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              Podľa rozdeľovníka 
 
 
 
Vaša značka:    Naša značka:         Vybavuje:        Bratislava  

                   SU-73/1484/2021             Mgr. Tomáš Tuma                   31. 08. 2021  
 
Vec  
Oznámenie o začatí stavebného konania 
 

Stavebník Mestská časť Bratislava-Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava, IČO 00 304 
603 (ďalej len „stavebník“), podal dňa 30. 08. 2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
pre stavbu „Stavebné úpravy na Urbárskej a Pílovej ulici“, stavebného objektu SO-Prepojenie 
Urbárska na pozemkoch registra „C“ KN parcelné čísla 520/1 a 838/87 v katastrálnom území 
Jarovce (ďalej len „stavba“).  

 
Predmetom stavby je komunikačné prepojenie miestnej komunikácie zóny Jarovce-

Dvor-Juhozápad s miestnou komunikáciou funkčnej triedy D1 vedenej po Urbárskej a Pílovej 
ulici v Jarovciach chodníkovým prejazdom a chodníkmi.  

 
Mestská časť Bratislava-Jarovce, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne 
komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie (ďalej „stavebný úrad“), podľa § 120 
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších 
predpisov (ďalej „stavebný zákon“), podľa § 3a ods. 4) zákona č.135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách, v znení neskorších predpisov (ďalej „cestný zákon“), podľa § 2 písm. a) a § 4 
ods. 4) zákona NR SR č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce a na vyššie územné celky, v znení neskorších predpisov, podľa čl. 74 písm. b) 
Štatútu hl. m. SR Bratislavy, v súlade s § 61 ods. 1) stavebného zákona  
 

oznamuje 
 
začatie stavebného konania dotknutým orgánom a organizáciám a známym účastníkom 
konania. 

Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť s prílohami 
a predloženou projektovou dokumentáciou poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej stavby upúšťa podľa § 61 ods. 2) stavebného zákona od miestneho zisťovania 
a ústneho pojednávania. Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť 
najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Na neskoršie podané námietky 
sa neprihliadne.  

 
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Na 

neskoršie uplatnené stanoviská nemusí stavebný úrad prihliadnuť. Ak niektorý z dotknutých  
orgánov alebo organizácií potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na 
jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej lehote alebo predĺženej 
lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska 
ním sledovaných záujmov súhlasí. 



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–JAROVCE 
Palmová 1, 851 10 Bratislava 59 

 
 
Do podkladov  pred vydaním rozhodnutia je možné nahliadnuť na Mestskej časti 

Bratislava-Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava, vo vopred dohodnutom termíne s pani 
Jaroslavou Klučkovou, telefónne číslo 02 / 62860010. 

 
 
 
 

 
                                                                                                 JUDr. Mgr. Jozef Uhler 
                                                                                                              starosta  
 
 
Doručí sa: 
 
Účastníkom konania /verejnou vyhláškou/  
 
1. Mestská časť Bratislava-Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava, IČO 00 304 603 
2. osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich 

pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť 
stavebným povolením priamo dotknuté, 

3. PRO.BE ASI s.r.o., Turnianska 4, 851 07 Bratislava IČO 52 389 162,  
zodpovedný projektant Ing. Ladislav Benček, ev. č. 2131 

 
Dotknutým orgánom a organizáciám: 

 
4. Okresný úrad Bratislava,  odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo,             

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
5. Mestská časť Bratislava-Jarovce, Cestný správny orgán, Palmová 1, 851 10 Bratislava 
6. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislava, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
8. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
9. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
12. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
13. tu 

 
Príloha: prehľadná situácia na podklade katastrálnej mapy  
 
Podľa § 26 ods. 2 Správneho poriadku: „Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, 
že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň 
tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom 
webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, 
najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na 
mieste, ktorého sa konanie týka.“ 
 
 
Vyvesené dňa      Zvesené dňa 

 


