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č. j.: KV/SU/101/2018/7969/DH Bratislava 10.5.2018

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

Tunajšiemu stavebnému úradu bola dria 15.l2.20l7, s doplnením dňa 23 .2.20 18, doručená žiadost' stavebníka
- spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, na základe
splnomocnenia v zastúpení Ing. Mariánom Zacharom - IPOČ, so sídlom Blagoevova 12, 851 04 Bratislava,
(d'alej len ,,stavebník"), na vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu s názvom:

,,BA, Staré grunh7 NNK, 2x NN vývod z TS 1874-000?
SO Ol- NN prípojka k existujúcemu rodinnému domu postavenému na parcele č. 2783/2 v k.ú. Karlova Ves,

v lokalite ulíc Staré grunty a Konvalínková v Bratislave, na pozemkoch registra ,,C" KN parc.č. 2865/8, 2865/7,
2941 /26 (v registri ,,E" evidovaný ako p.č. 19908), 2941/44, 2941/46, 2941/45, 2864/3, 2794/8, 2794/ 1, 2795/5,
2 761 / 1 a 2 761/4 v k.ú. Karlova Ves (d'alej len ,,stavba"), v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorú v2ypracoval
projektant Ing. Juraj Szabo - ELUNITA, so sídlom Romanova 27, 851 02 Bratislava, z októbra 2017. Dňom
podania návrhu bolo začaté stavebné konanie.

Líniová stavba bola umiestnená rozhodnutím Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves o umiestnení stavby pod
č. KV/SU/8/2017/14945/DH zo dřia 4. 10.2017, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 14. 11.2017.

Predmetom projektovej dokumentácie (Ing. Juraj Szabo, z októbra 2017) je líniová stavba podl'a 139 ods. 3
písm. d) stavebného zákona, ktorej predmetom je vybudovanie nového podzemného NN káblového rozvodu -
NN prípojky, pre zabezpečenie dodávky elektrickej energie výlučne pre existujúcu stavbu rodinného domu
súp.č. 3637 na pozemku parc.č. 2783/2 v k.ú. Karlova Ves na Konvalinkovej ulici v Bratislave (p«"vodne
Stuhová ulica). Zabezpečenie elektrickej energie pre koncového odberatel'a sa navrhuje z existujúcej
trafostanice TS 1 874-000, objekt súp.č. 6342, umiestnenej na ulici Staré grunty na pozemku parc.č. 2865/8
v k.ú. Karlova Ves, novým káblovým rozvodom 2x NAVY-J 4x240 mm's celkovou dÍžkou -2x 270 m, do
navrhovanej skrine SR na pozemku parc.č. 2790/7 v k.ú. Karlova Ves, z ktorej sa bude d'alej vedená NN
prípoj ka do novonaÝrhovaného elektromerového rozvádzača RE.P (fakturačného elektromerového rozvádzača)
rodinného domu na pozemku 2783/2 v k.ú. Karlova Ves.

Navrhovaná trasa NN káblového vedenia je navrhovaná so začiatkom na pozemku parc.č. 2865/8,
vývodom z existujúcej trafostanice TS 1 874-000, a d'alej iia pozemkoch parc.č. 2865/7, 2941/26 (v registri
,,Eí" evidovaný ako parc.č. 19908), 294?/44, 2941/46, 2941/45, 2864/3, 2794/8, 2794/1, 2795/5, 2761/1 a
2761/4 v k.ú. KarlovaVes.

Trasa káblového rozvodu NN bude na pozemkoch parc.č. 2865/8, 2865/7, 2941/26, 294?/44, 2941/46,
2941/45, 2864/3 a 2794/8 vedená na okraji predmetných pozemkov v spevnených ploch.ách v jestvujúcejchráničke 2xFXKVl60 až po hranicu pozemku parc.-č. 2794/1, kde bude vedená apozdíž južnej hranice
pozemku v zeleni. Ďalej trasa pokračuje v zeleni pozdÍž východnej hranice pozemku parc.č. 2795/5,-následne
popod panelovú komunikáciu Konvalinkova ulica na pozemku parc.č. 2 761/1 v chráničke 2xFXKV 110 a d'alej
pozdÍž severného okraja komunikácie na pozemkoch 2761/1 a 2761/4 v zeleni. Na pozemku parc.č. 2761/4
bude trasa ukončená v navrhovanej skrini SR.

Navrhovaná trasa káblového vedenia vspevnených plochách akomunikáciách bude vedená
v jestvuj úcej chráničke 2xFXKV 160 (resp. 2xFXKV 110), ktorá je umiestnená vo výkopovej ryhe so šírkou 50stvuj

vhllcm, v hlbke 120 cm, opatrenej výstražnou fóliou. V zeleni budú káblové vedenia realizované vo výkopovej
ryhe so šírkou 35 cm, s-híbkou 80 cm, v pieskovom lóžku s pieskovým obsypom hr. 20 cm, zakryté betónovou
doskou (resp. tehlami) a označené výstražnou fóliou.

Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad") podra § 117
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon") v nadvuznosti na § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 3 771 1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o hlavnom meste") a čl.
67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadvuznosti na § 1 písm. c) 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 (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadváznosti na § 2 písm. e)
zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné
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celky v znení neskorších predpisov, podl'a 61 ods. 1 stavebného zákona v nadváznosti na § 18 ods. 3 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny
poriadok"), všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom oznamuie začatie stavebného
konania.

Podl'a § 61 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upúšt'a od miestneho zist'ovania aj od ústneho
pojednávania, pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadost' poskytuje dostatočný podklad pre
posúdenie navrhovanej stavby.

