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Vec : Oznámenie o začatí územného konania
Názov stavby: FTTH_BA KBV_Letná Residence
Charakter stavby: líniová stavba – optické pripojenie
Miesto stavby:          parc.č. 11738/2, 11738/5 a 22022/23
Katastrálne územie :  Nové Mesto v Bratislave

Dňa 18.01.2018 podal Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - IČO
35736469, v zastúpení spoločnosťou Pamatel, s.r.o., so sídlom Skuteckého 21, 97401 Banská Bystrica
– IČO 36050318 (ďalej len navrhovateľ), návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby -
elektronickej  telekomunikačnej siete s názvom FTTH_BA KBV_ Letná Residence na pozemkoch
reg. C-KN parc.č. 11738/2, 11738/5 a 22022/23 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave.
K žiadosti priložil doklady a dokumentáciu pre územné rozhodnutie (situácia upravená v máji 2020)
vyhotovenú vo januári 2018 spracovateľom Pamatel, s.r.o., so sídlom Skuteckého 21, 97401 Banská
Bystrica – IČO 36050318, zodpovedný projektant Ing. Vladimír Soják, autorizovaný stavebný inžinier
2551*Z*2-3.

Účel, rozsah a miesto stavby: Napojenie na existujúcu sieť bude v šachte telekomunikačného
káblovodu pri miestnej komunikácii ul. Hálkova. Návrh pokračuje pretlakom cestnej komunikácie v
hĺbke 0,9 m až po hranicu chodníka. V chodníku v mieste križovania s horúcovodom sa betónový
kanál horúcovodu ručne odkope. Optická infraštruktúra bude uložená v kovovej chráničke nad
stropnou doskou horúcovodu. Pri výkopových prácach nepoškodiť hydroizoláciu kanála a pred
spätnýrn zásyporn prizvať kompetentných pracovníkov Bratislavskej teplárenskej na kontrolu. Ďalej
trasa pokračuje výkopom v dláždenom chodníku k objektu Letná Residence.

Popis trasy: Kábel bude vo voľnom teréne uložený vo výkope šírka 0,25m x hĺbka 0,6m
V miestach križovania budovaných telekomunikačných vedení s existujúcimi inžinierskymi sieťami
navrhujeme použiť chráničky (FD rúry). Pri križovaní a súbehu s týmito sieťami bude dodržané
priestorové usporiadanie v zmysle STN 73 6005. Proti poškodeniu bude kábel chránený výstražnou
fóliou. Spevnené plochy, chodníky a cesty navrhujeme križovať pretláčaním.
Pred začatím výkopových prác budú správcovia podzemných inžinierskych sietí požiadaní o ich
presné vytýčenie. Po ukončení výstavby bude terén uvedený do pôvodného stavu. Navrhovaná trasa
výkopov je znázornená na výkrese K1.

Budovaná telekomunikačná sieť nemá negatívny vplyv na ochranu prírody a krajiny. Pri
realizácií stavby nedôjde k výrubu stromov a krovitých porastov. V blízkosti existujúcich stromov a
drevín budú zemné práce vykonané tak, aby nedošlo k poškodeniu koreňovej sústavy drevín - ručným
výkopom a pretláčaním. Investor stavby zabezpečí navrátenie narušenej časti prírody do pôvodného
stavu.

Realizácia stavebných prác - vykopanie zemnej ryhy ako aj samotná montáž technologických
zariadení nevytvára žiadne požiarne nebezpečenstvo.

Výstavba sa dotýka miestnej komunikácie, ktorá bude križovaná kolmým pretlakom v hĺbke
min.0,9 m pod niveletou cesty s uložením rnultirúry do ochrannej PVC rúry. V tomto prípade je
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potrebné montážne práce na komunikácii zabezpečiť dopravným značením v zmysle vypracovaného
projektu dopravného značenia odborne spôsobilou osobou a odsúhlaseného dopravným inšpektorátom
príslušného ORPZ. Porušený povrch komunikácií a chodníkov po výstavbe bude uvedený do
pôvodného stavu.

Dĺžka trasy: cca 70 m

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 a § 119
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
v spojitosti s § 7a ods.2 písm. i)  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.
4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou a zároveň podľa § 36
ods.2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť do 10 pracovných
dní od doručenia tohto oznámenia,  inak na ne nebude prihliadnuté.

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.

V súlade s § 37 ods.3 stavebného zákona, stavebný úrad neprihliadne na námietky
a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad
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 počas stránkových hodín
(pondelok 8:00 – 11:00 a  streda 8:00 – 11:00). Z vrátnice volajte kl.156 referentovi stavebného
úradu, ktorý na prízemie prinesie spis k nahliadnutiu.

V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca
písomnú plnú moc.

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti

Bratislava - Nové Mesto

Príloha:
1. Situácia – navrhovaná trasa   m 1:1000

Doručenie verejnou vyhláškou
Účastníkom konania:
1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,

- v zastúpení spoločnosťou Pamatel, s.r.o., Skuteckého 21, 974 01  Banská Bystrica
1. vlastníci podľa LV č.5162 reg. C-KN parc.č. 11738/5 – bytový dom Hálkova 1A, 11738/2,

11738/6 – chodník pred domom
2. Hl. mesto SR Bratislava, Sekcia správy nehnuteľností, Primaciálne nám. 1,  81471 Bratislava

– vlastník podľa LV č.5567 reg. C-KN parc.č. 22022/23 – Hálkova ulica – komunikácia III.tr.
3. Hl. mesto SR Bratislava, Sekcia správy nehnuteľností, Primaciálne nám. 1,  81471 Bratislava

– vlastník podľa LV č.1 reg. C-KN parc.č. 11739/2 – Letná ulica
4. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, odd. SMaVS, Junácka 1, 932 91 Bratislava
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 Dotknutým organizáciám:
5. Hlavné mesto SR Bratislava, OUIC, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava
6. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, odd. ŽPaÚP, Junácka 1, 932 91 Bratislava
7. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, odd. IVO, Junácka 1, 932 91 Bratislava
8. BSK, odbor dopravy, Sabinovská 16,  820 05 Bratislava
9. Okresný úrad Bratislava, odd. ochrany prírody, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
10. Okresný úrad Bratislava, odd. ŠVS, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
11. Okresný úrad Bratislava, odd. OH, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
12. Okresný úrad Bratislava, odd. CO a  krízového plánovania, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
13. Dopravný podnik Bratislava, a.s., odbor dopravných informácií a stavieb, Olejkárska 1,

814 52  Bratislava
14. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
15. Krajské riaditeľstvo PZ v Ba, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
16. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
17. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor

telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
18. Siemens Mobility, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
19. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
20. SPP distribúcia., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
21. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
22. Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínova 3, 829 05 Bratislava
23. Orange Slovensko, a.s., vz Michlovský spol. s r.o., Letná 796/9, 951 01 Piešťany
24. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
25. Hasičský a záchranný útvar hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07  Bratislava

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 deň doručenia.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:                            ( podpis, pečiatka )
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