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Vec :   Oznámenie o začatí územného konania
Názov stavby:   “Nadstavba polyfunkčného objektu Škultétyho ul.  Bratislava“
Miesto stavby:    na pozemkoch  parc. č.: 11427/1, 11427/2, 11427/3 a 11436/9

                                       prípojka NN aj na pozemku parc.č. 11436/3
                           katastrálne územie  Nové Mesto v Bratislave

Dňa 26.09.2017 TATRA REAL, a.s., IČO: 31396437 so sídlom Dunajská 25, 81108
Bratislava, (ďalej len “navrhovateľ“) podal návrh na umiestnenie stavby s názvom “Nadstavba
polyfunkčného objektu Škultétyho ul.  Bratislava“ na pozemkoch parc. č. 11427/1, 11427/2, 11427/3
a 11436/9, prípojka NN aj na pozemku parc.č. 11436/3 v katastrálnom území Nové Mesto v
Bratislave. K návrhu priložil dokumentáciu pre územné rozhodnutie, ktorú vypracovala v máji 2017 a
upravil v decembri 2017 Ing.arch. Michal Tačovský,  autorizovaný architekt SKA reg.č. 1922 AA,
a doklady.

Popis návrhu:
Polyfunkčný dom techniky na Škultétyho ul. má v súčasnosti jedno podzemné podlažie,

v ktorom sú umiestnené garáže, sklady  a technické priestory, 1.nadzemné podlažie s predajňou
potravín so zázemím a na 2. až 3. nadzemnom podlaží sa nachádzajú prevažne kancelárske priestory.
Vjazd do podzemného podlažia je rampou z Kukučínovej ulice. Návrh uvažuje o zmene dokončenej
stavby nadstavbou  4. a 5. podlažia s prevažne obytnou funkciou, s prístavbou vonkajšieho schodiska
a stavebnými úpravami objektu. V podzemnom podlaží bude umiestnená požiarna nádrž, vybudované
únikové schodiská, preusporiadané parkovacie státia a vytvorené  odkladacie priestory pre obyvateľov
bytov. V 1. nadzemnom podlaží bude upravený vstupný priestor. Do objektu bude dovedená nová
prípojka NN s distribučnej trafostanice umiestnenej na križovatke ulíc Škultétyho a Vajnorská a
prípojka na elektronickú sieť s napojením na existujúce areálové podzemné vedenie na stavebnom
pozemku.

Zoznam objektov stavby:
SO 01 Nadstavba polyfunkčného objektu
SO 02 Požiarna nádrž
SO 03 Dátová prípojka
SO 04 Prípojka NN

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 4) stavebného zákona oznamuje začatie
územného konania verejnou vyhláškou a zároveň podľa § 36 ods. 2) stavebného zákona upúšťa od
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.



2

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní
od doručenia tohto oznámenia verejnou vyhláškou,  inak na ne nebude prihliadnuté.
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.

V súlade s §37 ods. 3) stavebného zákona, stavebný úrad neprihliadne na námietky
a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad
upozorňuje účastníkov konania, že podľa §42 ods. 5)  stavebného zákona v odvolacom konaní sa
neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci
uplatnené mohli byť.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na stavebnom úrade Mestská
časť Bratislava - Nové Mesto, úradné dni: pondelok 8.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod., streda: 8.00
- 12.00 hod., 13.00 - 17.30 hod.

V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca
písomnú plnú moc.

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti

Bratislava - Nové Mesto

Príloha:
1.Situácia umiestnenia stavby

Doručenie verejnou vyhláškou.
Účastníkom konania:
1. TATRA REAL, a.s., Dunajská 25, 811 08  Bratislava,
2. Trnavské Mýto, a.s., Plynárenská 7/C, PSČ 821 09  Bratislava, podľa LV č. 1291 vlastník

pozemku parc.č. 11436/9 určeného na zastavanie prístavbou a susediaceho so stavbou a pozemku
parc.č. 11436/3 určeného na pokládku prípojky nn a susediaceho so stavbou, stavby na pozemku
parc.č. 11436/8 susediacej so stavbou, pozemku parc.č. 11436/2 susediaceho so stavebným
pozemkom,

3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, podľa LV č. 5567 vlastník
pozemku reg. E parc.č.  21994  susediaceho so stavebnými pozemkami,

4. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Škultétyho 6 so súpisným číslom 50 a
pozemku na parcele č. 11366, zapísaní na  LV č. 3054, dotknutí výstavbou,

5. Vlastník nebytovej budovy súp. č. 51 na pozemku  parc.č. 11404, zapísaný na   LV č. 1985 Ing.
Koporec Pavel, Láb 281, dotknutý výstavbou,

6. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Škultétyho 10 až 18 so súpisným číslom
52 a pozemku na parcele č. 11404, zapísaní na  LV č. 2946, dotknutí výstavbou.

Doručuje sa:
Dotknutým orgánom:
1. Hl. m. SR Bratislava , Magistrát , OUIČ,  Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1,
2. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ŽPaÚP, Junácka 1, 932 91 Bratislava 3,
3. Hasičský a záchranný útvar Hl.m SR Bratislavy, Radlinského 6,  811 07 Bratislava,
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 829 09  Bratislava,
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5. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17,  811 04 Bratislava,
6. Dopravný  úrad SR, Letisko M. R. Štefánika, 823 05  Bratislava,
7. Okresný úrad Bratislava, Odbor SoŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,
8. Okresný úrad Bratislava, Odbor KR, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,
9. Krajské riaditeľstvo PZ v Ba, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava,
10. Bratislavská teplárenská a.s., Bajkalská 21/A, 829 05  Bratislava,
11. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29,
12. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1,
13. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/B, Bratislava,
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 08 Bratislava,
15. Slov. zväz telesne postihnutých, Ševčenkova  19, 851 01 Bratislava,
16. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská  1, 842 50 Bratislava,
17. Novbyt, s.r.o., Hálkova 11, 831 03  Bratislava, za účelom zverejnenia oznámenia vo vchode

bytového domu Škultétyho 6, s upozornením, že dátum zvesenia a vyvesenia správcom je len
informatívny a nemá účinok na doručenie,

18. DOMUS Bratislava, s.r.o., na adresu Záhradnícka 4882/46, 82108  Bratislava aj  na adresu
sídla: Dlhá 46, 900 28 Ivanka pri Dunaji  za účelom zverejnenia vo chodoch bytového domu
Škultétyho 10, 12,14,16 a 18 s upozornením, že dátum zvesenia a vyvesenia správcom je len
informatívny a nemá účinok na doručenie,

Na vedomie bez účinkov na doručenie:
Účastníkom konania:
1. TATRA REAL, a.s., Dunajská 25, 811 08  Bratislava,
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, podľa LV č. 5567 vlastník

pozemku reg. E parc.č.  21994  susediaceho so stavebnými pozemkami
3. Trnavské Mýto, a.s., Plynárenská 7/C, PSČ 821 09  Bratislava, podľa LV č. 1291 vlastník

pozemku parc.č. 11436/9 určeného na zastavanie prístavbou a susediaceho so stavbou a pozemku
parc.č. 11436/3 určeného na pokládku prípojky nn a susediaceho so stavbou, stavby na pozemku
parc.č. 11436/8 susediacej so stavbou, pozemku parc.č. 11436/2 susediaceho so stavebným
pozemkom

4. Ing. Koporec Pavel, Láb 281, 900 67  Láb.

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na
úradnej  tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 83291 Bratislava. 15.deň vyvesenia
na úradnej tabuli je deň doručenia.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:                            ( podpis, pečiatka )