Stavebný úrad určuje, že účastníci konania íne+žu uplatnit' svoje námietky do 7 pracovných dní odo
dňa doručenia tohto oznámenia a súčasne upozorňuje, že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.
Dotknuté orgány sú povinné oznámit' svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej móžu uplatnit' svoje
námi.etky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas,i,etky úč:

Ilži stav«predl;i stavebný úrad na jeho žiadost' lehotu pred 3ej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebopredÍženej lehote neoznámi svoje písomné stanovis-ko kapovol'ovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou
z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí (§ 61 ods. 5 stavebného zákona).
Upozornenie:
V zmysle § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(d'alej len "správny poriadok") účastníci konania, ích zákonní zástupcovia aopatrovníci sa m6žu dat'
zastupovat' advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Právnická osoba koná prostredn?íctvom
svojich orgánov alebo prostredníctvom svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázat'
písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice.

Učastník konania a zúčastnená osoba má právo v zmysle F3 33 správneho poriadku navrhovat' dókazy
a ich doplnenie. Stavebný úrad týmto dáva účastníkom konania a zúčastneným osobám možnost', aby sa pred
vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť kjeho podkladu i k spósobu jeho zistenia, prípadne navrhnút' jeho
doplnenie, najneskór v lehote určenej stavebným úradom (§ 33 ods. 2 v nadváznosti na § 27 správneho
poriadku). Účastník konania je povinný navrhnút' na podporu svojich tvrdení dókazy, ktoré sú rnu známe (E)
34 ods. 3. správneho poriadku.)

Úč-astníci ko'nania móžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia v budove miestneho úradu Mestskej
č.qsti Bratis!ava-Karlcva Ves, r'ia prízemí, v !íaríc. č. 160, v úradrié drii: Pondelok a streda, 8 - 12 a 13 - 17 hod..
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Doručí sa účastníkom konania - verejnou vyhláškou:
Ing. Marián Zachar - IP(Č, Blagoevova 12, 851 04 Bratislava
vlastníkom dotknutých pozemkov registra ,,c" parc.č. KN parc.č. 2865/8, 2865/7, 2941/44, 2941/46,
2941/45, 2864/3, 2794/8, 2794/1 , 2795/5, 2761/1 a 2761/4 a pozemku registra ,,E" KN parc.č. 19908 v k.ú.
Karloya Ves

vlastníkom a spoluvlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich a susedných stavieb, pozdÍž vyššie
uvedených parciel, na ktorých je umiestňovaná ?miová stavba, v k.ú. Bratislava - Karlova Ves
Ing. Juraj Szabo - ELUNITA, so sídlom Romanova 27, 851 02 Bratislava - projektant

*

*

*

*

Doruěí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenic verejnej vyhlášky:
1. Miestny úrad MČ Bratislava - Karlova Ves, Nárri. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava - so žiadost'ou

o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
2. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne náí'n. 1, 814 99 Bratislava - so žiadost'ou o zverejnenie

verejnej vyhlášky na úradnej tabuli

Dotknutým orgánom:
3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

- oddelenie usmerriovania investičnej činnosti
4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

- oddelenie dopravy
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5.
6.

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, oddelenie dopravy a životného prostredia - TU-
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 831 04 Bratislava
- oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (OPK)

7. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 831 04 Bratislava- oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životné'ho prostredia (ŠVS)
8. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o z:ivotné prostredie, Tomášikova 46, 831 04 Bratislava

- oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (OH)
9. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 831 04 Bratislava
10. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
11 . Krajské riaditerstvo policajného zboru v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
12. Dopmvný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
13. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava
14. Bratislavská vodárenská spoločnost' a.s., Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava
15. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 17 Bratislava
16. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6 , 816 47 Bratislava
17. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
18. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 0l Bratislava
Na vedomie (nemá účinky doručenia):
19. Ing. Marián Zachar - IPOČ, Blagoevova 12, 851 04 Bratislava
20. Ing. Juraj Szabo - ELť?JNITA, so sídlom Romanova 27, 851 02 Bratislava
21. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 l :5 Bratislava
22. VI GROUP, spol. s r.o., Dorastenecká 26, 831 07 Bratislava
23. R]%JDr. Martin Kysela, Bárdošova 45, 831 0l Bratislava
24. Ing. Jaroslav Linkeš, Pod Lesom 10, 841 04 Bratislava
25. Mgr. Zora Linkešová, Pod lesom 10, 841 04 Bratislava
26. Mgr. Janka Olajošová, Beňovského 8, 841 0l Bratislava
27. JUDr. Petronela Mináriková, Smolenická 2, 851 05 Bratislava
28. Vladimír Križan, Chorv.á?tska 2, 90 25 Chcr,íátska Oro!:,
29. Ing. Anna Demkqvá, Jasovská 1, 851 07 Bratislava
30. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

oddelenie správy nehnutel'ností
31 . MČ Bratislava Karlova Ves - starostka
32. MČ Bratislava Karlova Ves - oddelenie územného rozvoja
3 3. MČ Bratislava Karlova Ves - oddelenie dopravy a životného prostredia
34. spis
35. a}a - 2x

Verejná vyhláška

Táto písomnost' sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Miestneho úraduMČ Bratislava-Karlova Ves. Za-deň doručenia sa-považuje 15. deň vyvesenia. Zá'roveň 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 spát'.

íi=::::g:.:o:KJ;Dátum vyvesenia: átum zvesenia:
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