MESTSKA ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

podl'a rozdel"ovm'ka

Vaše číslo

Naše číslo

vybavuje / linka / mail

Bratislava

KV/SÚ/27/2021/17193/AF

Anna Feketeová

18.lO.2021

02 / 707 1l 318

anna.feketeova@karlovaves.sk

Oznámenie o začatí stavebného konania

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný úrad")
podra § 117 ods. (l) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon"), podra § 7a ods. (2) písm. i)
zákona Slovenske:j národnej rady č. 3 77/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

vznení neskorších predpisov -a podra čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenškej republiky
Bratislavy, podl'a ustanovenia § 61 ods. (2) stavebného zákona v nadvLnosti na § 18 ods. (3)
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (d'alej
správny poriadok), účastníkom konania a dotknutým organom
(
oznamuje
začatie stavebného konania

názov líniovej stavby: ,,BA Karlova Ves, Staré grunty, NNK";
stavebný objekt:

SO Ol NN KABLOVÉ, VEDENIE

miesto stavby:

ulica Staré Grunty v Bratislave, pozemky CKN parc. č. 2920/42, 2984/2,
2985/2, katastrálne územie Karlova Ves;

navrhovatel'ovi:

?vzastúpení:

Západoslovenská distribuěná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36 361 518; (d'alej len ,,navrhovater")
PATÁK, s.r.o., V. P. Tótha 30, 905 1l Senica, IČO: 36 267 031 ;

druh stavby:

novostavba;

účel stavby:

inžinierska stavba - líniová stavba - podra § 43a ods. (3) písm. i)
stavebného zákona - rozšírenie miestneho mzvodu elektriny NN;

projektant:

Ing. Juráj Szabo, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 5752*A2,
Komplexné architektonické ainžinierske služby, ktorý vypracoval
projektovú dokumentáciu v termíne 06/2019.

Dňom. podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
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Struěný popis stavby:
Projektová dokumentácia rieši návrh nového káblového vedenia a pozemkoch parc. č. 2920/42,
2985/2, k.ú. Karlova Ves, ktoré bude vybudované dvoma káblami typu NAVY-J4 x 240, ktoré
budú vyvedené z existujúcej rozpo5ovacej skrine č. 1190-069. Odtiar povedú káble k miestu kde sa
naspojkujú na existujúci NN kábel, ktorý sa v mieste spojovania rozreže. Jeden kábel povedie
kzdravotnému stredisku (Staré grunty 51). Druhý kábel sa naspojkuje na NN kábel v smere
do rozpo5ovacej istiacej skrine pre vonkajšie vedenie (VRIS) č. 1190-093. V blízkosti existujúceho
NN podperného bodu je navrhnutá nová rozpojovacia skriňa, do ktorej budú prespojkované vývod,
ktoré budú napojené z VRIS skríň osadených na uvedenom podpernom bode.
Nový NN kábel bude uložený vo vol'nom teréne v káblovej ry42e 500 x 800 mm v pieskovom lóžku,
kryté plastovými platriami a výstražnou fóliou. Pri križovaní s inžinierskymi siet'ami a miestnymi
komunikáciami bude kábel uložený v káblovej ryhe 500 x 1200 mm v chráničkách FXKV 160 mm
na zhutnenom podklade.
Káble budú uložené Ý káblovej ryhe pri dodržaní STN EN 33 2000 5-52 s min. krytím:
- terén 0,7 m pod úrovňou terénu,
- chodník O,5 m pod úrovňou chodníka,
- cesty 1,2 m pod úrovňou cesty.
Na pozemku parc. č. 2984/2 k.ú. Karlova Ves bude demontovaná VRIS č. 1190-015 a č.
1190-016. Existujúce zemné a vzdušné NN vedenie bude prepojené do novej rozpo5ovaccj istiacej
skrine 2 x NN spojka.
Stavebný úrad mestskei časti Bratislava-Karlova Ves na stavbu vydal:

