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                     19.12.2022  
 

 4308/2023/ŠSMD/399-2 
 

Ing.  Hučková 
02/48264533 

      09.01.2023 

 
Vec 
" Prekládka trakčného kombinovaného stožiara na Vajnorskej ulici " 
- oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania 

 
 
Stavebník Vajnorská s.r.o., Hradská 1/a, 821 07 Bratislava, IČO: 52 485 943, zastúpený 

spoločnosťou SURFACE s.r.o., Vajnorská 98/H, 831 04 Bratislava, IČO: 50 014 951 a ďalej 
zastúpený splnomocneným substitučným zástupcom JUDr. Mgr. Michaelou Blanárovou, 
Vajnorská 98/H, 831 04 Bratislava (ďalej len „stavebník“), podal listom dňa 19.12.2022 žiadosť 
o vydanie kolaudačného rozhodnutia pre   

stavbu: „Prekládka trakčného kombinovaného stožiara na Vajnorskej ulici“ 

členenú na stavebné objekty:  
SO 603.2   Prekládka stožiara trolejového vedenia 
SO 603.3   Prekládka verejného osvetlenia 
(ďalej len „stavba“) 

miesto stavby:  Bratislava, križovatka ulíc Vajnorská a Odbojárov 

parcely registra „C“ KN č. 21968/2; 11279/2, katastrálne územie Nové Mesto 

Stavba bola povolená rozhodnutím Bratislavského samosprávneho kraja č.  
08770/2022/ŠMD/32907 zo dňa 13.09.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.10.2022. 

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie.  

Bratislavský samosprávny kraj ako príslušný špeciálny stavebný úrad  pre stavby 
električkových a trolejbusových dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke 
dráhy alebo doprave na nej (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 105 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa ustanovenia  § 80 ods. 
1 stavebného zákona 

o z n a m u j e  verejnou vyhláškou 

začatie kolaudačného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne nariaďuje 
ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním 

na deň  15. februára  2023 (streda) o 10:00 hod. 

so stretnutím na mieste stavby (na rohu ulíc Vajnorská a Odbojárov). 

http://www.bratislavskykraj.sk/
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Účastníci konania a dotknuté orgány sa zároveň upozorňujú, že námietky a stanoviská 
môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na neprihliadne. 

K ústnemu konaniu, spojenému s miestnym zisťovaním je stavebník povinný predložiť 
doklady podľa § 17 a § 18 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona. 

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje a doručuje toto oznámenie bude vyvesená v súlade 
s ustanovením § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov po dobu 15 dní na úradnej tabuli Bratislavského samosprávneho kraja 
a zverejnená na webovom sídle Bratislavského samosprávneho kraja:  www.bratislavskykraj.sk 
v časti „Otvorená župa - Úradná tabuľa“ a zverejnená mestskou časťou Bratislava–Nové Mesto.  
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Ak sa niekto z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc.  
 
 

 

 

 

 

 
     Mgr. Michal Halabica, v.r. 

riaditeľ odboru dopravy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou v zmysle § 80 ods. 1 stavebného 
zákona z dôvodu líniovej stavby: 
1. Vajnorská s.r.o., Hradská 1/a, 821 07 Bratislava (stavebník) 
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1,  P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava  

(vlastník stavby, vlastník pozemkov pod stavbou) 

Doručuje sa obci a dotknutým orgánom 
3. MČ Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 
4. Magistrát hl. m. SR Bratislava, OSK, Primaciálne  nám. 1, 814 99 Bratislava 
5. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava  
6. Okresný úrad Bratislava, OSŽP-OOH, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
7. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 
8. Yunex, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Braislava 

Prizvaní: 
9. DELTES, s.r.o., Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava  

Na vedomie stavebníkovi (nemá účinok doručenia): 

http://www.bratislavskykraj.sk/
http://www.bratislavskykraj.sk/
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10. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1,  P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava  
11. Vajnorská s.r.o., Hradská 1/a, 821 07 Bratislava 
12. JUDr. Mgr. Michaela Blanárová, Vajnorská 98/H, 831 04 Bratislava  

 

co: ŠSÚ/spis 

 
 
 
 
Doručuje sa so žiadosťou o zverejnenie a vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli 
správneho orgánu:  

• BSK, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava  
 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky 

Dátum vyvesenia:      Dátum zvesenia: 
 
 
Odtlačok pečiatky, podpis:     Odtlačok pečiatky, podpis: 
 
 
 
 
 
Doručuje sa so žiadosťou o zverejnenie na úradnej tabuli obce 

• MČ Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 
 
 
Dátum zverejnenia:       
 
 
Odtlačok pečiatky, podpis:  

http://www.bratislavskykraj.sk/

