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podľa rozdeľovníka 
 
 

Váš list / zo dňa Naše číslo Vybavuje  / linka       v Bratislave 
    - /15.05.2020 SU-10535/4473/2020/Hr Horváthová/60101169       17.06.2020 
 
 
Vec 
Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a 
o upustení od ústneho pojednávania 
 
 Dňa 15.05.2020 obdržal stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka od 
stavebníka Veolia Energia Slovensko, a.s., Einsteinova 25, Digital Park II, 851 01 Bratislava, 
IČO 35 702 257, žiadosť o vydanie územného a stavebného povolenia v spojenom konaní na 
stavbu s názvom „Rekonštrukcia vonkajšieho rozvodu K-15 PK PO Pod Záhradami 2182/2A“ 
na pozemkoch CKN parcelné čísla 1441/1, 1438, 1437/10, 1437/15, 1437/16, 1437/17, 
1437/22, 1437/31, 1437/42, 1437/69, 1437/70, 1437/71, 1437/72, 1437/73, 1437/30, 
katastrálne územie Dúbravka, Bratislava, ktorú podal 
 
stavebník:   Veolia Energia Slovensko, a.s., Einsteinova 25, Digital Park II, 851 01 

Bratislava, IČO 35 702 257,  
 v zastúpení Ing. Peter Kurilla, Nevädzová 31, 900 25 Chorvátsky Grob 
 
účel stavby:  inžinierska stavba – miestne rozvody vody alebo pary, (§ 43a, ods. (3) písm. g) 

stavebného zákona.       
 
Popis rekonštrukcie vonkajšieho rozvodu K-15:  
Predmetom obnovy je oprava vonkajšieho potrubného rozvodu vykurovania (UK) a ohriatej 
pitnej vody (OPV) pre objekty zásobované z výhrevne K-15. 
Existujúce sekundárne rozvody ÚK a OPV vedené v kanáloch sa nahradia novým 
predizolovaným oceľovým potrubím so signalizačným káblom – ÚK a novým 
predizolovaným potrubím na báze plastu – OPV v existujúcich kanáloch. Existujúce 
sekundárne rozvody vedené v jednotlivých objektoch zostanú zachované.  
Technické riešenie opravy vonkajšieho rozvodu na okruhu K-15 (z výhrevne K 15 po 
napojenie objektu bytového domu Pod záhradami 2182/2a) a prepojenie s existujúcim 
rozvodom tepla. Celá obnova rozvodu bude vedená v existujúcej trase sekundárnych 
rozvodov s nasledovným technologickým postupom: 

- zdemontujú sa existujúce rozvody ÚK, čím sa pripraví miesto na inštaláciu nových 
rozvodov ÚK a OPV, rozvody OPV budú naďalej prevádzkované,  

- existujúce šachty Š2, Š3 a Š4 sekundárneho rozvodu budú zasypané,  
- nainštalujú sa nové rozvody ÚK a OPV, 
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- sprevádzkuje sa nový rozvod OPV, 
- existujúci rozvod OPV sa zasype a v mieste existujúceho rozvodu OPV sa osadí silový 

a komunikačný kábel, 
- potrubie nového sekundárneho rozvodu sa ukončí pred vstupom do jednotlivých 

objektov cca  1 m pred obvodovou stenou a osadia sa uzatváracie armatúry.  
   

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné 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, v spojení                    
s ustanovením § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania 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 § 61 ods. (4) stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. 
 
 Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 07 pracovných dní odo 
dňa doručenia tohto oznámenia, na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Na 
pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo 
pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada (§ 61 ods. 1 stavebného zákona). 
 V rovnakej lehote doložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány, inak sa má za to, že ich 
stanovisko je kladné. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie 
dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán 
v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za 
to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí (§ 61 ods. 6 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 ul. Pri kríži 14 stavebný úrad, 
v stránkové dni:  pondelok : 800 - 1200 1300-1700,  streda : 800 - 1200 1300-1600. 
 
 
 
 
 
   

RNDr. Martin Zaťovič  
        starosta 
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Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 
 
I. Účastníkom konania: 
1. stavebník: Veolia Energia Slovensko, a.s., Einsteinova 25, Digital Park II, 851 01 

Bratislava, v zastúpení Ing. Peter Kurilla, Nevädzová 31, 900 25 Chorvátsky Grob  
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.O.Box 192, 814 99 Bratislava 
3. ATS plus a.s., Trnavská cesta 6/A, 821 08 Bratislava 
4. Apollis residence s.r.o., Prievozská 10, 821 09 Bratislava 
5. Ing. Miloš Cibák, PEOJEKTA, s.r.o., Sládkovičova 1142/22, 031 01 Liptovský Mikuláš 

– projektant 
6. vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu Pod záhradami 2/A, 

Bratislava, podľa listu vlastníctva číslo 2376 
 

II. Dotknuté orgány: 
7. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám 1, P.O.Box 192, 814 99 

Bratislava  
8. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46,       

832 05 Bratislava  
9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
10. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 

Bratislava  
11. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
12. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 2  
13. UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
14. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

 
 
 

Verejná vyhláška 
 
Toto oznámenie sa účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou. Za deň 

doručenia oznámenia verejnou vyhláškou sa považuje 15. deň vyvesenia na úradnej tabuli 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

 
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:    Dátum zvesenia z úradnej tabule: 
pečiatka a podpis:     pečiatka a podpis: 
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