
                                                                                      

 

Číslo : ÚKaSP–2010-11/1192-HAM                                    Bratislava 6.9.2011 

 

 

ROZHODNUTIE 
 
 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa §117 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“) 
prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a známymi 
účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 a § 64 ods. 2 stavebného zákona rozhodol 
takto: 
Stavebný úrad podľa § 66 a § 69 ods. 2 stavebného zákona v spojení § 10 vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok“) vydáva toto 

stavebné povolenie 
 
pre stavebníka:  ZSE Distribúcia a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 
 
v zastúpení Ľubomírom Višňovským, bytom Halašova 41, 831 03 Bratislava, ktorý je 
zastúpený na základe splnomocnenia Ing. Vladimírom Stančíkom - Inžinierska kancelária 
PARTNER s.r.o., so sídlom Vlčkova 6, 811 04 Bratislava,  
 
na zmenu dokončenej líniovej stavby s názvom:  

 
„Prekládka linky VN č. 476” 

 
v členení na stavebné objekty: 
  

SO Trafostanica 
SO Vonkajší rozvod VN, NN 
SO Prípojka NN 

 
umiestnenie stavby:   lokalita Koliba – Vtáčnik v Bratislave 
na pozemkoch:            parc. č. 18166/3, 18343, 4823/1, 4823/2, 4822, 18052/47, 18052/76, 

8052/77, 18052/78, 18052/79, 18052/14 a 4906/2 
katastrálne územie:   Bratislava – Vinohrady, 
 
podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval projektant Ing. Martin Izák - 
MIDEP, so sídlom Laténska 40, 851 10  Bratislava, z apríla 2010 / Zmena – október 2010, 
overenej tunajším stavebným úradom v stavebnom konaní, a ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto rozhodnutia.  

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO 
oddelenie územného konania a stavebného poriadku 
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2 

Nová trasa jestvujúceho elektrického vedenia VN,NN v rámci zmeny dokončenej líniovej 
stavby sa stavebníkovi povoľuje v súlade s § 10 ods. 1 písm. e) zákona č. 656/2004 Z.z. 
o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na cudzích 
pozemkoch mimo zastavaného územia obce v k.ú. Vinohrady vo vlastníctve:  
 
- parc.č. 18343 (lesné pozemky) – podľa LV č. 6509 Róbert Šteffek, bytom Ľ. Fullu 5, 

84105 Bratislava, Vladimír Čarnecký, bytom Gercenova 35, 85105 Bratislava a Ing. 
Mário Karlovský, bytom Donská 506, 84106 Bratislava; 

- parc.č. 4823/1, 4823/2, 18052/47, 18052/76, 18052/77, 18052/78, 18052/79 (ost. plochy) 
– podľa LV č. 4736 v spoluvlastníctve členov Slovenského zväzu záhradkárov ZO 3-20 
Bratislava – Koliba – Vtáčnik; 

- parc.č. 4822 (trvalé trávne porasty) – podľa LV č. 3853 Hennelore Šujanská, bytom 
Karadžičova 6, 821 08  Bratislava; 

- parc.č. 18052/14 (záhrady) – podľa LV č. 4768 Dušan Sadovský, bytom Medveďovej 
10, 851 04  Bratislava; 

- parc.č. 4906/2 (ost. plochy) – podľa LV č. 3883 Ľubomír Višňovský , bytom Halašova 
41, 831 03  Bratislava. 

 
K pozemku parc.č. 18166/3 (lesné pozemky) v k.ú. Vinohrady, ktorý sa nachádza 
v zastavanom území obce – podľa LV č. 3610 vo vlastníctve Hlavného mesta SR 
Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, 
Junácka 1, 832 91  Bratislava, stavebník preukázal iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného 
zákona súhlasom MČ Bratislava - Nové Mesto s uskutočnením zmeny dokončenej líniovej 
stavby.  
 
