
Podľa rozdeľovníka

Vaše číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Bratislava
- / 10.01.2020 2232/2020/UKSP/VORE-ozn. Ing. Elena Vörösová, 02/49 253 153

elena.vorosova@banm.sk
22.07.2020

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania

Dňa 10.01.2020, s posledným doplnením dňa 15.06.2020, podal stavebník
Bratislavská teplárenská a.s., Turbínová 3, 829 05 Bratislava, v zastúpení splnomocneným
zástupcom UNITEC HOLDING spol. s r.o., Vidlicová 14, 831 01 Bratislava, IČO 31353371
(ďalej len „stavebník“), žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Oprava HV
prípojky do OST Kutuzovova 698 Kutuzovova od OŠ4/1 – OŠ4 a po OST 698 Kutuzovova“
na pozemkoch parc. č. 11700/39, 11700/28, 11700/37, 11700/30, 11710/2, 11710/4
v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave.

Predmetom predloženej projektovej dokumentácie, vypracovanej Ing. Antonom
Plavčanom, autorizovaným stavebným inžinierom (reg. č. 0741*Z*A2), je návrh trasy
horúcovodnej prípojky do OST v bytovom dome Kutuzovova 6. Začiatok stavby je
v existujúcej šachte OŠ4/1 v priestore medzi objektom Ministerstva obrany SR a objektom
SIS na Kutuzovovej ulici. Následne trasa v lome L2 odbočí z trasy pôvodného
horúcovodného kanála smerom k objektu Ministerstva obrany a vedie novou trasou popod
murované oplotenie objektu MO SR za oplotením v areáli MO SR. Trasa dva krát križuje
komunikáciu v správe MO SR. Následne vchádza do dvora bytového domu Kutuzovova 6,
kde končí v priestore OST 698. Začiatok predmetnej stavby je v lomovom bode trasy L1,
koniec hlavného rozvodu 2x DN 76,1x2,9/160 je v lomovom bode L8. Navrhovaný
horúcovod má charakter líniovej stavby, vedenej pod cestami, spevnenými plochami
a trávnikom v podzemnom prevedení. Miesto výstavby horúcovodnej prípojky v objekte OST
je v suterénnej časti OST v miestnosti OST, kde je koncová šachta horúcovodu, do ktorej je
zaústený existujúci kanál s potrubím. Dĺžka trasy potrubia je 135 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 § 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 § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, že dňom podania bolo začaté stavebné
konanie.

Stavebný úrad súčasne oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného
zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko sú mu dobre známe
podmienky staveniska a žiadosť s prílohami poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
stavby.

  Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť
najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak sa k nim nebude prihliadať.
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Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona, ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o
začatí stavebného konania k povoľovanej stavbe, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote
svoje stanovisko, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do spisového materiálu možno nahliadnuť na stavebnom úrade, Junácka č.1
v Bratislave počas stránkových hodín. Aktuálne informácie o stránkových hodinách
stavebného úradu sú zverejnené na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
www.banm.sk.

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

Doručuje sa verejnou vyhláškou:
Účastníkom konania:

1. Bratislavská teplárenská a.s., Turbínová 3, 829 05 Bratislava,
v zastúpení UNITEC HOLDING spol. s r.o., Vidlicová 14, 831 01 Bratislava

2. Vlastníci bytového domu Kutuzovova 2, 4, 6, zapísaní na liste vlastníctva č. 2931,
v zastúpení Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6, 831 04 Bratislava

3. Teploprojekt, s.r.o., Ing. Anton Plavčan, Jánošíkova 22, 972 51 Handlová
4. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
5. Slovenská informačná služba, Vajnorská 39, P.O.BOX 69, 810 00 Bratislava

Doručuje sa jednotlivo:
Dotknutým orgánom:

6. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, odd. správy komunikácií,  Primaciálne nám. 1,
814 99 Bratislava

7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava
9. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Doručuje sa za účelom vyvesenia
11. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť po

dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť
12. Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska 6, 831 04 Bratislava, so žiadosťou zverejniť po

dobu 15 dní vo vchodoch bytového domu Kutuzovova 2, 4, 6 a potvrdené vrátiť tunajšiemu
úradu

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia:


