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  - podľa rozdeľovníka 
 
 
Váš list / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka    V Bratislave 
    - /12.03.2019 č. SU–4796/3066/2019/Ma Ing. Majerníková / 60101168    18. marca 2019 
 
 
Vec: 
„Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh s napojením na Lamačskú a D2“ 
Oznámenie o začatí konania o predĺžení doby platnosti územného rozhodnutia líniovej 
stavby podľa § 36 ods. 1 a ods. 4  zákona č. 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 (ďalej len „konanie“) 
 
 
 Dňa 12.03.2019 obdržal stavebný úrad mestskej časti Bratislava–Dúbravka žiadosť o 
predĺženie platnosti územného rozhodnutia : 
 
na líniovú stavbu: „Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh s napojením na Lamačskú 

a D2“, 
objektová skladba: 
100 Cesty 
SO 101-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,00 až km 0,360 
SO 102-00 Rozšírenie Harmincovej km 0,360 až k.ú. 
SO 103-00 Parkovisko pre ZŠ 
SO 104-00 Chodníky  
SO 105-00 Zastávky MHD  
SO 106-00 Definitívne dopravné značenie 
110 Odvodnenie a kanalizácia 
SO 111-00 Odvodnenie cesty SO 101 a parkoviska SO 103 
SO 112-00 Odvodnenie cesty SO 102  
SO 113-00 Prípojky od cestných vpustí 
120 Cestné svetelné signalizácie 
SO 121-00 Úprava cestnej svetelnej signalizácie Harmincova-Trnavského 
SO 122-00 Cestná svetelná signalizácia Harmincova-Lipského 
SO 123-00 Cestná svetelná signalizácia Harmincova-Polianky 
SO 124-00 Kábelová trasa slaboprúdových vedení 
130 Elektro-silnoprúd 
SO 131-00 Prekládka káblov VN 22 kV linky č. 494, 495 a 496  
SO 132-00 Prípojky NN pre CSS   
SO 134-00 Verejné osvetlenie, 
 
pre navrhovateľa: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 

1, zastúpené primátorom, IČO 00 603 481, 
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ktorého zastupuje: Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5, IČO 
00 698 393, 

 
miesto stavby: Navrhované rozšírenie cesty začína od existujúcej komunikácie, na 

súčasnej krajnici, v križovatke s ulicou Ľuda Zúbka, a pokračuje 
priamo ďalej. Táto časť až po napojenie v križovatke s ulicami 
Húščavová a Polianky je súčasťou SO 101, SO 102 a SO 103 vrátane 
chodníka a zastávky MHD. Od napojenia na Poliankach až po dotyk 
Harmincovej s ulicou M. Sch. Trnavského pokračuje trasa v priamom 
smere. 

 
Doba predĺženia: do 03.09.2021. 
 
Na stavbu bolo mestskou časťou Bratislava–Dúbravka vydané: 
- územné rozhodnutie pod č. D – 2007-06/8453-1057/U/14/Ry zo dňa 18. mája 2007, 

právoplatné dňa 03.09.2007, 
- rozhodnutie o predĺžení doby platnosti územného rozhodnutia č. SU–2009/9057-4075/Ma 

zo dňa 25.09.2009, právoplatné dňa 04.11.2009, 
- rozhodnutie o predĺžení doby platnosti územného rozhodnutia č. SU–

12795/2823/2011/Ma zo dňa 12.08.2011, právoplatné dňa 22.09.2011, 
- rozhodnutie o predĺžení doby platnosti územného rozhodnutia č. SU–

7629/2656/2013/Pl/Ma zo dňa 30. mája 2013, právoplatné dňa 08.07.2013, 
- rozhodnutie o predĺžení doby platnosti územného rozhodnutia č. SU–

14887/6667/2015/Platnosť/Ma zo dňa 21. septembra 2015, právoplatné dňa 26.10.2015, 
- rozhodnutie o predĺžení doby platnosti územného rozhodnutia č. SU–

12234/3042/2017/Platnosť/Ma zo dňa 09. augusta 2017, právoplatné dňa 19.09.2017. 
 
 Uvedeným dňom bolo začaté konanie. 

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný 
úrad“) podľa § 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 § 7a 
písm. i) zákona č. 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 § 1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné 
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, 
v nadväznosti na § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v znení neskorších predpisov, 
v spojení s § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona, a podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej „správny poriadok“), oznamuje začatie konania dotknutým orgánom 
a známym účastníkom konania, a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery a žiadosť 
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie žiadosti, upúšťa v zmysle § 36 ods. 2 stavebného 
zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. 

Účastníci konania stavby môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných 
dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. 
  V rovnakej lehote doložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán, 
ktorý bol vyrozumený o začatí konania, neoznámi v určenej dobe svoje stanovisko 
k navrhovanej stavbe, má sa za to, že s ňou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí (§ 36 
ods.3 stavebného zákona). V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, 
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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. 
  Do podkladov konania možno nahliadnuť na stavebnom úrade – ul. Pri kríži 14, 844 
02 Bratislava v stránkové dni : 
Po:  800 – 1200    1300 – 1700 
St :  800 – 1200    1300 – 1500, Štv:  1300 – 1600. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  RNDr. Martin Zaťovič 
   starosta 
 
Oznámenie sa doručí: 
I.   Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky: 
1. navrhovateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1, 

zastúpené primátorom, IČO: 00 603 481, ktorého zastupuje Generálny investor Bratislavy, 
Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5, IČO: 00 698 393 

2. Právnické a fyzické osoby – podľa rozhodnutia o umiestnení stavby č. D – 2007-06/8453-
1057/U/14/Ry zo dňa 18. mája 2007, právoplatné dňa 03.09.2007, ktorých vlastnícke 
alebo iné práva k pozemkom alebo k stavbám môžu byť územným rozhodnutím priamo 
dotknuté 

 
Co: - spis 
 

Verejná vyhláška 
 

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej 
tabuli mestskej časti Bratislava–Dúbravka a na ul. Pri kríži 14 – na stavebnom úrade. 
 15 deň vyvesenia je dňom doručenia tohto oznámenia. 
 
Dátum vyvesenia Dátum zvesenia 
na úradnej tabuli: z úradnej tabule: 
Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis: 
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