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Vec 
Oznámenie o začatí územného konania 
 
 
       Dňa 03.08.2016 s posledným doplnením dňa 19.10.2016 podal navrhovateľ Orange 
Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 09 Bratislava, prostredníctvom splnomocneného 
zástupcu Systeming, s.r.o., so sídlom Rybničná 40, 831 06 Bratislava návrh na vydanie 
územného rozhodnutia pre stavbu verejnej elektronickej komunikačnej siete „FTTC 
LIMBOVA - 0288BR, Bratislava - Na Revíne – 1279BR, DERERA – 1100BR, PROKOPA 
VELKEHO – 0010BR, optické pripojenie“, na uliciach Opavská, Ďumbierska, Limbová, 
Stromová, Bárdošova, Ladislava Dérera, Na Revíne, Jánošikova, Gorazdova, Langsfeldova, 
Tajovského v katastrálnom území Vinohrady a v katastrálnom území Staré Mesto.  
       Zámer rieši vybudovanie líniovej stavby jednej „AB HDPE rúry s predinštalovanými 
siedmimi mikrotrubičkami 12/8mm“ a piatich rezervných HDPE rúr s priemerom 40 mm pre 
následné optické pripojenie „Sajtov – LIMBOVA-0288BR, Bratislava - Na Revíne – 
1279BR, DERERA – 1100BR, PROKOPA VELKEHO – 0010BR“ s následným pripojením 
na existujúcu branchingovú trasu optického kábla, kde bude vytvorený nový SP (servisný 
bod) s MT (mikrotrubičkovou) spojkou. 
       Navrhovaná trasa výkopu začína v zeleni na trase OK(optického kábla) Towercom STV-
Kamzík v mieste vytvorenia nového SP (servisného bodu) s MT(mikrotubičkovou) spojkou. 
Ďalej pokračuje v zeleni popri poľnej ceste Opavská ul. v súbehu so železnicou. Od osi koľají 
vzdialené cca.12-15m.Trasa vedie v zeleni a pokračuje ul. Limbová pričom križuje miestnu 
komunikáciu a následne pokračuje v zelenom páse k budove nemocnice DFNsP, kde trasa 
končí pri vstupe do garáží. Trasa ďalej pokračuje po ul. Stromová. Z ul. Stromová navrhovaná 
trasa pokračuje v chodníku a v zeleni po ul. Pražská a následne križuje cestu II. triedy 572. 
Trasa ďalej pokračuje v chodníku ulicou Jánošíkova, Gorazdova, Langsfeldova a Tajovského, 
kde pri bytovom dome č.1 končí. Vetva trasy pokračuje od ul. Stromová ďalej ul. Bárdošova 
v chodníku a následne prechádza do zelene medzi bytovými domami po ul. L. Dérera a končí 
pri bytovom dome č.8. Navrhovaná trasa smeruje ďalej po ul. Bárdošova v zeleni a pokračuje 
ulicou Na Revíne, kde končí pri vchode objektu č. 15. Dĺžka navrhovaného výkopu pre 
pokládku HDPE rúr je cca 3630m. 
       Navrhovaná trasa výkopu pre pokládku jednej "AB HDPE rúry s predinštalovanými 
siedmimi mikrotrubičkami 12/8mm a piatimi rezervnými HDPE rúrami začína v mieste 
navrhovaného servisného bodu s MT spojkou. MT spojka bude osadená v zeleni pri poľnej 
ceste ul. Opavská. Trasa výkopu je navrhovaná prevažne v zeleni a v spevnených plochách. 
Križovanie spevnených plôch je navrhované podvŕtaním bez narušenia ich povrchu. V 
prípadoch kde to terénne podmienky alebo existujúce inžinierske siete neumožnia križovanie 
bude riešené prekopaním a uložením do chráničky PE, pričom budú rešpektované všetky 
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podmienky a nariadenia ich správcov. Dĺžka navrhovanej trasy výkopu pre pokládku 6 x AB 
HDPE rúr je cca 3630 m.  

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 Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 67 Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „stavebný úrad“), predložené podanie 
preskúmala a zistila, že umiestnenie telekomunikačnej stavby sa týka veľkého počtu 
účastníkov konania. Z toho dôvodu stavebný úrad v súlade s ustanovením §36 ods.1) a §36 
ods.4) stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a 
známym účastníkom konania verejnou vyhláškou a podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona, 
upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania sa upozorňujú, že 
svoje pripomienky môžu uplatniť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia 
tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Do podkladov návrhu možno nahliadnuť na 
stavebnom úrade v kanc. č. 613,  na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave v stránkových dňoch. 
  

Podľa §36 ods. 3) stavebného zákona, ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o 
začatí  územného konania, k navrhovanej stavbe neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote 
svoje stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.  

Stavebný úrad zároveň upozorňuje účastníkov konania, že podľa § 42 ods. 4) 
stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené 
v prvostupňovom konaní v určenej lehote.   

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

      Mgr.  Rudolf   K u s ý 
                          starosta mestskej časti 

                                                                                                    Bratislava - Nové Mesto 
 
Príloha 
Situácia umiestnenia stavby  
 
Doručuje sa: 

1. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava  
2. Systeming, s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava + predpis na SP 
3. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
4. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
5. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
6. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 
7. Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie ÚP, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
8. Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie SNM, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 

Bratislava 
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9. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 8 32 47 
Bratislava 

10. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezp.- odbor 
telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

11. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Staromestská 6, 814 40 Bratislava 
12. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava  
13. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská ul. 16, 820 05 Bratislava 25, P.O.BOX 

106 
14. Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Tomášiková 46, 832 05 Bratislava  
15. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 

29, P.O.BOX 26 
17. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, 

Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
18. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
19. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  
20. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1 
21. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 
22. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava 
23. Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

                                                        
Doručuje sa za účelom vyvesenia : 

24. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU  
      so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť 
25. Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, organizačný referát, Vajanského nábrežie 

3,814 21 Bratislava so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a 
potvrdené vrátiť 

 
 
 

 
Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia 

 
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:                Dátum zvesenia z úradnej tabuli: 
 
 

pečiatka, podpis 
 
 


