
 

 č. : ÚKaSP-2011/177-STE-kk                                                         Bratislava 30.03.2011  

 

O Z N Á M E N I E 

 
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 zákona                
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR 
Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy (ďalej len „stavebný úrad“), podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona dotknutým 
orgánom a známym účastníkom konania 
 

oznamuje začatie kolaudačného konania 
 
pre stavbu: „Obnova STL plynovodov a prípojok Bratislava – na uliciach Pri 

starom mýte, Vajnorská, Rožňavská, Bojnická – objekt SO 01 – 
Strednotlakový plynovod a prípojky“ 

 
stavebník: SPP distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
miesto: na pozemkoch parc.č. 13605/2, 13605/42, 13605/57; 13607/3, 13607/4, 

13607/5, 13607/6, 13607/18, 13607/22, 13607/25, 13607/26, 13607/27; 
13608/1, 13608/12, 13608/13, 13608/26, 13608/70, 13608/79; 14472/11; 
17014/1, 17014/3; 17015/91, 17015/97, 17015/98, 17015/206; 17038/1, 
17038/9, 17038/19, 17038/20, 17038/21, 17038/22, 17038/23, 17038/24; 
17040; 17062/2, 17062/4, 17062/19; 17063/1, 17063/2; 17082/1, 17082/3, 
17082/4, 17082/6, 17082/13, 17082/66, 17082/67, 17082/72, 17082/98;, 
v kat. úz. Bratislava - Nové Mesto; na pozemkoch parc.č.17007/1, 17007/3, 
17007/8, 17007/11, 17007/23, 17007/46; 22139/18; 22247/4; 23024/1, 
23024/6, v kat. úž. Bratislava - Trnávka 

 
druh stavby: výmena potrubia strednotlakového plynovodu v pôvodnej trase, 
účel: obnova na konci životnosti. 
 
 
Stavebník, SPP distribúcia, a.s., podal dňa 03.02.2011 návrh na kolaudáciu uvedenej stavby. 
Stavbu povolil tunajší stavebný úrad rozhodnutím zo dňa 12.07.2009 pod č. ÚKaSP-
2007/208-OMA, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.08.2007. Stavebník následne požiadal 
o predĺženie platnosti stavebného povolenia ktoré stavebný úrad dňa 08.09.2009 predĺžil 
rozhodnutím č. ÚKaSP-2009/965-STE do 31.12.2010. Dňom podania návrhu sa začalo 
kolaudačné konanie a stavebný úrad nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie 
spojené s miestnym zisťovaním 

 
v piatok 27.05.2011 o 9.00 hodine, 

 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO 
oddelenie územného konania a stavebného poriadku 

 Junácka ul. č. 1,  832 91 Bratislava 3 



so stretnutím účastníkov v budove miestneho úradu MČ Bratislava - Nové Mesto, na Junáckej 
ulici č.1 v Bratislave, na odd. územného konania a stavebného poriadku v miestnosti č. 606. 
 
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť podľa  § 80 
ods. 2 stavebného zákona najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 
 
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, predloží jeho zástupca 
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 
 
K ústnemu pojednávaniu je stavebník povinný pripraviť doklady podľa § 81 a § 81b písm. e) 
stavebného zákona a § 18 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
 
 
 
 
 

        M g r.  R u d o l f  K u s ý 
starosta mestskej časti 

          Bratislava – Nové Mesto 
 

 

Doručí sa: 

- účastníkom konania: 
1. SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
2. Ing. Vladimír Sládek, zástupca vlastníkov bytov v bytovom dome, Rožňavská 21, 831 04 

Bratislava 
3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, odd. SMM 
4. Miestny úrad Bratislava Nové Mesto, odd. podnikateľské, právne a správy majetku 
5. Fyzickým a právnickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo 

stavbám sú kolaudovanou stavbou priamo dotknuté, sa z dôvodu ich veľkého počtu 
doručuje oznámenie verejnou vyhláškou 

 
- dotknutým orgánom: 
6. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, OCH, správa VO 

a CSS 
7. Miestny úrad Bratislava Nové Mesto, odd.VaI 
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská ul. č. 6, 

811 03 Bratislava 
9. Inšpektorát práce, Za kasárňou 1, 832 64  Bratislava 
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto, Ružinovská 8, 821 08 

Bratislava 
 
- doručenie verejnou vyhláškou: 

Na vedomie fyzickým a právnickým osobám - vlastníkom pozemkov dotknutých stavbou 
v predmetnej lokalite v kat. úz. Bratislava - Nové Mesto. 
Toto oznámenie bude v súlade s § 26 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli 
Magistrátu hl. mesta Bratislavy a Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na dobu 15 dní. 
Po zverejnení tohto oznámenia na úradnej tabuli po dobu 15 dní správny orgán vyznačí 



deň vyvesenia a zvesenia tejto vyhlášky a predloží ho do spisu na stavebný úrad. 15. deň 
je dňom doručenia tohto oznámenia. 

 
 

    Vyvesené dňa:                                     Zvesené dňa:  
 
 

.................................               ................................... 
 
 
 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 
 
 
11. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, Organizačný referát 

- so žiadosťou o vyvesenie tejto vyhlášky na obvyklom verejnom mieste  
12. Magistrát hl. mesta. Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, Organizačný referát - so 

žiadosťou o vyvesenie tejto vyhlášky na obvyklom verejnom mieste 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vybavuje: Mgr. art. Štefancová     

 
tel. č.: 49 253 153     Stránkové dni: 
miestnosť č. 606, VI. poschodie    pondelok: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00  
stavebne@banm.sk     streda:  8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00  
www.banm.sk      piatok:  8.00 – 12.00 


