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Vybavuje: Krchňáková Ivona Ing., t.č. 02/68 286 891  
 

 

 

OZNÁMENIE 
O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVA NIA 

 

 

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92  Bratislava, 
ktorého zastupuje RACEN, spol. s r.o., Ing. Darina Havrlentová, Mlynská 5139/10, 921 01  Piešťany 

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 16.7.2010 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 

 

"Kapitulské polia, zóna administratívy, bývania a rekreácie, Petržalka" 
Bratislava, Petržalka, Kapitulské polia  

na pozemku register "C" parc. č. 1741, 3081, 3104/5, 3107, 3325/4, 3682/2, 3688/12, 3688/13, 5768, 5769, 
5783/1, 5792/5, 5793/1, 5793/2, 5794/2, 5875/1, 5875/22, 5875/25, 5875/26, 5875/27, 5875/28, 5875/30, 
5875/106, 5878/9, 5884/4, 5884/22, 5885/13, 5885/34, 5885/43, 5888, 5889, 5890/1, 5890/5, 5890/6, 5890/7, 
5901/1 v katastrálnom území Petržalka. 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. Návrh nebol úplný, navrhovateľ bol vyzvaný na jeho doplnenie 
v termíne do 31.12.2010 a konanie bolo rozhodnutím prerušené. Po doplnení návrhu Mestská časť Bratislava-
Petržalka, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), návrh opätovne posúdila, 
a nakoľko predložené podklady a stanoviská nestačili na jeho riadne a spoľahlivé posúdenie z hľadiska záujmov 
sledovaných v území, stavebný úrad predĺžil termín na jeho doplnenie do 15.3.2011. Dňa 28.2.2011 navrhovateľ 
predložil chýbajúce doklady a stavebný úrad pokračuje v konaní.  

 

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania 
dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za účelom 
prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

 

30. marca 2011 o 10,00 hodine (streda) 

so stretnutím pozvaných na stavebnom úrade na 7. p., kanc. č. 712 (zasadačka) na MÚ MČ Bratislava-
Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava. 

 

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne 
nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci 
konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (mestská časť Bratislava-Petržalka, kanc. č. 708, 7. posch.; 
úradné dni: pondelok 8,00-17,00, streda 8,00-16,30, piatok 8,00-12,00). 
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Poučenie: 

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich 
doplnenie. 

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc 
s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

 

 

 

 

Vladimír Bajan 
starosta 

 

 


