú. Karlova Ves.

Na stavbu bolo tunajším stavebným úradom vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. KV/SU/641/2016/5002/KJ zo
dňa 9.3.20l6, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 22.4.2016, pre navrhovatera 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 3.8.20l7 vyhovené návrhu na povolenie obnovy územného
konania, ktorý podalo občianske združenie ,,Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 2018, 850
00 Bratislava" dňa 7.4.20l7.

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 konaní
(správny poriadok), v znení neskorších predpisov.

Po prerokovaní návrhu bolo v novom územnom konaní Mestskou čast'ou Bratislava-Karlova Ves, ako príslušným
stavebným úradom, vydané nové územné rozhodnutie pod č. KV/SU/175/2019/278/DH zo dňa 28.1.20l9, ktoré
nadohudlo právoplatnost' dňa 4.3.2019.



Zverejnením tejto inforínácie na úradnej tabuli a webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves stavebný
úrad spÍria povinnost' vyplývajúcu z § 3-8 ods. 2 písm. f ) zákona o EIA.
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Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

Na vedomie:

1. Bratislavská teplárenská, a.s., 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
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