
 

č. ÚKaSP-2010/1179-802-ABA-ÚRp                                                     Bratislava, 30.08.2011 
 
 

 
 
 
 
 

R O Z H O D N U T 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 (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona  č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 67 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „stavebný úrad“), v súlade 
s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len“ 
správny poriadok“) na podklade vykonaného konania posúdil žiadosť navrhovateľa a  § 40 
ods. 3  stavebného zákona, rozhodla  
 
 

o   p r e d ĺ ž e n í   p l a t n o s t i   
r o z h o d n u t i a   o   u m i e s t n e n í   l í n i o v e j  s t a v b y    

 
 
Týmto rozhodnutím sa platnosť rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby  s názvom: 
 
„Pripojenie miestnej obslužnej komunikácie C2 na Rožňavskú ul., Bratislava“  

 
na pozemkoch:        parc. č. 15111/2, 15111/13, 15111/56, 15111/120, 15111/124, 15111/127, 

15111/335, 15111/336, 15111/339, 15111/340 – 342, 23021, kat. územie 
Nové Mesto a 23023/1, 23023/2 kat. územie Trnávka   

                               (list vlastníctva  č. 2046 – ostatné plochy,  
                                list vlastníctva č. 2582 – ostatné plochy,  zastavené plochy a nádvoria, 
                                k parc. č. 23023/1, 23023/2 – list vlastníctva nezaložený ) 
pre navrhovateľa:    VIENNA INVEST spol. s r.o., Kapitulská 15, 811 01 Bratislava    
v zastúpení:             ARTPLAN spol. s r.o., Ing. Oľga Szabóová, Karadžičova  27, 811 08  

Bratislava 
podľa dok. ÚR od:  ATELIER 3M, s.r.o., so sídlom Zadunajská ul. 8, 851 05 Bratislava – Ing. 

arch. Marián Pokrivčák, Ing. arch. Monika Štekláčová; dopravné riešenie 
– DS - projekt, s.r.o., Ing. Soňa Ridilová, (október 2006),  

 
ktoré vydala Mestská časť Bratislava – Nové Mesto dňa 2.07.2008 pod zn. ÚKaSP-
2007/1623-SP-MGR-802,  právoplatným dňa 10.09.2008 
 

p r e d l ž u j e   d o  10.09.2013. 
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO 

oddelenie územného konania a stavebného poriadku 
 Junácka ul. č. 1,  832 91 Bratislava 3 
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Členenie stavby na stavebné objekty: 
SO 201   Križovatka Rožňavská cesta – miestna obslužná komunikácia C2 
SO 202   Predĺženie miestnej obslužnej komunikácie C2 
SO 301   Dažďová kanalizácia 
SO 401   Preložka verejného osvetlenia – Rožňavská cesta 
SO 402   Vonkajšie osvetlenie miestnej obslužnej komunikácie 
SO 403   Úprava trolejového vedenia 
SO 501   CSS v križovatke Rožňavská ul. – miestna obslužná komunikácia C2 
SO 502   Prekládka koordinačného kábla CSS 
SO 601   Ochrana teplovodu v mieste kríženia s komunikáciou 
 
Ďalšie objekty súvisiace s navrhovanou stavbou sa umiestňujú: 
- dažďová kanalizácia na pozemkoch parc. č. 15111/2, 15111/13, k.ú. Nové Mesto, 
- preložka verejného osvetlenia na Rožňavskej ul. a vonkajšie osvetlenie miestnej 

obslužnej komunikácie na pozemkoch parc. č. 15111/2, 15111/13, k.ú. Nové Mesto, 
23023/2 a 23023/1, k.ú. Trnávka, 

- cestná svetelná signalizácia a preložka koordinačného kábla CSS parc.č. 23021, 
15111/2, k.ú. Nové mesto, 23023/1, 23023/2, k.ú. Trnávka, 

