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Vec:  
Oznámenie o začatí spojeného konania o umiestnení a povolení stavby. 
 
 
        Dňa 26. 10. 2016 s posledným doplnením dňa 18. 4. 2017 požiadal stavebník 
Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, 
v zast.: Ing. Edita Soboličová, bytom Zámocká 8, 811 01 Bratislava, o vydanie stavebného 
povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na líniovú stavbu „BA – OKS - Nové Mesto, 
Cesta mládeže, TS, NNK“ v objektovej skladbe: SO 01 - NN káblové vedenie a PS 01 - Výmena 
NN rozvádzača v TS, na ulici Cesta mládeže v Bratislave.   
  
        Predmetom projektovej dokumentácie je realizácia kabelizácie NN vzdušného vedenia 
a výmena jestv. NN rozvádzača za nový, čím bude zabezpečená dodávka elektrickej energie pre 
koncových odberateľov v požadovanom množstve a kvalite. 
NN káblový rozvod o celkovej dĺžke 515 m povedie z voľného vývodu z jestv. priehradovej 
trafostanice č. 0001-073 (vojenská ozdravovňa) popri ceste k bet. stĺpu pri zastávke MHD. Pri tomto 
stĺpe sa osadí nová rozpojovacia skriňa, ktorá sa prepojí so vzdušným káblovým vedením. Kábel 
bude uložený do výkopu do pieskového lôžka, nad ktorým vo vzdialenosti 40 cm sa vloží výstražná 
fólia;  trasovaný bude v chodníkoch, zelených a nespevnených plochách (v hĺbke uloženia 80 cm) 
a v miestach križovania s miestnou komunikáciou a spevnenými plochami (v hĺbke 120 cm), bude 
uložený v ochranných chráničkách. 
Na prechodovom stĺpe kde sa prepojí podzemné vedenie so vzdušným, budú osadené zvodiče 
predpätia s uzemnením, na ktoré bude pripojená istiaca skriňa. 

Výmena rozvádzača sa bude realizovať v jestv. priehradovej trafostanici TS 0001-073 na 
začiatku trasy nového NN káblového vedenia. Pôvodný NN rozvádzač sa demontuje a osadí sa 
nový.  
 
        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 (ďalej len „stavebný úrad“), v súlade s 
ustanovením § 36 ods. 1) a § 61 ods. 1) stavebného zákona oznamuje začatie spojeného územného a 
stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a zároveň oznamuje, že v 
zmysle ustanovenia § 61 ods. 2) stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho 
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zisťovania, nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe podmienky staveniska a žiadosť s prílohami 
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby. 
  Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 10 pracovných 
dní odo dňa doručenia, inak sa k nim nebude prihliadať.  
  Podľa § 36 ods. 3) a § 61 ods.6) stavebného zákona, ak  dotknutý orgán, ktorý bol 
vyrozumený o začatí  spojeného územného a stavebného konania, k navrhovanej stavbe a k 
povoľovanej 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. 
   Do spisového materiálu možno nahliadnuť na stavebnom úrade v kanc. č. 604, Junácka č.1 
v Bratislave počas stránkových dní:  pondelok 8:00–12:00 h ... 13:00–17:00 h a streda 8:00–12:00 h 
... 13:00–17:30 h. 
   V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca 
písomnú plnú moc. 

 
                                  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                Mgr.  Rudolf  K u s ý 
                         starosta mestskej časti 

                                                                                                   Bratislava - Nové Mesto   
 
 
 
Doručenie verejnou vyhláškou. 
 
 
Na vedomie: 
 
Účastníkom konania: 
 
                              
1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v zast.: Ing. Edita Soboličová  
2. Ing. Edita Soboličová, bytom Zámocká 8, 811 01 Bratislava   
3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
4. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 
5. Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava 
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Dotknutým organizáciám: 
 
6. Mestská časť BA – Nové Mesto, odd. ŽPaÚP_TU 
7. Hlavné mesto SR Bratislava, odd. dopravy, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
8. Hlavné mesto SR Bratislava, odd. správy komunikácií, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 

Bratislava 
9. Hlavné mesto SR Bratislava, OUIC, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
10. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava  
11. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, OOPaVZŽP – ŠVS, OH, OPaK, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava  
12. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
13. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 

832 05 Bratislava  
14. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava  
15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
16. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
17. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
18. Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava 
19. Západoslovenská distribučná, a.s., správa energet. zariadení, Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
20. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
21. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 
22. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
23. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 1 
24. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1 
25. Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
 
 
 
Doručuje sa za účelom vyvesenia : 
 

1.    Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU  
          (so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť na odd. ÚKaSP) 
 
 
Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na úradnej  
tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava.  
15. deň vyvesenia na úradnej tabuli je dňom doručenia.  
 
 
 

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia 
 

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

( podpis, pečiatka ) 


