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podľa rozdeľovníka  

 
 

Váš list /zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka   v Bratislave 
03.01.2019  SU-10643/2244/2019/Hr             Horváthová//02/60101169  19.06.2019 

 
Vec: 

Oznámenie o začatí územného konania podľa ustanovenia § 36 zákona číslo 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„stavebný zákon“) verejnou vyhláškou a o upustení od ústneho pojednávania 
 

Dňa 03.01.2019 obdržal stavebný úrad mestskej časti Bratislava–Dúbravka návrh na 
vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu prípojka verejnej elektronickej 
komunikačnej siete Slovak TELEKOM a.s. s názvom „FTTH_BA_Bratislava_BD 
Rosnička“, na pozemkoch CKN p. č. 2430/46, 2430/49, 2430/27, 2414/10, 2411/51 k. ú. 
Dúbravka,    Bratislava, a na pozemkoch registra E p.č. 3283/2, 3283/1, 3343, katastrálne 
územie Dúbravka, Bratislava, 
 
od navrhovateľa:   Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 

35 763 469,   
v zastúpení: InfoTel spol. s r.o., so sídlom Novolíšeňská 18, 628 00 Brno, 

 
účel stavby:  inžinierska stavba, miestne elektronické komunikačne siete a vedenia 

podľa ustanovenia § 43a ods. (3) písm. h) stavebného  zákona).  
 
Popis líniovej stavby:  
Účelom líniovej stavby je pokračovanie v digitalizácii telekomunikačných služieb. 
Cieľom je vybudovanie siete FTTH pre bytový dom Rosnička, optickou prenosovou sieťou 
pre poskytovanie vysokorýchlostných multifunkčných elektronických služieb 
prostredníctvom technológie FTTH. Trasa bude vedená od bodu napojenia – šachty PX55, 
kde sa uloží multirúra, pričom bude križovať ulicu M. Sch. Trnavského pretlakom, ďalej 
v teréne pozdĺž teplovodu a smerom k prístupovej komunikácii, ktorú bude križovať 
pretlakom a následne k budove bytového domu prevrtom do priestorov garáží.  
Od spojky MDS v šachte PX55 sa položí multirúra DB_4x12 po nové plánované PODB. Od 
nového PODB sa položí nová multirúra DB_12x7 po budovu, kde sa v priestoroch garáží táto 
rozdelí na DB_4x7 a DB7x7. Od spojky 6DORO3 v šachte PX63 (realizovanej v 
podmieňujúcej akcii INS_B2B_FflH_BA_Polianky) sa po spojku MDS v šachte PX55 
zafúkne 1 ks mikrotrubyčky MT 10/8. Cez mikrotrubičku MT 10/8 sa zafúkne 24 vl. 
minikábel po PODB, pričom aktívne sa v PODB vyvedie 12 vlákien z nového OK. V objekte 
BD Rosnička sa prevedú VR. V rámci výstavby budú multirúry uložené vo výkopoch hĺbky 
40 – 90 cm. 
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  Líniová stavba sa umiestňuje tak, ako je to zakreslené v situácii v M 1:500, ktorá je 
súčasťou tohto oznámenia.  

 
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 
Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný 

úrad“) podľa ustanovenia § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) 
v nadväznosti na ustanovenie § 7a písm. (i) zákona číslo 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom 
meste“) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na ustanovenie § 1 písm. c) 
zákona číslo 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie a o zmene a doplnení zákona číslo 50/1976 Zb. o  územnom  plánovaní 
a stavebnom  poriadku (stavebný zákon)  v znení  neskorších predpisov, v nadväznosti na 
ustanovenie § 2 písm. e) zákona číslo 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v znení neskorších predpisov 
a podľa ustanovenia § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( ďalej len „správny 
poriadok“ ), podľa ustanovenia § 36 ods. (1), stavebného zákona, 
 

oznamuje začatie územného konania 
 

o umiestnení horemenovanej líniovej stavby dotknutým orgánom a známym účastníkom 
konania, a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery a žiadosť poskytuje dostatočný 
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upúšťa v zmysle ustanovenia § 36 ods. (2) 
stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. 
  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako dotknutý orgán podľa ustanovenia 
§ 140a ods. (2) stavebného zákona vydal záväzné stanovisko podľa ustanovenia § 140a ods. 
(3), § 140b stavebného zákona a ustanovenia § 4 ods. (3) písm. d) a písm. j) zákona číslo 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v ktorom súhlasí s umiestením inžinierskej stavby. Pre 
územie, ktorého súčasťou je lokalita dotknutá uvedenou líniovou stavbou, stanovuje územný 
plán funkčné využitie územia:  

• ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo funkcie 1130,  
• stabilizované územie, parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, číslo funkcie 1110, 
• námestia a občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, číslo 

funkcie 201.   
 V zmysle ustanovenia § 36 ods. (2) stavebného zákona sa účastníci územného konania 
a dotknuté orgány upozorňujú, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr do 7 
pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Stavebný úrad upozorňuje účastníkov 
konania, že na neskoršie podané námietky a pripomienky sa neprihliadne.  

V rovnakej lehote doložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov 
potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť, určenú lehotu 
pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí 
územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko 
k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí 
(ustanovenie § 36 ods. (4) stavebného zákona). 

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť (§ 42 ods. (5) 
stavebného zákona). 
 Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť 
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 
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  Do podkladov konania možno nahliadnuť na stavebnom úrade na ul. Pri kríži 14, 844 
02 Bratislava v stránkové dni : 
Pondelok:  800 – 1200    1300 – 1700 Streda:       800 – 1200    1300 – 1500,     Štvrtok:  1300 – 1600. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

RNDr. Martin Zaťovič 
starosta 

 
 
 
Príloha:  situácia v M 1:500 
 
I. Doručuje sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky: 

1. navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení
 InfoTel spol. s r.o., so sídlom Novolíšeňská 18, 628 00 Brno 

2. Hlavné mesto SR Bratislava - zastúpené primátorom, Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 
192, 814 99 Bratislava 1  

3. Právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom 
alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, pozemok CKN p. č. 
2430/46, 2430/49, 2430/27, 2414/10, 2411/51 k. ú. Dúbravka, Bratislava, a  
pozemkoch registra E p.č. 3283/2, 3283/1, 3343, katastrálne územie Dúbravka, 
Bratislava, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté  
 

II. Doručí sa dotknutým orgánom jednotlivo: 
1.  ASC, spol. s r.o. Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava  
2. BENESTRA, s.r.o., Ensteinova 24, 851 01 Bratislava 
3. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 
4. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 820 09 Bratislava 
5. Dial Telecom, a.s,. Zámocká 30/7074, 811 01 Bratislava 
6. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 5  
7. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1 
8. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
9. Ministerstvo vnútra SR, Karské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Špitálska 

14, 812 28 Bratislava  
10. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 
11. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislavas 
12. Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
13. Orange Slovensko a.s., v.z. Michlovsky, spol. s r.o., UC1- údržbové centrum 

Piešťany, Letná 796/9, 921 01 Piešťany 
14. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava   
15. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 

832 05 Bratislava   
16. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 837 96 Bratislava 
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17. SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava 
18. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 
19. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 2  
20. Slovenská správa ciest, Miletivova 19, 826 19 Bratislava 
21. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Braislava 
22. Türk Telekom International SK, V záhradách 3/A,811 02 Bratislava 
23. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
24. Západoslovenská distribučná a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Verejná vyhláška  
 

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej 
tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.   
 
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:    Dátum zvesenia z úradnej tabule: 
pečiatka a podpis:     pečiatka a podpis: 
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