 
Užívateľom a vlastníkom komunikácie Rožňavská cesta, parc. č. 23023/1 a 23023/2, kat. 
územie Trnávka, a užívateľom a vlastníkom komunikácie Tomášikova,  parc. č. 23021, 
k.ú. Nové Mesto je Hlavné mesto SR Bratislava a navrhovateľ má naň právo na základe 
súhlasu vlastníka.  
Vlastníkom pozemku parc. č. 15111/2, je spoločnosť LK-SL s.r.o., Kapitulská 15, 
Bratislava – ostatné plochy a navrhovateľ má naň právo na základe súhlasu vlastníka. 
Vlastníkom pozemkov parc. č. 15111/13, 336, 127, 56, 340, 341, 342, 339, 335, 124, 120 
je stavebník  VIENNA INVEST spol. s.r.o., Kapitulská 15, Bratislava. 

 
Druh stavby :  - rozšírenie komunikácie Rožňavskej cesty o ľavý odbočovací pruh 
                       -  novostavba novej svetelne riadenej križovatky, ktorá umožní ľavé odbočenie  

do zóny Tomášikova – Rožňavská a pravé odbočenie a pravé pripojenie zo 
zóny na Rožňavskú cestu, 

            -  novostavba - predĺženie miestnej obslužnej komunikácie C2  
 
Doba trvania stavby :  trvalá  
 
Stavebník je povinný v plnom rozsahu splniť a rešpektovať podmienky uvedené      
v stanoviskách  dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí, ktorí sa vyjadrili k 
rozhodnutiu o umiestnení stavby č. ÚKaSP-2007/1623-SP-MGR-802 zo dňa 2.07.2008, ako 
aj podmienky uvedené v aktualizovaných stanoviskách: 
 
• Bratislavská teplárenská, a.s., č. 00843/Ba/2011/3340-2, zo dňa 19.01.2011 a č. 

02451/Ba/2011/3340-2, zo dňa 29.07.2011, najmä:  
- v objektovej skladbe „3.7 Ochrana teplovodu v mieste kríženia s komunikáciou – obj. 

601“ uložiť nad horúcovod v správe BAT železobetónové roznášacie dosky s presahom 
1m od vonkajšieho obvodu horúcovodu na obe strany.  

 
• Pantel international SK, s.r.o., č. VYJ/009/2011, zo dňa 11.01.2011, najmä:  
- zakresliť presnú polohu sietí do projektu pred zahájením prác 
- pred zahájením stavieb zabezpečiť u firmy Heizer Optik vytýčenie dotknutej siete OK 
- pred začatím výkopových prác upovedomiť zástupcu PANTEL SK o zahájení prác 
- v ochrannom pásme HDPE rúr pre OK 1m na obe strany vykonávať ručný výkop 
- pri obnažení HDPE rúr pre OK zabezpečiť ich ochranu 
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- pred zásypom pozvať zástupcu PANTEL SK na obhliadku, či HPDE rúry pre OK nie sú 
porušené 

- zásyp HDPE rúr pre OK vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť mechanickú 
ochranu nad HDPE rúrami pre OK 

 
• SWAN, a.s., č. 2011/To/523, zo dňa 28.07.2011, najmä:  
-   v súlade s vykonávanými prácami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre   

priestorovú úpravu  vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300 
-   realizáciu výkopových prác 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a    

zariadení /ochranné pásmo/ vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania 
strojných mechanizmov v zmysle §66 a §67 Zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických 
komunikáciách 

-    jestvujúce káble musia byť vytýčené  
-   vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ 

stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času 
/uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú 
prevádzky schopnosť 

 
Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľov a 

ostatných účastníkov územného konania. 
 
Námietky účastníkov konania neboli v konaní uplatnené. Stanoviská dotknutých orgánov 
neboli záporné ani protichodné. 
 
