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Vec 
Oznámenie o začatí konania podľa §§ 61 a 68 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. 

 
Stavebník: spoločnosť Agatova s.r.o., Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava 42, IČO: 33 434 001, podal dňa 07.06.2022 
žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením, líniovej stavby s názvom: „Predĺženie STL plynovodu D 160 
- Agátová ul., Dúbravka“, objekty: SO. 01 STL plynovod a plynovodná prípojka, SO. 02 Meracie a regulačné 
zariadenie, SO-02.01 Strojná technológia, SO-02.02 STL rozvod plynu PN 20 kPa, SO-02.03 Elektroinštalácia a 
uzemnenie MaRZ, SO-02.04 Stavebná časť, SO. 03 Odstavenie VTL plynovodnej prípojky z prevádzky, miesto 
stavby: 

 
SO. 01 STL plynovod a plynovodná prípojka a SO. 02 Meracie a regulačné zariadenie 
- na pozemkoch registra CKN parciel č. 3423/163, 3423/533, 3423/20, 3423/2 katastrálne územie Dúbravka, 
Bratislava (ďalej k.ú. Dúbravka, Bratislava), 
- na pozemkoch registra EKN parciel č. 1040, 1076/100, 1075, 1074 k.ú. Dúbravka, Bratislava, 

 
SO. 03 Odstavenie VTL plynovodnej prípojky z prevádzky 
- na pozemkoch registra CKN parciel č. 3442/87, 3442/90, 3418/81, 3418/7, 3419/2, 3423/20, 3423/2 k.ú. Dúbravka, 
Bratislava, 
- na pozemkoch registra EKN parciel č. 1076/100, 1075 k.ú. Dúbravka, Bratislava, 

 
účel stavby: účel stavby: inžinierska stavba - miestny rozvod plynu (§ 43a ods. (3) písm. f) stavebného zákona), 
povolenej rozhodnutím Mestskej časti Bratislava Dúbravka SU - 14216/4515/2020/G-5/Ba zo dňa 06.08.2020, 
právoplatné dňa 23.08.2020, ktorá spočíva v predĺžení lehoty výstavby do 23.08.2020. 

 
Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením. 

 
Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako príslušný stavebný úrad (ďalej 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 
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z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, v súlade s § 68 a §61 
stavebného zákona 

 
oznamuje 

 
začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením účastníkom konania, dotknutým orgánom a súčasne v súlade 
s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko sú 
mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby. 

 
Účastníci konania sa upozorňujú, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť do 07 pracovných dní odo dňa 
doručenia tohto oznámenia, na neskôr podané námietky sa neprihliadne. 

 
V uvedenej lehote doložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy. Ak dotknutý orgán štátnej správy, 
ktorý bol vyrozumený o začatí konania, v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za 
to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 
Do podkladov konania je možné nahliadnuť a prípadné námietky uplatniť na stavebnom úrade, ul. Pri kríži 14, (v 
stránkové dni v pondelok od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 17.00 hod., v stredu od 8.00 hod. do 12.00 
hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod., v ostatné dni len po telefonickom dohovore). 

 
Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania na skutočnosť, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a 
pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

 
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc s podpisom toho účastníka 
konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

 
 
 
 
 

RNDr. Martin Zaťovič 
starosta 

 
 

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky 
 
 
 

Rozdeľovník k číslu SU-14714/2838/2022/JB 
 

Doručuje sa: 
I. Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky: 
1. Agatova s.r.o., Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava 42, IČO: 33 434 001, ktorého zastupuje spoločnosť 
ARMATRADE GRP, s.r.o., Súľovská 38, 821 05 Bratislava, IČO: 35 775 793 
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1, zastúpené primátorom 
3. Ivánska cesta, s.r.o., Nevädzová 17211/6F, 821 01 Bratislava 2 
4. Bory, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 
5. Krištof Anetta, Hlaváčikova 3163/29, 841 05 Bratislava 4 
6. Lucia Anettová, Hlaváčikova 3163/29, 841 05 Bratislava 4 
7. Martin Gálik, Ľudovíta Fullu 3098/3, 841 05 Bratislava 4 
8. Ing. Marián Biskatský, 90875 Studienka č. 132 - projektant 
9. Právnické alebo fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným 
pozemkom a stavbám, vrátane bytov, môžu byť stavebným konaním priamo dotknuté 

 
II. Dotknutým orgánom, správcom IS, organizáciám: 
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10. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
Verejná vyhláška 

 
Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli MČ Bratislava- 
Dúbravka. Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia tohto oznámenia. 

 
 

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: 
 
 

pečiatka a podpis: 
 
 

Dátum zvesenia z úradnej tabule: 
 
 

pečiatka a podpis: 
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