územné rozhodnutie oumiestnení líniovej stavby č. KV/SÚ/468/2020/15727AF

ZO

dňa

29.09.2020, právoplatné 10.ll.2020
Vzhradom na to, že sú stavebnému úradu dobre známs pomery staveniska a žiadost' poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšt'a sa v zmysle § 61 ods. (2) stavebného
zákona od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.
Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. (3) stavebného zákona určuje, že námietky
móžu účastníci konania uplatnit' najnesk8r v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia o začatí konania a zároveň účastníkov konania upozorňuje, že sa na neskór podané
nárnietky neprihliadne.
Podra § 61 ods. (6) stavebného zákona stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy
jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej rnóžu
uplatnit' svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne

pěsúdenie návrhu dlhší- čas, predÍŽi stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu-pred jej uplynutím.
Ak dotknutý orgán štátnej správy vurč'enej lehote alebo predÍženej lehote ne'oznámi svoje
stanovisko k povorovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hradiska ním sledovaných záujmov
súhlasí.

Ak sa niektorý zúčastníkov konania nechá zastupovat', predloží jeho zástupca plnú moc
na zastupovanie.
Do podkladov spisového materiálu móžu účastníci konania nahliadnuť na Miestnom úrade Mestskej
časti Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4, č. dverí 161, v stránkové
dni (pondelok a streda od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod.).
V prípade záujmu využitia možnosti nahliadania do spisu je potrebné si vopred dohodnút' stretnutie
prostredníctvom vyššie uvedeného mailového kontaktu.
/'
7

/'J %

%ti'

/ Á l
".Á '1

V-

rr=n-ii

-%

l

.i mh r

l

'j

t/?
Ill
},l II

/S

,.1Ť
lií

2

/

/l

Dana Čah/o3ová'

W

'/ tq

p

/

starostka

Doručí sa:

I. Účastníkom konania formou verejnej
ej vyhlášky:
Západoslovenská distribučná, a.s.,ČlČulenova 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení Paták, s r.o.,
V. P. Tótha 30, 905 Il Senica
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.l, 814 99 Bratislava l
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

ASIR, spol. s r.o., Planckova 1, 851 0l Bratislava

UniverzÍta Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava l
SG Shopping, s r.o., Staré gmnty24, 841 04 Bratislava 4
Právnické alebo fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom CKN parc. č.
2920/42, 2985/2, 2984/2 a 2920/42, 2920/58, katastrálne územie Karlova Ves ak stavbám

na nich, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, vrátane bytov a nebytových priestorov, ktoré
rm5žu byt' stavebným konaním priamo dotknuté
II. Doručí sa so žiadost'ou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej' vyhlášky:

1. Miestny úrad MČ Bratislava - Karlová Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 BratislaÝa so žiadost'ou o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
n. Dotknutým orgánom, správcom IS, organizáciám: .

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám.l, 814 99 Bratislava
3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova č. 46, 832 05
Bratislava:

4.
5.

6.
7.
8.
9.

- z hl'adiska odpadového hospodárstva
- z hradiska ochrany prírody a krajiny
Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava
Bratislavská teplárenská, a.s, Turbínová 3, 829 05 Bratislava
SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
ACS s r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
Dopravný podnik Bratislava, a.s., Odbor doprávných informácií a stavieb, Olejkárska 1, 814 52
Bratislava

10. Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditerstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný

inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
1l. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 81104 Bratislava
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5
14. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
III. Na vedomie (nemá právne účinky doručenia):

15. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení Paták, s r.o.,
V. P. Tótha 30, 90511 Senica
16. Hlavné rnesto SR Bratislava, Primaciálne náín.l, 814 99 Bratislava l
17. Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
18. ASIR, spol. s r.o., Planckova 1, 851 0l Bratislava

19. UniverzÍta Komenského v Bratisláve, Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava l
20. SG Shopping, s r.o., Staré grunty24, 84 í 04 Bratislava 4
IV, Na vedomie:

21. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - starostka,

22. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - oddelenie územného rozvo3a
23. Mestská čast' Bratislava Karlova Ves - oddelenie životného prostredia
24. spis - 2x
25. a/a - 2x
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Verejná vyhláška
Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dol»u 15 dní na úradnej
tabuli mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.
15. deň vyvesenia je dňom doručenia tohto oznámenia.

Dátum vyvesenia
na úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis:

Dátum doručenia:

Dátum zvesenia

4@ H toí!

z úradnej tabule:
Pečiatka a podpis
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