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                                                                                           Podľa rozdeľovníka! 

Vaše číslo/zo dňa                        Naše číslo                                   Vybavuje                         Bratislava 
  /23.02.2021                     3695/2021/UKSP/ŠSU/HOLV-ozn.                       Ing. Holubkovičová                         19.04.2021  

 

Vec:  Oznámenie o začatí stavebného konania. 

 

 

Dňa 23.02.2021  bola tunajšiemu špeciálnemu stavebnému  úradu doručená žiadosť 

stavebníka Urban Residence BD4 s r.o., so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava,  

v zastúpení  MADING, s r.o., so sídlom Drieňová 1H/16940, 821 01 Bratislava,  o  vydanie 

stavebného povolenia pre stavebný objekt „Spevnené plochy a Parkové NN rozvody“, 

v rámci stavby „Obytný súbor URBAN RESIDENCE PARK“ na Račianskej ulici v 

Bratislave, na pozemku parc. č. 11480/1, /2, /11, /12, /3, /14, /15, /16, /17, 11481, 11482/1, /2, 

/3, /5, /6, /7, 13, /14, 11483,  katastrálne územie Nové Mesto.  

Ústredným prvkom spevnených plôch je centrálny chodník tvoriaci slučku v tvare 

ležatej osmičky. Chodník bude z liateho betónu v červenom odtieni. Bude prepojovať obytné 

plochy pri dvoch vstupoch do parku, ktorých hlavným materiálom bude betónová dlažba 

s vnorenými štvorcami veľkoformátovej žulovej dlažby. Pri okrajoch plôch pri vstupoch do 

parku budú umiestnené pásy znížených obrubníkov pre zaistenie bezbariérového pohybu. 

Osvetlenie chodníka a spevnených plôch bude realizované svietidlami SITECO 

osadenými na stĺpoch o výške 4 m. Káblové trasy pre osvetlenie budú vo výkopoch vedené 

v chráničke a opatrené uzemňovacím pásom. NN rozvody budú napojené z jestvujúceho 

rozvádzača R-VO, ktorý zabezpečuje napájanie VO promenády. V mieste rozvádzača bude 

umiestnená nová spínacia skriňa SR3-VO. 

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, príslušná podľa §3 ods.2 a §3a ods.4 zákona 

č.135/19661 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a 

§120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) ako špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie 

III., a IV. triedy a účelové komunikácie (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“ ) v súlade 

s ustanovením § 61 ods.1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania známym 

účastníkom konania a dotknutým orgánom a zároveň oznamuje, 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 
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alebo predĺženej lehote svoje stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním 

sledovaných záujmov súhlasí. 

  Do spisového materiálu možno nahliadnuť na základe žiadosti, v ktorej sa uvedie 

obsah záujmu k nahliadnutiu. Stavebný úrad skenovaním sprístupní na e-mailovú adresu 

žiadateľovi požadovaný materiál. 

   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 účastníkom verejnou vyhláškou : 
1/   Urban Residence BD4 s r.o., Legionárska 10, 811 07 Bratislava,   

2/   MADING, s r.o.,  Drieňová 1H/16940, 821 01 Bratislava  

3/   Hlavné mesto SR Bratislava, SSN, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

4/   Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, odd. právne, Junácka 1, 832 91 Bratislava  TU! 
5/   Železnice SR, Klemensova 8, 831 61 Bratislava 

6/   Vlastníci nehnuteľnosti podľa LV č. 6233 

 
Dotknutým orgánom a organizáciám jednotlivo: 

7/    Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám.slobody 6, 810 05 Bratislava 

8/    Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 

9/  Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 
 

Doručuje sa verejnou vyhláškou: 

10/  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) 

 

 

 