Stavebno – technické riešenie zmeny dokončenej líniovej stavby:  
• SO Vonkajší rozvod VN, NN - projektová dokumentácia rieši zrušenie vzdušného 

vedenia VN – linky č. 476 od miesta spojkovania S1 – až po miesto spojkovania S4 
a jeho náhradu káblovým podzemným vedením VN. V mieste S1, kde je jestvujúci 
prechod VN: vzduch-kábel, sa tento prechodový objekt odstráni a na jestvujúci kábel 
VN sa naspojkuje nový typu 3x 22-NA2XS(F)2Y 240 mm2, ktorý bude vedený až do 
novej kioskovej trafostanice a ďalej bude pokračovať k miestu spojkovania S4, kde sa 
naspojkuje na jestvujúci kábel VN. Prechodový objekt vzduch-kábel bude odstránený.  
Predmetom riešenia rozvodu NN je káblový rozvod z novonavrhovanej trafostanice 
nasledovne: 1ks kábel: TS - skriňa R1 - jestvujúca skriňa PS6; 1 ks kábel: TS - skriňa R2 
- miesto spojkovania S2; 1ks kábel: TS – miesto spojkovania S2; a 3ks káble: 
trafostanica – miesto spojkovania S3.  Trasa navrhovaných NN rozvodov káblom typu 
NAVY-J4Bx240 mm2 bude spoločná s rozvodom VN.  

 
Demontáž vzdušného vedenia VN - 22 kV: 
- demontáž vzdušného vedenia VN 3x AlFe     380 m 
- demontáž podporných bodov vzdušného vedenia VN (stožiarov)   8 ks 
- demontáž priehradovej stožiarovej TS 001-065, 1x160 kVA (Zväzarm - Brusnicová) 
- demontáž 2,5 stĺpovej stožiarovej TS 001-064, 1x400 kVA (Koliba - Brusnicová) 
- demontáž súvisiacich jestvujúcich káblových rozvodov NN 

 
• SO Trafostanica - projektová dokumentácia rieši novonavrhovanú betónovú blokovú 

transformačnú stanicu EH5 22/0,42 kV kioskovú s vnútorným ovládaním, 2x630 kVA 
v tejto etape osadenej 1x630 kVA, osadenú na betónových základoch (výrobca: 
ELEKTROHARAMIA Lozorno). Technické vybavenie trafostanice obsahuje: 
- rozvodňa VN – 22 kV – ozn. R22; 
- transformátor T.1, T.2 (T.2 - v tejto etape nebude osadený); 
- rozvodňa NN – ozn. RH1, RH a RH2; 
- kontrolné meranie elektrickej energie v prívodoch NN od transformátorov 

v rozvádzači RH1 a RH2; 
- bleskozvod a uzemnenie; 
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- prepojenia R22, T.1, T.2, RH1, RH2, RH, vnútorná elektroinštalácia, osvetlenie a 
vetranie v trafostanici sú predmetom typového riešenia dodávateľa kioskovej TS. 

 
Maximálne rozmery trafostanice (dĺžka x šírka x výška):        4,91 x 2,85 x 3,55 m  

 
• SO Prípojka NN - projektová dokumentácia rieši zmenu prípojky NN pre jestvujúci 

rodinný dom na pozemkoch parc.č. 4905 a 4906/1 v k.ú. Vinohrady vo vlastníctve 
účastníka konania Ľubomíra Višňovského, bytom Halašova 41, 831 03  Bratislava. Pre 
rodinný dom bude privedené z rozpojovacej a istiacej  skrine R1 káblové vedenie CYKY 
4Bx35mm2 do elektromerového rozvádzača RE situovaného v oplotení na hranici 
predmetného pozemku.    

 
a) Podmienky umiestnenia zmeny dokončenej líniovej stavby: 
Nová trasa jestvujúcej líniovej stavby – káblového vedenia VN,NN, vrátane stavby 
transformačnej stanice v lokalite Koliba – Vtáčnik v Bratislave na pozemkoch parc.č. 
18166/3, 18343, 4823/1, 4823/2, 4822, 18052/47, 18052/76, 18052/77, 18052/78, 
18052/79, 18052/14 a 4906/2 v k.ú. Vinohrady bude umiestnená tak, ako je zakreslená 
v grafickej prílohe na podklade kópie z katastrálnej mapy v mierke 1:2000, overenej 
stavebným úradom, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  
 

Vzdialenosti stavby:  

• SO Vonkajší rozvod VN, NN   
- v úseku od spojovacieho miesta S1 po trafostanicu je káblový rozvod VN a NN vedený 

súbežne v zemi v ryhe pozdĺž krajnice spevnenej komunikácie vo vzdialenosti 1,0 m od 
jej okraja; 

- v úseku od trafostanice po spojovacie miesto S4 je káblový rozvod VN a NN vedený 
súbežne v pozdĺž severnej hranice pozemku parc. č. 18344 v min. vzdialenosti 1,0 m.    