Žiadateľovi sa súčasne podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov vyrubuje poplatok položka č. 59 písm. b), zo sadzobníka o správnych 
poplatkoch v sume 16,50 € (slovom šestnásť euro a 50 centov), ktoré zaplatil pred vydaním 
tohto rozhodnutia. 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

Rozhodnutie o umiestnení stavby s názvom „Pripojenie miestnej obslužnej komunikácie 
C2 na Rožňavskú ul., Bratislava“, v lokalite vymedzenej Rožňavskou cestou, Tomášikovou 
ulicou a železničnou traťou, vydala Mestská časť Bratislava – Nové Mesto dňa 2.07.2008 
pod zn. ÚKaSP-2007/1623-SP-MGR-802. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 
10.09.2008 a bolo platné podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, keď  
nadobudlo právoplatnosť. 

     Dňa 14.07.2010 s aktualizovaním dňa 15.01.2011 požiadal stavebník - navrhovateľ, 
VIENNA INVEST spol. s r.o., so sídlom Kapitulská 15, 811 01 Bratislava, v zastúpení 
ARTPLAN spol. s r.o., Ing. Oľga Szabóová, so sídlom Karadžičova  27, 811 08 Bratislava, 
o predĺženie lehoty do 10.09.2013 z nasledovných dôvodov: 
Z dôvodov súčasných zložitých všeobecne známych pretrvávajúcich ekonomických 
problémov v spoločnosti a celkovej zložitej situácie na trhu s nehnuteľnosťami, aj investor 
hore uvedenej stavby VIENNA INVEST, spol. s r.o. bol donútený svoje investičné aktivity 
realizované v zóne Tomášikova – Rožňavská ulica spomaliť.    

Tunajší stavebný úrad po preskúmaní žiadosti stavebníka oznámil dňa 30.06.2011 
listom č. ÚKaSP-2010/1179-ABA-ozn2 začatie konania a termín, do ktorého mohli účastníci 
konania a dotknuté orgány štátnej správy podať svoje námietky a pripomienky podľa § 36 
ods.1 a odst. 4) stavebného zákona v územnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy 
a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 40 ods.3 stavebného zákona.   

 
Ku konaniu sa vyjadrili dotknuté orgány kladne, prípadne s pripomienkami, ktoré boli 
zapracované do podmienok tohto rozhodnutia: 
• Bratislavská teplárenská, a.s., č. 00843/Ba/2011/3340-2, zo dňa 19.01.2011 a č. 

02451/Ba/2011/3340-2, zo dňa 29.07.2011  
• Pantel international SK, s.r.o., č. VYJ/009/2011, zo dňa 11.01.2011 
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• SWAN, a.s., č. 2011/To/523, zo dňa 28.07.2011  
• Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor 

telekomunikácií, č. SITB-OT4-2011/000169-034, zo dňa 54.01.2011 a č. SITB-OT4-
2011/000169-563, zo dňa 18.08.2011 

 
 

P o u č e n i e 
 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15  dní odo dňa jeho doručenia 
na tunajšom stavebnom úrade, pričom odvolacím orgánom je Krajský stavebný úrad 
v Bratislave.  

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom  podľa Piatej časti Občianskeho súdneho 
poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 
 
 
                                                                                                       Mgr. Rudolf Kusý 

                          starosta mestskej časti 
                                                                                                    Bratislava - Nové Mesto 
 
Príloha: situačný plán na podklade kópie z katastrálnej mapy M 1:1000 
 
Stavebný úrad v súlade s § 26 správneho poriadku doručuje toto rozhodnutie verejnou 
vyhláškou, z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania. 
            
Vyvesené dňa :                                                                                    Zvesené dňa : 
……………….                                                                                     ……………..  
 
 
Doručuje sa: 
A.  účastníkom konania : 
1.  stavebník: VIENNA INVEST spol. s r.o., Kapitulská 15, 811 01 Bratislava 
2. v zastúpení: ARTPLAN SPOL. s.r.o., Ing. Oľga Szabóová, Karadžičova 27, 811 08 

