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Vec 
Oznámenie o začatí konania 
 

Dňa 17.1.2011 podala spoločnosť INPROKON, s.r.o., so sídlom Šustekova 16, 
Bratislava, ktorá na základe plnej moci zastupuje navrhovateľa Bratislavskú vodárenskú 
spoločnosť a.s., so sídlom Prešovská 48, Bratislava, o vydanie územného rozhodnutia na 
líniovú stavbu: "Podkolibský vodojem - rekonštrukcia" na pozemkoch parc. č. 4987/3, 6534, 
6528/12, 6528/11, 6528/10, 6520/1, 6524/1, 6520/21, 6520/3, 6520/4 a 6520/20 
v katastrálnom území Vinohrady. Dňa 1.8.2011 navrhovateľ rozšíril svoj návrh na 
umiestnenie stavby a stavba sa umiestňuje aj na pozemky parc. č. 6520/23, 6520/17, 7158/1 
a 21676/1 v katastrálnom území Vinohrady. 
 
Stavba sa  člení na tieto stavebné objekty:  

SO 01 Rekonštrukcia kolektora 
SO 02 Prívodné potrubie DN 1000 (zrušenie a znovupostavenie oplotenia) 
SO 03 Rekonštrukcia prelivného potrubia DN 400 stoka A a DN 800 stoka B 
SO 04 Prívodné a zásobné potrubie DN 400, potrubia a armatúry v AK 
SO 05 Stavebné úpravy v AK a elektroinštalácia vo VDJ 2x1800m3 

SO 06 Stavebné úpravy v AK a elektroinštalácia vo VDJ 2x 3600m3 
SO 07 Navrhovaná prípojka NN. 
 

Účelom umiestňovanej líniovej stavby je preloženie a rekonštrukcia prelivného potrubia a 
výmena vodovodného potrubia I. kategórie DN 1000 v pôvodnej trase pri zmene výškového 
umiestnenia, čím dôjde k predĺženiu jestvujúceho kolektora, bez zásahu do nadložia 
pozemkov parc. č. 6534, 6528/12, 6528/11, 6528/10 v katastrálnom území Vinohrady.  
 

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“), predložené podanie preskúmala a v súlade s ustanovením §36 ods.1) a §36 ods.4) 
stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym 
účastníkom konania verejnou vyhláškou a podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona, upúšťa od 
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania sa upozorňujú, že svoje 
pripomienky môžu uplatniť najneskôr do pracovných 7 dní odo dňa doručenia tohto 
oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.  

Do podkladov návrhu možno nahliadnuť na stavebnom úrade v kanc. č. 608,  na 
Junáckej ul. č. 1 v Bratislave počas stránkových hodín (pondelok, streda 800 – 1200, 1300 – 
1700, piatok 800 – 1200). V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, 
predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. 
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 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.  

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.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

      Mgr.  Rudolf   K u s ý 
                          starosta mestskej časti 

                                                                                                    Bratislava - Nové Mesto 
Doručuje sa: 
Účastníci konania:  

1. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, Bratislava, doručuje sa  
INPROKON, s.r.o., Šustekova 16, 851 05 Bratislava 

2. vlastníci nehnuteľností a pozemkov parc. č. 4987/3, 6534, 6528/12, 6528/11, 
6528/10, 6520/23, 6520/17, 7158/1, 21676/1, 6533, 6528/13, 6528/14, 6520/11, 
6520/15 a 6520/25 v katastrálnom území Vinohrady - doručenie verejnou 
vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na 
Junáckej ul. č.1, Bratislava po dobu 15 dní 

3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
4. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. m. SR, Ružinovská  8, 

820 09 Bratislava  
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská  

6, 811 03 Bratislava  
7. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, odbor 

dopravného inžinierstva, Špitálska  14, 811 08 Bratislava  
8. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská  48, 826 46 Bratislava  
9. Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
10. Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy  44/b , 825 11 Bratislava 
11. Slovak Telekom a.s., Karadžičova  10, 825 13 Bratislava  
12. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova  17, 811 04 Bratislava 

 
Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia 

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