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R O Z H O D N U T I E 
       
  Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 
a § 119 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov 
a čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „stavebný úrad“) 
na základe uskutočneného konania vedeného podľa § 80 stavebného zákona rozhodla takto: 
podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej 
správny poriadok) a § 82 ods. 1 stavebného zákona  
 

p o v o ľ u j e  užívanie 
   
líniovej stavby: "Obnova STL plynovodov a prípojok Bratislava – Pri starom mýte, 
Vajnorská, Rožňavská, Bojnická", ktorá bola povolená rozhodnutím č.ÚKaSP-2007/208-
OMA dňa 12.07.2007, právoplatným dňa 10.08.2007, na uliciach Pri starom mýte, Vajnorská, 
Rožňavská, Bojnická, stavebníkovi akciovej spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, 
distribúcia, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava na účel zásobovania plynom. 
 
Stavba pozostáva z výmeny STL plynovodov v celkovej dĺžke 1544,22m a výmeny 18 
prípojok v celkovej dĺžke 312,22m. Skutočné vyhotovenie stavby je geodeticky zamerané Ing. 
Miroslavom Hudecom zo dňa 18.9.2010.  
 
Nepodstatné zmeny skutočného realizovania stavby od  dokumentácie overenej v stavebnom 
konaní sú vyznačené vo výkresoch skutočného vyhotovenia vypracovaných Štefanom 
Salayom.  Tieto zmeny nevyžadujú osobitné konanie. 
 
Stavebný úrad  podľa § 82 ods. 3) stavebného zákona určuje podmienky užívania stavby: 
 

• stavbu je možné užívať len na účel povolený týmto rozhodnutím po nadobudnutí jeho 
právoplatnosti a podľa stavebným úradom overenej projektovej dokumentácii 
skutočnej realizácie stavby, každá zmena v užívaní musí byť vopred povolená 
príslušným stavebným úradom  

• vlastník stavby je povinný dokumentáciu stavby uchovávať po celý čas jej užívania, 
pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení 
stavby stavebnému úradu  

• vlastník stavby je povinný udržiavať ju v dobrom technickom stave 
• počas užívania stavby musia byť dodržiavané príslušné platné predpisy týkajúce sa 

ochrany životného prostredia, zdravia ľudí, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany. 
 
V konaní neboli uplatnené námietky účastníkmi konania. 
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Odôvodnenie 
 
 Dňa 3.2.2011 podala akciová spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel,  distribúcia, 
so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava návrh na kolaudáciu líniovej stavby: "Obnova 
STL plynovodov a prípojok Bratislava – Pri starom mýte, Vajnorská, Rožňavská, Bojnická", 
ktorá bola povolená rozhodnutím č.ÚKaSP-2007/208-OMA dňa 12.07.2007, právoplatným 
dňa 10.08.2007. Platnosť stavebného povolenia bola predĺžená rozhodnutím č. ÚKaSP-
2009/965-STE zo dňa 8.9.2009.  
Na základe žiadosti stavebný úrad dňa 30.3.2011 podľa ust. § 80 ods.1) oznámil začatie 
kolaudačného konania, pričom nariadil miestne zisťovanie spojené s ústnym pojednávaním na 
27.5.2011, z ktorého vyhotovil zápisnicu. V konaní sa súhlasne vyjadrili: 

� Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave č. ORHZ-BA2-
1300/2011 zo dňa 30.5.2011 

� Inšpektorát práce Bratislava č. IBA-067-27-2.2/ZS-C22,23-11 zo dňa 27.5.2011 
V konaní neboli uplatnené pripomienky účastníkmi konania. Do podkladov rozhodnutia 
nenahliadol žiaden účastník konania.  
 Miestnym zisťovaním stavebný úrad overil dodržanie podmienok, ktoré boli určené v 
stavebnom povolení č.ÚKaSP-2007/208-OMA zo dňa 12.07.2007 a zistil, že skutočné 
realizovanie stavby vykazuje nepodstatné odchýlky od overenej dokumentácie stavebným 
úradom v stavebnom konaní. Zmena skutočne  realizovanej stavby spočívajúca v predĺžení 
STL plynovodu  a skrátení  prípojok sa nedotýka práv, právom chránených záujmov alebo 
povinností účastníkov konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi, preto  
stavebný úrad vyhodnotil zmenu ako nepodstatnú, o ktorej nie je potrebné rozhodovať 
v samostatnom konaní. 
  V uskutočnenom konaní stavebný úrad zistil, že užívanie stavby nebude ohrozovať 
verejný záujem, predovšetkým z hľadiska životného prostredia, ochrany života a zdravia 
osôb, bezpečnosti práce a technických zariadení. Uvedené bolo dokladované vyhovujúcimi 
výsledkami predpísaných skúšok a revízií podľa osobitných predpisov a technických noriem. 
Na základe uvedeného rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. 
 
 

Poučenie 
 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na 
Mestskú časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91  Bratislava 3, pričom odvolacím 
orgánom je Krajský stavebný úrad v Bratislave (podľa § 54 správneho poriadku). Toto 
rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            Mgr. Rudolf K u s ý 
                                                                                            starosta mestskej časti      
                                                                                           Bratislava-Nové Mesto     



 3 

Doručuje sa: 
 
Účastníci  konania :  
1. SPP a.s., - distribúcia, Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava 
2. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, TU 
3. Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierova 21, 821 05 Bratislava 
4. Hl. m. SR Bratislava, Primaciálne nám. 1,  811 99 Bratislava 1 
5. Vlastníci pozemkov parc. č.: 

13605/2, 13605/42, 13605/57; 13607/3, 13607/4, 13607/5, 13607/6, 13607/18, 
13607/22, 13607/25, 13607/26, 13607/27; 13608/1, 13608/12, 13608/13, 13608/26, 
13608/70, 13608/79; 17014/1, 17014/3; 17015/91, 17015/97, 17015/98, 17015/206; 
17038/1, 17038/9, 17038/19, 17038/20, 17038/21, 17038/22, 17038/23, 17038/24; 
1740; 1762/2, 1762/4, 1762/19; 17063/1, 17063/2; 17082/1, 17082/3, 17082/4, 17082/6, 
17082/13, 17082/66, 17082/67, 17082/72 a 17082/98 v katastrálnom území Nové Mesto 

- doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-
Nové Mesto na Junáckej ul. č.1, Bratislava po dobu 15 dní 

14472/11,17007/1, 17007/3, 17007/8, 17007/23, 17007/46, 22139/18; 22247/4; 
23024/1a 23024/6 v katastrálnom území Trnávka 

- doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-
Ružinov, Mierova 21, 821 05 Bratislava po dobu 15 dní 

 
Na vedomie: 
1. Obvodný úrad ŽP v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. m. SR, Ružinovská  8, 820 09 

Bratislava  
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská  6, 811 

03 Bratislava  
4. Inšpektorát práce v Bratislave, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 

 
 

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia 
 
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:  Dátum zvesenia z úradnej tabuli: 
 
 
 
 
 

pečiatka, podpis 
 


