
 
č. ÚKaSP-2011/1278-HAM-ozn                                                                 Bratislava 3.11.2011 
 
 

O Z N Á M E N I E 
  
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) príslušný 
podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o  územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b 
zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 67 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podľa § 36 ods. 1 a ods. 2 stavebného 
zákona dotknutým orgánom a známym účastníkom konania 
 

o z n a m u j e 
začatie územného konania 

 
o umiestnení novostavby nebytovej budovy s názvom: 
 

„Administratívna budova YVES“ 
 

miesto stavby:            Elektrárenská ulica v Bratislave 
na pozemkoch:     parc. č. 13654/3, 13654/14 a 13655/6, vrátane NN káblovej prípojky  
                                    aj na pozemku parc.č. 13654/15.  
katastrálne územie:     Bratislava – Nové Mesto 
pre navrhovateľa:   Yves & Soteco Slovakia, s.r.o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09   
      Bratislava 
v zatúpení:                  INGSOL, s.r.o., so sídlom Vlárska 50/A, 831 01  Bratislava, 
 
podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval projektant Ing. arch. Patrícia 
Žišková Hanzalíková – INGSOL, s.r.o., so sídlom Vlárska 50/A, 831 01  Bratislava, z decembra 
2010. 
  
Opis navrhovanej stavby: predmetom dokumentácie pre ÚR je novostavba administratívnej 
budovy so skladovým priestorom, s ktorým je funkčne prepojená a vytvára jednotný 
architektonický celok, dilatačne oddelený, zastrešený pultovou strechou. Administratívna budova 
s jedným vstupom z čelnej strany je navrhnutá ako dvojpodlažná s tretím ustúpeným podlažím. 
V 1.NP sú riešené administratívne priestory so zázemím, predajňa, servis a priestor pre prenájom 
strojov, v 2.NP sú navrhnuté administratívne priestory so zázemím a v 3.NP dva dvojizbové byty 
s terasami, určené na prechodné ubytovanie. Skladová časť objektu má jedno zvýšené podlažie 
a je členená na dva samostatné sklady, každý so samostatným vstupom z juhozápadnej strany 
objektu. Napojenie objektu na verejné rozvody inžinierskych sietí je navrhované cez jestvujúce 
areálové prípojky v areáli Elektrárenská ul.: napojenie objektu na pitnú vodu cez jestvujúcu 
prípojku vody DN 25 s vodomernou šachtou,    odpadové splaškové vody kanalizačnou 
prípojkou DN200 cez jestvujúcu šachtu Š1 a areálový kanalizačný rozvod a dažďové vody zo 
striech vonkajšími dažďovými zvodmi na terén. Na elektrickú energiu bude administratívna 
budova napojená novou NN káblovou prípojkou z existujúcej istiacej a rozpojovacej skrine 
PRIS4 cez nový elektromerový rozvádzač R-E na fasáde objektu. Ako zdroj tepla pre 
vykurovanie objektu je navrhnutá odovzdávacia stanica tepla umiestnená v 1. NP, napojená 
novou horúcovodnou prípojkou cez jestvujúcu šachtu OS 23/3 na areálový  horúcovod. Vetranie 
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miestností bude zabezpečované vzduchotechnicky. Súčasťou stavby sú navrhnuté areálové 
komunikácie s napojením na ulicu Elektrárenská a parkovacie státia pre 12 automobilov 
s povrchom zo zatrávňovacích tvárnic.   
 
Podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania z dôvodu, 
že je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia Územný plán hlavného mesta SR 
Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov. Účastníci konania môžu svoje 
námietky uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto 
oznámenia na tunajšom oddelení územného konania a stavebného poriadku. Na  neskôr  podané  
námietky 

sa  n e p r i h l i a d n e . 
 
Podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona v rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté 
orgány. Ak dotknuté orgány neoznámia v určenej alebo predĺženej lehote písomné stanovisko, 
má sa za to, že so stavbou, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. 
 
V súlade s § 37 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad neprihliadne na námietky, ktoré sú 
v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Podľa § 42 ods. 4 stavebného 
zákona v odvolacom konaní sa nebude prihliadať na námietky, ktoré neboli uplatnené 
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 
 
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade na 6. poschodí, 
v miestnosti č. 604 v úradných hodinách v dňoch:     

pondelok:  8.00 - 12.00  hod.  a  13.00 -17.00  hod. 
streda:        8.00 - 12.00  hod.  a  13.00 -17.30  hod. 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 
plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.  
 
Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli 
MČ Bratislava – Nové Mesto, Junácka č. 1, Bratislava a Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, 
Primaciálne nám. č. 1, Bratislava. 15. deň vyvesenia je dňom doručenia tohto oznámenia. MČ 
Bratislava – Nové Mesto a Magistrát hl. m. Bratislavy vyznačí deň vyvesenia a zvesenia 
oznámenia a opatrí ho svojou pečiatkou na príslušnom vyhotovení tohto oznámenia. Po uplynutí 
lehoty aj s prípadnými pripomienkami predloží do spisu na stavebný úrad.  
 
 
 
 
                                                                                            Mgr. Rudolf Kusý 

              starosta mestskej časti  
             Bratislava – Nové Mesto 

 
 
Stavebný úrad v súlade s § 26 správneho poriadku, doručuje toto oznámenie o začatí územného 
konania verejnou vyhláškou, z dôvodu neznámeho účastníka konania – vlastníka pozemku 
parc.č. 13656/1 v k.ú. Nové Mesto (bez LV). 
 
Doručuje sa :  
A) účastníkom konania: 
1. stavebník: Yves & Soteco Slovakia, s.r.o., Trenčianska 53, 821 09  Bratislava 
2. splnomocnený zástupca: INGSOL, s.r.o., Vlárska 50/A, 831 01  Bratislava 
3. KMANDOR Slovensko, a.s., Elektrárenská 1, 831 04  Bratislava 
4. Larea, s.r.o., Elektrárenská 1, 831 04  Bratislava 
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5. BKS-Leasing, a.s., Pribinova 4, 811 09 Bratislava 
6. Ing. Ľubomír Bortlík, Speiszova 3362/5, Bratislava 
7. Adriana Bortlíková, Ľ. Fullu 3, 841 05  Bratislava 
8. Rhea, spol. s r.o., Pifflova 6851  01  Bratislava 
9. APM Slovakia, s.r.o., Popradská 84/E, 040 11 Košice 
10. ELTO REALITY, s.r.o., Priemyselná 22, 031 01  Liptovský Mikuláš 
11. DELTA, spol. s r.o., Elektrárenská 1, 831 04  Bratislava 
12. Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o., Elektrárenská 1, 831 04  Bratislava 
13. pro JGS, s.r.o., Elektrárenská 1, 831 04  Bratislava 
Doručuje sa verejnou vyhláškou:  
14. neznámy účastník konania – vlastník pozemku parc.č. 13656/1 v k.ú. Nové Mesto (bez LV). 
Doručí sa za účelom vyvesenia oznámenia: 
1. Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát  (TU) 
2. Hl. m. SR Bratislava - Magistrát hl. m. SR, Primaciálne nám. 1,  814 71 Bratislava 1 
   - so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením na úradných tabuliach, po dobu 15  
     dní a potvrdené vráti tunajšiemu úradu. 

 
B) dotknutým orgánom: 
1. Hlavné mesto SR Bratislava – Magistrát hl. m. SR, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava 
    - oddelenie územného plánovania a rozvoja mesta 
    - oddelenie cestného hospodárstva 
    - oddelenie životného prostredia 
3. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto – Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, 
    - oddelenie výstavby a investícií, -TU- 
4. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 
    - odbor ochrany prírody a krajiny 
    - odbor odpadového hospodárstva 
    - odbor štátnej vodnej správy 
5. Obvodný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Staromestská 6, 814 71  Bratislava 1 
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 1 
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. m., Ružinovská 8, 820 09  Bratislava 
8. Krajský dopravný inšpektorát KR PZ, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 1 
9. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04  Bratislava 
10. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
11. Slovenský plynárenský priemysel a.s., Votrubova 1, 825 17 Bratislava 26 
12. Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 
13. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01  Bratislava 
14. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50  Bratislava 
15. MINISTERSTVO OBRANY SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby,  
      Kutuzovova 6, 832 47  Bratislava 
16. Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivánska cesta 22, 821 04  Bratislava 
17. Slovak Telecom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  
18. UPC Slovensko s.r.o., P.O.Box 216, 845 69 Bratislava 45 
19. T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorská 100/A, 831 03  Bratislava 
20. SITEL, s.r.o., Kopčianska 20/C, 851 01  Bratislava  
21. Memorex Telex Communications SK, spol. s r.o., Haanova 12, 851 04  Bratislava 
22. Dial Telecom, a.s., Plynárenská 7/B, 821 09  Bratislava 
23. GTS Nextra, a.s., Prievozská 2/A, 824 99 Bratislava 
Na vedomie: 
24. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, 
    - oddelenie územného plánu a životného prostredia, -TU- 
 
Vybavuje :  Ing. Hambálková, tel.: 49253156 


