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podľa rozdeľovníka  

 
 

Váš list /zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka   v Bratislave 
24.01.2019  SU-9858/2460/2019/Hr             Horváthová//02/60101169  07.06.2019 

 
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 24.01.2019 obdržal stavebný úrad mestskej časti Bratislava–Dúbravka návrh na 
vydanie územného rozhodnutia na líniovú u stavbu s názvom “Rekonštrukcia vedení 110 
kV č. 8884, 8885, 8886 – zaústenie vedení“, na pozemkoch CKN parc. č. 3437/1, 3437/2, 
3437/3, 3437/5, 3437/136, 3446/104, 3446/106, 3446/107, 3446/108, 3446/109, 3446/110, 
3439, 3442/57, 3442/85, 3442/88 a pozemkoch registra „E“ parc. č. 2368, 2405, 2407, 2408, 
2420, 2423, 2432/1, 2432/2, 2435, 2449, 2458, 2459, 2470, 2471, 2480, 2481, 2486, 2487, 
2493, 2494, 2501, katastrálne územie Dúbravka, Bratislava, 
 
od navrhovateľa: Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36 361 518, Čulenova 6, 816 47 

Bratislava, 
v zastúpení:      SPIE Elektrovod, a.s., so sídlom Prievozská 4C, 824 66 Bratislava, ktorý 

splnomocnil spoločnosť ENGICON s.r.o. so sídlom Hraničná 18, 824 05 
Bratislava,   

 
účel stavby:   inžinierska stavba – diaľkové miestne rozvody elektriny, stožiare, 

transformačné stanice (§ 43a, ods. (3) písm. i) stavebného zákona.       
 
Popis inžinierskej stavby:  
Účelom líniovej stavby je zvýšenie spoľahlivosti existujúceho vedenia 2x110kV a prenosovej  
schopnosti vedenia zo súčasnej hodnoty 432A na 770A.  
Predložená dokumentácia rieši rekonštrukciu elektrického vedenia 2x110kV a výstavbu nového 
úseku v k.ú. Dúbravka, Bratislava, v priestore medzi diaľnicou D2, železničnou traťou a ulicou 
Agátová. Súčasné zaústenie vedenia V8884 a V8885 do rozvodne Rz Podvornice na stožiarových 
konštrukciách v konfigurácii 2x110kV je navrhnuté rozdeliť na dve samostatné vedenia 110kV 
ktoré budú od seba vzdialené 25m.  
V rámci stavby v úseku pred Rz Podvornice vznikne nový úsek vedenia s dĺžkou 326,59 m a budú 
vztýčené dve nové oceľové  stožiarové konštrukcie č. 150 a č. 151 typu „súdok“. Stožiarová 
konštrukcia č. 150 bude postavená v osi jestvujúceho vedenia V8885 na pozemkoch CKN parc. č. 
3446/107 a 3446/108, (parcely registra „E“ 2481), k.ú. Dúbravka, Bratislava (cca 50m od 
železničnej trate) a stožiarová konštrukcia č. 151 na pozemku CKN p. č.  3442/57, k.ú. Dúbravka, 
Bratislava, (cca 70,3m od portálu Rz Podvornice). Rozmery základov nad úrovňou terénu budú 
max. 4x4 m. Nový úsek vedenia bude osadený len jedným systémom a to vedením V8885.   
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Trasa nového úseku je vedená od Rz Podvornice v súbehu s jestvujúcim vedením. Líniová stavba 
tiež nadväzuje na činnosť obnovy vedenia V8884 v celom profile od Rz Lamač po Rz Podvornice 
a výmenu fázových vodičov na vedení V8885 v úseku od jestvujúceho stožiara č.149 po nový 
vybudovaný stožiar č.150. Zároveň na oboch jednoduchých vedeniach budú vytvorené optické 
trasy, inštalovaním zemniacich lán s optickými vláknami. 
 
  Líniová stavba sa umiestňuje tak, ako je to zakreslené v mape KN v M 1:2000, 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.   
 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. (3) 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). 
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 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 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:  mapa KN v M 1:2000, so zakreslením nového úseku vedenia s dvomi oceľovými   

stožiarovými konštrukciami č. 150 a č. 151 
 
I. Doručuje sa účastníkom konania: 

1. navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 
v zastúpení SPIE Elektrovod, a.s., sídlom Prievozská 4C, 824 66 Bratislava, ktorý 
splnomocnil spoločnosť ENGICON s.r.o. Hraničná 18, 824 05 Bratislava  

2. MUDr. Ján Sporina, Páričkova 9, 821 08 Bratislava 
3. CC THETA, s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Braislava  
4. Hlavné mesto SR Bratislava - zastúpené primátorom, Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 

192, 814 99 Bratislava 1  
5. Právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom 

alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, pozemok CKN parcela č.  
3437/1, 3437/2, 3437/3, 3437/5, 3437/136, 3446/104, 3446/106, 3446/107, 3446/108, 
3446/109, 3446/110, 3439, 3442/57, 3442/85, 3442/88 a pozemkoch registra „E“ parc. 
č. 2368, 2405, 2407, 2408, 2420, 2423, 2432/1, 2432/2, 2435, 2449, 2458, 2459, 2470, 
2471, 2480, 2481, 2486, 2487, 2493, 2494, 2501, katastrálne územie Dúbravka, 
Bratislava, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté  
 

II. Doručí sa dotknutým orgánom jednotlivo: 
1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, 820 

09 Bratislava 1 
2. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
3. Železnice SR, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
4. Ministerstvo vnútra SR, Kraské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Špitálska 

14, 812 28 Bratislava  
5. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 

832 05 Bratislava   
6. Mestská časť Bratislava-Dúbravka, odd. územného rozvoja a životného prostredia 
7. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 827 46 Bratislava 29 
8. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 
9. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 2  
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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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