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Vec
Oznámenie o začatí stavebného konania

Dňa 26.5.2017 s doplnením dňa 11.10.2017 stavebník spoločnosť Národný futbalový
štadión, a.s., so sídlom Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, ktorého v konaní zastupuje spoločnosť
IRS - inžiniering, s.r.o., Česká 7, 831 03 Bratislava požiadal o vydanie stavebného povolenie
na stavebný objekt:

SO 0171 Vonkajšie spevnené plochy a komunikácia ( ul. V. Tegelhoffa),
ktorý je súčasťou stavby:" Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie -
zmena 1," na pozemkoch parc. č. 11281/1,2,3,4,5,6,15,16,17 a parc. č. 15125 (ul. V.
Tegelhoffa), 21956 (Príkopova ul.), 23013/1 (Bajkalská ul.) v katastrálnom území Nové
Mesto, pre ktorú bolo vydané územné rozhodnutie č. ÚKaSP-2011/2012/2383/HAK/28 zo
dňa 16.8.2012 s právoplatnosťou 24.9.2012.
  Navrhovaný stavebný objekt rieši vynútenú úpravu existujúcej komunikácie
a chodníka na pozemku parc. č. 11281/2, 11281/3, 11281/17, 15125 21956 a 23013/1
v katastrálnom území Nové Mesto a rieši zabezpečenie dopravnej obsluhy medzi ulicami
Bajkalská a Vajnorská. Komunikácia je navrhnutá ako jednosmerná z Bajkalskej na
Vajnorskú ulicu, výjazd na Bajkalskú ulicu je navrhnutý len pre zásobovanie a prejazd
hasičských vozidiel. Po pravej strane v smere staničenia sú situované pozdĺžne parkovacie
miesta v počte 23 a po ľavej strane staničenia sú navrhnuté šikmé parkovacie miesta v počte
17.
  Mestská časť Bratislava-Nové Mesto  príslušná podľa §3 ods.2) a §3a ods.4) zákona č.
135/1961 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., IV. triedy a účelové komunikácie (ďalej len špeciálny stavebný úrad) v
súlade s ustanovením § 61 ods. 1) stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania 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  7
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.6) 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.
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Do spisového materiálu možno nahliadnuť na stavebnom úrade v kanc. č. 616,
Junácka č.1 v Bratislave v počas stránkových hodín (pondelok od 8,00 hod. do 17,00
hod., streda  od 8,00 hod. do 17,30 hod.).

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

Oznámenie sa doručí:
Doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto po dobu 15 dní:

1. Národný futbalový štadión, a.s., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, doručuje sa IRS –
inžiniering, s.r.o., Česká 7, 831 03 Bratislava

2. PUDOS – PLUS, s.r.o., Račianske mýto 1/A, 839 21 Bratislava
3. Slovenský tenisový zväz, Príkopova 6, 831 03 Bratislava
4. Slovenské združenie telesnej kultúry, Junácka 6,831 03 Bratislava
5. Národné tenisové centrum, a.s., Príkopova 6, 831 03 Bratislava
6. Vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domoch

na Vajnorskej ulici č. 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 a 62
na Vajnorskej ulici č. 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 a 78

7. MČ Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
8. Hlavné mesto SR Bratislava, primátor, Primaciálne nám. č.1 , 814 99 Bratislava 1
9. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
11. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava
13. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
14. Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský

dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 12 Bratislava
15. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Dieňová 22, 826

86 Bratislava
16. Letecký úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
17. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
18. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
19. Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 2l/A, 829 05 Bratislava

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia

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


