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Vec:  Oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia 

 

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, obdržal dňa 26.1.2022 návrh 

na vydanie územného rozhodnutia, ktorú podal  

navrhovateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35 697 270 

v zastúpení  SUPTel s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, IČO 35 824 425 

a v zastúpení   SAVEcompany, s.r.o., Slnečná 5/481, 900 41  Rovinka, IČO 51 419 254 

líniovej stavby „FO_BA_prípoj. BSC_4370BR_Drobného 27“ Bratislava-Dúbravka. 

Miesto a členenie stavby:  

vetva 1  pozemky reg. “C“ parcela č. 3314, 3293, 3295, 3395/56, 3395/58, 3395/32, 3395/3, 3395/26 

k.ú. Dúbravka, Bratislava 

vetva 2  pozemky reg. “C“ parcela č. 3283, 3175/54, 3398/4, 3398/1, 3395/3, 3395/29, 3395/26  k.ú. 

Dúbravka, Bratislava 

vetva 3 prepoj trás  pozemky reg. “C“ parcela č. 3344/2, 3345 k.ú. Dúbravka, Bratislava. 

Účel stavby: inžinierska stavba – diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, 

telekomunikačné stožiare, transformačné stanice (§ 43a, ods. 3 písm. h) stavebného zákona. 

 

Stavebný úrad vydal dňa 6.9.2022 oznámenie pod č. SU 16073/1393/2022 MF o začatí územného 

konania, ktorým oznámil začatie správneho konania dotknutým orgánom a organizáciám a známym 

účastníkom konania, určil lehotu 7 pracovných dní na uplatnenie námietok a pripomienok.  

V stanovenej lehote vzniesol námietky účastník konania C.G.C. a.s., Drobného 27, 841 01 Bratislava, 

a to, že navrhované riešenie trasy „vetva 2“ neakceptuje právoplatné stavebné povolanie na uloženie 

inžinierskych sietí a zároveň vyjadrili nesúhlas s uložením uvedenej stavby na pozemkoch reg. „C“ parc. 

č. 3395/31 a 3398/3 k.ú. Dúbravka, ktorých vlastníkom je účastník konania C.G.C. a.s..   

Navrhovateľ na základe tejto námietky prepracoval úsek uloženia „vetvy 2“, zmenil trasu a to tak, že 

pozemky reg. „C“ parc. č. 3395/31 a 3398/3 k.ú. Dúbravka obišiel a trasu umiestnil na pozemku reg. „C“ 

parc. č. 3175/54 k.ú. Dúbravka.  

Stavebný úrad listom č. SU 18078/1393/2022 MF  zo dňa 6.10.2022 oboznámil účastníkov konania 

a dotknuté orgány s podkladmi rozhodnutia, ktoré spočívali v zmene trasy „vetvy 2“, a zároveň určil 

lehotu 7 pracovných dní na uplatnenie námietok a pripomienok. 

Stanovenej lehote vzniesol námietky účastník konania Tatra-Leasing, s.r.o., Hodžovo nám. 3, 811 06 

Bratislava IČO 31 326 552, a to, že nesúhlasia s trasovaním „vetvy 2“ cez pozemky v ich vlastníctve.  
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Navrhovateľ na základe tejto námietky prepracoval úsek uloženia „vetvy 2“, zmenil trasu a to tak, že 

pozemky vo vlastníctve účastníka konania Tatra-Leasing, s.r.o. obišiel  a trasu „vetvy 2“ umiestnil na 

pozemok  reg. „C“ parc. č. 3398/1 k.ú. Dúbravka.   

 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa, ( 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 súlade § 33 ods. 2 a súčasne podľa § 23 zák. č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje doplnenie podania  a za účelom 

oboznámenia a vyjadrenia účastníkov konania sa k podkladom rozhodnutia, umožňuje im nahliadať do 

spisu a  uplatniť svoje námietky k zmene umiestnenia „vetvy 2“  najneskôr do 

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia; 

na neskôr podané námietky a pripomienky sa nebude prihliadať.  

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na stavebnom úrade MČ Bratislava-

Dúbravka, Pri kríži 14, Bratislava úradné dni pondelok 8:00-17:00, streda 8:00-16:00 (obedná prestávka 

12:00-13:00). 

Stavebný úrad podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom 

konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v 

určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

Účastníci územného konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne 

navrhnúť ich doplnenie. Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť 

písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

 

 

RNDr. Martin Zaťovič 

starosta 

 

Prílohy:  Situácia vetva 2   

 

Doručuje sa: 

účastníci konania – doručuje sa verejnou vyhláškou: 

1. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35 697 270 

v zastúpení SUPTel s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, IČO 35 824 425 

a v zastúpení SAVEcompany, s.r.o., Slnečná 5/481, 900 41  Rovinka, IČO 51 419 254 

2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava,  IČO: 00 603 481 

3. PRO DOMO, a.s., Hattalova 12/A, 831 02 Bratislava, IČO 35 756 349 

4. Rodfir s. r.o., Poniklecová 34, 841 07 Bratislava, IČO 53 601 751 

5. C.G.C. a.s., Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO 35 747 811 

6. ME-Inspection SK, spol. s r.o., Drobného 25A/3585, 841 01 Bratislava, IČO 43 817 602 

7. Tatra-Leasing, s.r.o., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava IČO 31 326 552 

8. Právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo k stavbám alebo 

vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom a k stavbám môžu byť umiestnením stavby priamo 

dotknuté – doručované verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-

Dúbravka 

Doručí sa verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli  Mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Dúbravka po dobu 

15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Dátum vyvesenia      Dátum zvesenia 

Na úradnej tabuli:      z úradnej tabule: 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 
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