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                                                                                              Podľa rozdeľovníka! 

Vaše číslo/zo dňa                                      Naše číslo                                      Vybavuje                         Bratislava 

     18.08.2020                                9032/2020/UKSP/HOLV-ozn.            Ing. Holubkovičová               13.10.2020 

                                                                                                                               02/49253162 

Vec:  Oznámenie o začatí stavebného konania. 

 

 

Dňa 05.08.2020 bola tunajšiemu stavebnému  úradu doručená žiadosť stavebníka SPP 

distribúcia a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (IČO 35 910 739) o vydanie 

stavebného povolenia pre stavbu „Rekonštrukcia plynovodu Bratislava, Stráže, Vidlicová, 

UO00079, 2022 – 1.časť – Vetva D Cesta na Kamzík“  na pozemkoch parc.č. reg „C“ 6250, 

6249, 6247/1, 6173, 6248, 6180, 6181, 6186/1, 6184/4 v Bratislave, katastrálne územie 

Vinohrady.   

Účelom navrhovanej stavby je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských 

zariadení v meste Bratislava, s tým, že navrhovaná tlaková hladina časti plynovodov NTL 

bude 2kPa. Projekt je súčasťou rekonštrukčného programu obnovy fyzicky zastaraných 

a nevyhovujúcich oceľových plynovodov s častým výskytom porúch. 

Rekonštruované plynovody a  pripojovacie plynovody budú vedené v spevnených 

a nespevnených plochách v ochrannom pásme jestvujúceho plynovodu  a s rešpektovaním 

ochranných pásiem ostatných inžinierskych sietí. Križovanie spevnených plôch bude riešené 

prednostne bezvýkopovou technológiou. 

Existujúce prípojky, ak sú zrealizované z materiálu PE 100 budú dopojené na 

rekonštruovaný plynovod PE a v prípade zmeny tlakovej hladiny na STL budú existujúcim 

odberateľom do skriniek DRZ doplnené regulátory plynu. 

Na stavenisku dôjde k styku s ochrannými pásmami vzdušného elektrického vedenia 

a podzemných inžinierskych sietí. Pri súbehu a križovaní novobudovaných plynovodov 

a plynových prípojok s existujúcimi inžinierskymi sieťami sa musí postupovať v zmysle STN 

73 6005. 

Pri výstavbe navrhovaných plynovodov dôjde k zásahu do telesa asf. komunikácií 

a chodníkov. K zásahu do telesa cesty dôjde aj pri výkope montážnych jám na komunikáciách 

na ulici Cesta na Kamzík –  betónový chodník pre peších. 

Rekonštruované plynovody a prípojky budú vedené v pôvodných trasách, resp. 

v ochrannom pásme pôvodných plynovodov. 

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 začatie 

stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a zároveň oznamuje,  
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že v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2) stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania 

a miestneho 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. Na pripomienky 

a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri 

prerokúvaní územného plánu zóny, sa podľa § 61 ods.1 stavebného zákona neprihliada. 

   Podľa § 61 ods.5) stavebného zákona, ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený 

o začatí 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. 

 

  Do spisového materiálu možno nahliadnuť na Miestnom úrade Bratislava - Nové 

Mesto, Junácka č.1, Bratislava po telefonickom dohovore s referentom počas stránkových 

hodín (pondelok a  streda od 8,00 – 12,00, 13,00 –17,00 ). 

  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 

                                                                                                 v z. podľa poverenia č.37/2020 

           zo dňa 27.07.2020 

           Ing. arch. Kamila Marušáková 

           vedúca odd. ÚK a SP 

 

Doručuje sa verejnou vyhláškou: 

Dotknutým orgánom jednotlivo: 

1/   SPP distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  

2/   Hlavné mesto SR Bratislava, MAGS OSK, OD, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava 

3/   Okresný úrad Bratislava, odd. MPO, OKR1, OCDPK2, OSZP3, Tomášikova 46, 832 05 

       Bratislava 

4/   Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, odd. ZP, IVO, Junácka 1, 832 91 Bratislava 

5/   Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

6/   Ministerstvo vnútra SR, PZ -  KDI Špitálska 14, 812 28 Bratislava 

7/   Regionálny úrad ver. zdravotníctva hl.m. Bratislavy, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 

8/   Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava 

9/   Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

10/ Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 

11/ Hasičský a záchranný útvar hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 

12/ Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 

13/ BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 

14/ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

15/ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
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16/ UPC BROADBAND SLOVAKIA, s r.o., Ševčeková 36, 851 01 Bratislava 

17/ Siemens Mobility s r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava  

18/ ORANGE SLOVENSKO, a.s., Letná 9, 921 01 Piešťany 

19/ Sitel s r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava 

20/ TOWERCOM, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 

21/ OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 

22/ Vlastníci dotknutých parciel na uliciach Cesta na Kamzík na pozemkoch parc.č. reg „C“  

       6250, 6249, 6247/1, 6173, 6248, 6180, 6181, 6186/1, 6184/4 

 

Doručuje sa verejnou vyhláškou: 

23/  Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU! 

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli MČ – miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91  Bratislava. 

15.deň vyvesenia na úradnej tabuli  je deň doručenia.  

 

                                                    Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia 

 

Dátum vyvesenia:                                                                                             Dátum zvesenia: 

(dátum a podpis)                                                                                               (dátum a podpis) 
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