Bratislava   
3.  LK-SL, s.r.o., Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava 
4.  Magistrát hl. m. SR, Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192,  814  99 Bratislava 1 
     - oddelenie správy nehnuteľností 
5.  Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 
6.  neznámi vlastníci parc. č. 23021, k.ú. Nové Mesto, parc. č. 23023/1, 23023/2, k.ú. Trnávka  

mestské komunikácie – doručuje sa verejnou vyhláškou 
7.  projektant: ATELIER 3M, s.r.o., so sídlom Zadunajská ul. 8, 851 05 Bratislava 
8.  projektant: DS-projekt, s.r.o., Ing. Soňa Ridilová, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 
 
B.  dotknutým orgánom a organizáciám : 
1. Magistrát hl. m. SR, Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192,  814  99 Bratislava 1 
      - oddelenie územného plánu a rozvoja mesta  
      - oddelenie dopravného plánovania, prevádzky dopravy, cestného hospodárstva,   
        referát MHD  
      - oddelenie životného prostredia 
2.   MÚ Bratislava, MČ  Bratislava - Nové Mesto, Junácka ul. č. 1, Bratislava   
      - oddelenie územného plánovania a životného prostredia 
3.    Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská ul. č. 2, 84233 Bratislava 4 

  - odbor štátnej vodnej správy 
  - odbor ochrany prírody a krajiny 
  - odbor odpadového hospodárstva 
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4.    Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchran. zboru v Bratislave, Staromestská 6, 811 03   
Bratislava 

5.    Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl.m. SR, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava  
6.    Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
      - krajský dopravný inšpektorát a odbor dopravného inžinierstva 
7.    Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Nám. Slobody 6, 817 62 Bratislava 

8.    Dopravný podnik Bratislava, a.s., Rezort prevádzky a techniky, Olejkárska 1,  
       814 52 Bratislava 1 
9.    Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Vajnorská 98/D, 831 03 

Bratislava, 
10.  Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, sekcia ŠOTD, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 
12.  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  Prešovská  48, 826 46 Bratislava 29  
13.  Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26 
14.  Bratislavská teplárenská a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 
15.  Západoslovenská energetika a.s., optické káble, Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
16.  Západoslovenská energetika a.s., VN,NN káble, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
17.  Siemens s.r.o., Verejné osvetlenie P.O.BOX 96, Stromová 9, 830 07 Bratislava 
18.  Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, 
        odbor telekomunikácií , Pribinova 2, 812 72  Bratislava 
19.  Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
20.  Slovak Telecom a.s., Karadžičova 10, 821 09 Bratislava 2 
21.  T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorská 100/A, 831 03  Bratislava 3 
22.  UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
23.  SITEL, s.r.o., Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava 5 
24.  Pantel International. SK s.r.o, Haanova 12, 851 04 Bratislava 5 
25.  OCAM s.r.o. Paulíniho 8, 810 00 Bratislava 271 
26.  GTX Slovakia, a.s., Eisteinova 34, 851 01 Bratislava  
27.  Dial Telecom, Eisteinova 24, 851 01 Bratislava 5 
28.  Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava 
29.  Satro s.r.o., Polianky 9, 844 37 Bratislava 
30.  Transpetrol, a.s. Bratislava, Šumavská 38, 821 08  Bratislava 
31.  SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 
32.  Sanet, Vazovová 5, 812 43 Bratislava 
33.  FORBAU s.r.o., Nová Rožňavská 3, 831 04 Bratislava 
34.  Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02  Bratislava 
35.  Dalkia a.s., Eisteinova 25, 851 01 Bratislava 
36.  TERMMING, a.s., Hviezdna 2, 821 06 Bratislava 
37.  Primanet, spol.s.r.o., Dunajská 36, 811 08 Bratislava 
38.  RAINSIDE, s.r.o., Teslova 43, 821 02 Bratislava 2 
 
C.  doručí sa za účelom vyvesenia rozhodnutia: 
1. Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát ( TU ), Junácka 1, Bratislava 
2. Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 
3. Hl. m. SR Bratislava – Magistrát, oddelenie Územného plánovania a rozvoja mesta ,  
    Primaciálne nám. 1,  814 71 Bratislava 1  
- so žiadosťou  zverejniť toto oznámenie vyvesením na úradných tabuliach po dobu 15 dní 
a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 


