
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA DEVÍNSKA NOVÁ VES 
oddelenie územného konania a stavel'rlného poriääktl -~vebný ufad 

. l Novoveská !7/A, 843 JO BE á II S .. L.iD~:.A-49 _ 

Naše číslo: Dátum: 
2015/1 01/1945/ozuk/KR 

Vec: Telekomunikačná líniová stavba "Optická prípojka - Devínska Nová Ves" 
v katastrálnom území Devínska No vá V es 
Oznámenie o začatí územného konania - verejnou vyhláškou 

Navrhovateľ, spoločnosť OffArt, s.r.o., Romanova 21, Bratislava, v zastúpení spoločnosti TELECOMPROJECT, spol. s r.o., Pajštúnska l, Bratislava, v zastúpení investora ACS, s.r.o., Ružová dolina 10, Bratislava podal dňa 07.01.2015 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení telekomuníkačnej líníovej stavby "Optická prípojka- Devínska Nová Ves" na pozemkoch v katastrálnom území Devínska Nová Ves. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

Trasa optického kábla v dÍžke 2750 m vedie od bodu napojenía na ul. Jána Smreka 9, d'alej v súbehu s Eisnerovou ul., níekoľkokrát križuje miestne komunikácie a železničnú trať, pokračuje v súbehu s komunikáciou VÚ III/00244 do Devínskej Novej V si po bod napojenia na existujúcu sieť pri kruhovom objazde OK2 pri Hombachu Devínska Nová Ves. Trasa vedie taktiež cez Veľkolúcky potok v blízkosti areálu Galimpex-S, s.r.o .. 

MsČ Bratislava Devínska Nová Ves, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa pod!' a § 117 ods.! zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), pod!' a ustanovenia § 36 ods. 4 stavebného zákona a § 3 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú níektoré ustanovenia stavebného zákona 

oznamuje 
verejnou vyhláškou 

začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Nakol'ko stavebnému úradu sú dobre známe pomery v území, podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie, na základe ktorej sa dá návrh posúdiť, upúšťa v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 

Organizácie alebo občania, ktorých vlastnícke alebo iné právo k pozemkom alebo stavbám vrátane susedných pozemkov môžu byť územným rozhodnutím priamo dotknuté, budú so 
začatím konania oboznámení verejnou vyhláškou po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. 

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenía tohto oznámenia, inak na neskoršie podané námietky stavebný úrad nebude prihliadať. V uvedenej lehote doložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí konania, v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc s overeným podpisom tohto účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 



Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou, ktorá sa vyvesí na dobu 15 dní na úradneJ tabuli a internetovej stránke Hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. l, Bratislava a na úradnej tabuli a internetovej stránke Msč Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, Bratislava. 15-ty deň vyvesenia je dňom doručenía tohto oznámenia, vyznačí sa deň vyvesenia a zvesenia oznámenia, každý úrad ho opatrí svojou pečiatkou a po uplynutí lehoty s pripomienkami predloží do spisu na stavebný úrad. 

V odvolacom konaní sa nebude prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť (§ 42 ods. 4 stavebného zákona). 

Do dokladov je možné nahliadnuť a prípadné námietky uplatniť na stavebnom úrade so sídlom na Novoveskej 17/A, v stránkové dní: pondelok 8 °0
- 12 °0

, 13 °0-17 °0 a stredu 8 °0
- 12 °0

, 13 °0
-16 °0hod. 

Vybavuje: Ing. Kerkešová, tel. č.: 60 201 406 

Príloha: - celková situácia - l xA 4 

/> Vyvesené dňa: /J . /: _ "-v" (_s-

(pečiatka, podpis) /2 · ~ / 

84310 SroiisJava 
Doručí sa: 6 
Účastníci konania: 

·~ J ' ' 

Ing. 

odd enía územného konanía 
a stavebného poriadku 

Zvesené dňa: 

(pečiatka, podpis) 

l. ACS, spol. s r.o., Ružová dolina lO, 821 09 Bratislava- stavebník 
2. TELECOMPROJECT, s.r.o., Pajštúnska l, 851 02 Bratislava- splnomocnenec 
3. OffArt, s.r.o., Romanova 21, 851 02 Bratislava- splnomocnenec 
4. HI. mesto SR Bratislava, zastúpené primátorom, Prímaciálne nám. l, 814 99 Bratislava l 5. Železnice Slovenskej republik-y, Klemensova 8, 811 09 Bratislava l 
6. SR- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie Slobody 6, 

81 O 05 Bratislava 
7. Slovenský pozemkový fond, Krížna 52, 821 08 Bratislava 2 
8. Organizácie, alebo občanía ktorých vlastnícke alebo iné právo k pozemkom alebo stavbám môžu byť územným rozhodnutím priamo dotknuté- doručované verejnou vyhláškou 

2 

l " 



Ďalej sa doručuje: 
9. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. l, 814 99 Bratislava l- so žiadost'ou o vyvesenie tohto oznámenia na úradnej tabuli a internetovej stránke 10. Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves, OVDZP, Novoveská 17/A, 843 l O Bratislava 49- so žiadosťou o vyvesenie tohto oznámenia na úradnej tabuli a internetovej stránke 

Dotknuté orgány: 
ll. HL m. SR Bratislava, ORM, Primaciálne nám. l, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava l 12. Magistrát Hl. m. SR Bratislava, odd. správy komunikácií, Primaciálne nám. l, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava l 
13. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19,810 05 Bratislava 15 

ochrana prírody a krajiny, 
odpadové hospodárstvo 
vodná správa 

14. Okresný úrad Bratislava, odbor krizového riadenia, Staromestská 6, 814 40 Bratislava 15. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odb. dopravy, P. O. Box 106, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 
16. Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska l, 814 52 Bratislava l 17. Hasičský a záchranný útvar HL m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava l 18. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava l 19. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava l 20. Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5 21. SPP -distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 2 22. Západoslovenská distribučná, a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 23. Ministerstvo vnútra SR, Odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 24. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 25. SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 4 

26. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy, Pri Maline l, 901 Ol Malacky 
27. ŽSR, Bratislava, GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 28. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/ A, 917 02 Trnava 29. ŽSR, Stredisko miestnej správy a údržby pre OZT- Kábel o vá technika, Kopčianska l, 851 O l Bratislava 
30. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava 31. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody ô, 810 05 Bratislava 32. ŽSR; Stredisko hospodárenia s majetkom, Šancova 5/C, 811 04 Bratislava 
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--------- navrhovaná optického kábla 
OKRES :BRATISLAVA IV KAT. ÚZEMIE : BA- Devínska Nová Ves 
HL PROJEKTANT: ~ ZODP. PROJEKTANT: ! VYPRACOVAL: OffArts.r.o. ING, ŠTURDIK ING. ŠEDIVÝ ING.ŠEDIVÝ Romanova 21 
INVESTOR: ACS, spol. s r.o. 851 02 BRATISLAVA 
STAVBA: DÁTUM 09/2014 č. VÝKRESU: Optická prípojka - Devfnska Nová Ves 

STUPEŇ DUR 
NÁZOV: 

Celková situácia FORMÁT A4 8.1 
MIERKA . 


