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MESTSKÁ ČASŤ BRÁTISLAVA - KARLOVA VES

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Vybavuje/ linka/ E-mail
Ing. Drahoslava Hambálková
02/ 707 11315

drahoslava.hambalkova@karlovaves.sk

Vec: ,,Horúcovod Nemocnica Patrónka? - žiadost' o stavebné povolenie - zverejnenie inforínácie

Vaše číslo Naše číslo

KV/SU/205/2019/7217/DH

Bratislava

8.4.2019

Spoločnost' VUPEX a.s., so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, ako splnomocnený zástupca stavebníka
Bratislavská teplárenská, a.s., so sídlom Turbínová 3, 829 05 Bratislava, podala dňa 12. 12.2016, žiadost' o začatie
správneho konania vo veci povolenia líniovej stavby s názvom:

,,Horúcovod Nemocnica Patrónka?

v rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:

*

*

*

*

*

SO Ol Elektroinštalácia + dial'kové ovládanie

SO 02 pripojenie na rozvodnú siet'
SO 03 Stavebná čast'

PS Ol Strojnotechnologické zariadenie
PS 02 Elektroinštalácia + MAR

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 rozvo5ove3 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. 13 85),
2520/ 12 a parc.č. 2520/ 1 v k.ú. Dúbravka a na pozemkoch registra ,,c" KN parc.č. 2525/ 1, 2533/ 1 (ako pozemok reg.
,,E? parc.č. 19792/3), 2526/l a 2530/22 (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, 2530/11, 2531, 2530/20, 2530/34, 2530/38,
3889/ 170, 3 889/43, 3 889/ 159 (ako pozemok reg. ,,E" parc.č. 223 07/2), d'alej na pozemkoch parc.č. 3 889/ 160, 253 0/2 1,
2620/l a 2618/5 (ako pozemok reg. ,,E? parc.č. 22307/l), 2618/3, 2618/4 (ako pozemky registra ,,E" parc.č. 19789
a 19788), 2616/5 (ako pozemok registra ,,E? parc.č. 21634/1), a parc.č. 2619/9 (ako pozemok registra ,,E,? parc.č.
19788), všetky v k.ú. Karlova Ves.

Pre umiestnenie predmetnej líniovej stavby, bolo na základe póvodného návrhu zo dňa 13 .11 .2015, tunaj ším stavebným
úradom vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. KV/SU/641/2016/5002/KJ zo dňa 9.3.2016, ktoré nadobudlo
právoplatnost' dňa 22.4.2016.

Voči územnému rozhodnutiu bolo tunajšou mestskou čast'ou rozhodnutím č. KV/SU/1 792/2017/14072/MZ zo
dňa 3.8.2017 vyhovené návrhu na povolenie obnovy územného konania, ktorý podal účastník konania - občianske
zdíuženie s názvom Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 2018, 850 00 Bratislava, dňa
7.4.20 17. Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení obnovy konania, dňa 1l.9.20l7, bolo podra § 64
ods.l v spojení s § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších
predpisov, začaté nové správne konanie o predmetnej veci, v ktorom bolo na predmetnú stavbu dňa 28. 1.2019 vydané
nové územné rozhodnutie pod č. KV/SU/175/2019/278/DH, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 4.3.20l9. Následne
dňa 6.3.20l9 stavebník požiadal o pokračovanie v stavebnom konaní.

Dňom podania žiadosti o stavebné povolenie bolo v zímysle § 18 ods. 2 správneho poriadku začaté stavebné konanie
vo veci povolenia časti stavby podra § 60 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení.

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (d'alej stavebný úrad) podra
ustanovenia § 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 ustanovením § 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, v nadváznosti na ustanovenie e) 7a ods. 2 písm. i)
zákona Slovenskej národnej rady č. 3 77/ 1990 Zb. o hlavnom nneste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších
predpisov, (d'alej zákon o hlavnom meste) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadváznosti na ustanovenia §
2 písm. e) a § 4 ods. 4 zákona č. 416/200 1 Z. z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a
vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, a určený stavebný úrad podra ustanovenia § 119 ods. l
stavebného zákona listom Okresného úradu Bratislava, odboiu výstavby a bytovej politiky, oddelenia štátnej stavebnej
správy, č. OU-BA-OVBP2-201 5/43070-FIC zo dňa 4.5.2015, zastúpená starostkou mestskej časti v zmysle § 17 ods.
3 zákona o hlavnom meste SR Bratislavy, podra ustanovenia § 3 8 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon
o EIA"), a §58a ods. 3 stavebného zákona, novelizovaného zákonom č. 31 4/20 14 zb., ktorým sa mení a dopÍňa zákon
o EIA, zverejňuie tieto informácie:

a) kópiužiadostiostavebnépovoleniel2.l2.20l6;
b) kópiu žiadosti o pokračovanie v konaní zo dňa 6.3.20l9;

c) V zist'ovacom konaní podra § 29 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, vznení
neskorších predpisov, bolo vydané Okresným úradom Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany -prírody avybraných zložÍek životného prostredia, rozhodnutie pod 'č. OTÍJ-Bk-OS'lP3-
2017/070101/KOJ/EIA-r zo dňa 22.8.20l7, potvrdené v odvolacom konaní rozhodnutím Okresného úradu Bratislava,
odbom opravných prostriedkov, referátu starostlivosti o Evotné prostredie, č. OU-BA-OOP3-2017/104193-NMT zo dňa
22. 11.2017, ktoré nadobudlo právoplatnost' dřia 29.ll.2017, 'zea navrhovaná činnost' sa nebude posudzovat' podra zákona o
EIA.

Uvedené dokumenty sú prístupné na stránke http://enviroportal.?.

Zverejnením tejto informácie na úradnej tabuli a webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves stavebný úrad
spÍňa-povinnost' vyplývajúcu z ustanovení § 38 ods. 2 zákona o EIA a § 58a ods. 3 stavebného zákona. Táto
informácia musí byt' zverejnená počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia.jeho pvávopli
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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

2