 
• SO Trafostanica           
-  minimálna vzdialenosť od hranice pozemku parc. č. 4823/1   3,20 m 
-  minimálna vzdialenosť od hranice pozemku parc.č. 18344   2,00 m 
 
Stavebné povolenie sa vydáva za predpokladu, že káblové vedenia VN, NN budú uložené 
za súčasného dodržania všetkých noriem, vyhlášok a nariadení uvedených v overenej PD.  
 
b) Podmienky uskutočnenia zmeny dokončenej líniovej stavby:  
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom 

v spojenom územnom a stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto 
rozhodnutia. Prípadné zmeny oproti overenej projektovej dokumentácii nemožno urobiť 
bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie novej trasy líniovej stavby a priestorovej polohy stavby 
trafostanice podľa situácie overenej v stavebnom konaní organizáciou na to 
oprávnenou.  

3. Stavebník sa nesmie bez osobitného povolenia stavebného úradu odchýliť od overenej 
projektovej dokumentácie, ako aj overeného umiestnenia stavby.  

4. Stavebník je oprávnený začať s uskutočňovaním stavby až po nadobudnutí 
právoplatnosti tohto stavebného povolenia, ktoré stavebný úrad potvrdí na žiadosť 
stavebníka po jeho vzniku. 

5. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác.  
6. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní od 

uskutočnenia výberového konania, najneskôr do začatia stavebných prác, oznámiť 
stavebnému úradu zhotoviteľa stavby a jeho oprávnenie na výkon tejto činnosti. 

7. Stavebník je povinný označiť stavbu jasne viditeľnou tabuľou primeraných rozmerov 
s týmito údajmi:        
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       - označenie stavby 
       - označenie stavebníka 
       - kto stavbu realizuje 
       - kto a kedy stavbu povolil 
       - termín začatia a ukončenia stavby 
       - meno zodpovedného vedúceho stavby 
8.  Stavebník je povinný mať na stavenisku počas celej doby výstavby projektovú   
       dokumentáciu overenú stavebným úradom, potrebnú na uskutočňovanie stavby a na       
       výkon štátneho stavebného dohľadu a viesť o stavebných prácach denník, súčasťou   
       ktorého je tiež prehľadný záznam o osobách, pomáhajúcich na stavbe. 
9.   Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom  
       prístup na stavenisko a vytvoria podmienky pre výkon dohľadu na stavbe. V prípade,  
      že sa na stavenisku vyskytnú závady ohrozujúce bezpečnosť a zdravie osôb, je  
      stavebník povinný ohlásiť ich stavebnému úradu. 
10. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce  
       a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. 
11. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže        

dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia.  
12. Pri realizácii stavby budú dodržané ustanovenia upravujúce požiadavky na uskutočnenie            
       stavieb a príslušné technické normy. 
13. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných  

mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku.  
Stavebník je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku ku ktorému 
má vlastnícky alebo iný právny vzťah.  

14. Skladovanie stavebného materiálu počas realizácie stavby na verejných priestranstvách, 
t.j. na uliciach, námestiach, chodníkoch a podobne nie je povolené. O povolenie na 
zaujatie verejného priestranstva je nutné požiadať Mestskú časť Bratislava - Nové 
Mesto. 

16. V prípade nutných rozkopávok na verejnom priestranstve, pred ich začatím je potrebné 
požiadať príslušný cestný orgán o rozkopávkové povolenie v zmysle VZN hl. m. SR č. 
12/96 o vykonávaní rozkopávkových prác na území hl. m. SR Bratislavy. 

17. Stavebník je povinný bezodkladne ohlásiť povoľujúcemu stavebnému úradu 
a Pamiatkovej správe v Bratislave výskyt zvláštnych predmetov a iných vecí, ktoré sa        
objavili pri výkopoch a ktoré môžu mať pamiatkový, alebo archeologický charakter  
a vyčkať na ďalšie dispozície uvedených orgánov.  

18. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu vznikajúceho pri 
uskutočňovaní stavby na riadenú skládku. Ku kolaudácii stavebník predloží doklad 
o nakladaní s odpadom produkovaným počas uskutočňovania stavby a jeho prevzatie 
zmluvnou stranou. 

19. Inštalácie elektrických rozvodov sa musia realizovať podľa slovenských technických 
noriem a výkresovej dokumentácie. Inštalácie môže vykonať len organizácia k tomu 
oprávnená alebo osoba pre túto činnosť odborne spôsobilá. 

20.  Stavebník je povinný dbať na to, aby pri realizácii stavby čo najmenej rušil užívanie 
susedných pozemkov a stavieb, aby vykonávacími prácami nevznikli škody, ktorým 
možno zabrániť a aby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a 
majetku. Po skončení stavby je povinný uviesť susedné pozemky a stavby do 
pôvodného stavu, ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi 
náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.  

21. Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia 
ľudí a životného prostredia. Pri realizácii stavby maximálne obmedziť znečisťovanie 
ovzdušia sekundárnou prašnosťou vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave 
materiálu. 

22. Počas realizácie stavebných prác je nutné chrániť proti poškodeniu okolité vzrastlé 
stromy.  
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23. Lehota na dokončenie stavby sa určuje 12 mesiacov od dňa začatia stavebných prác. 
24. Stavebné povolenie stráca platnosť ak so stavbou nebude začaté do dvoch rokov odo 

dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, pokiaľ stavebný úrad 
v odôvodnených prípadoch neurčil pre začatie stavby dlhšiu lehotu.  

25. Stavebník sa upozorňuje, že ak stavbu bude realizovať v rozpore s týmto  
       rozhodnutím, dopustí sa priestupku, za ktorý sa potrestá pokutou podľa stavebného  
       zákona v znení neskorších predpisov. 
26. Dokončenú stavbu možno užívať až po jej skolaudovaní. Stavebný úrad vydá  
       kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 stavebného zákona stavebníkovi na jeho návrh po  
       ukončení stavby. 
27. Stavebník je povinný pred požiadaním o kolaudáciu požiadať oprávneného geodeta 

o zameranie realizovanej stavby tak, aby toto slúžilo ako podklad pre údaje k digitálnej 
technickej mape. Zameranie stavebník odovzdá Magistrátu hl. m. SR – Správcovi 
digitálnej technickej mapy, ktorý mu vydá o tom príslušné potvrdenie ako doklad 
k vydaniu kolaudačného rozhodnutia.  

28. Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok,  
       ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel - §  
       43f stavebného zákona. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných  
       výrobkov predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii. 
 
29. Stavebník je povinný v plnom rozsahu splniť a rešpektovať podmienky uvedené   
       v stanoviskách  dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí: 
• MČ Bratislava – Nové Mesto, MÚ Bratislava – Nové Mesto: stanovisko 

k investičnému zámeru č.j. Star-803/2010/T zo dňa 10.5.2010, najmä: 
− dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného 

zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov; 
− zabezpečiť dopravnú prevádzku, bezpečnostné opatrenia a čistotu na dotknutých 

komunikáciách počas realizácie stavebných prác; 
− zabezpečiť úpravy spevnených plôch, komunikácií, chodníkov a zelene po ukončení 

stavebných prác do pôvodného stavu; 
− pred začatím výkopových prác je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán 

o ich povolenie; 
− zistiť a vytýčiť inžinierske siete v trase navrhovaných vedení a dodržať požiadavky 

príslušných správcov; 
− dodržať platné normy a predpisy vzťahujúce sa na realizáciu s osobitným zreteľom na 

ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov; 
− zabezpečiť opatrenia na zamedzenie prašnosti súvisiacej so stavebnými prácami – 

kropením priľahlých spevnených plôch, ako aj kapotážou prašných zariadení 
a skladovaných materiálov; 

− zabezpečiť ochranu objektov, zariadení a drevín v bezprostrednom okolí staveniska 
počas realizácie stavebných prác; 

− dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov, resp. správcov dotknutých 
nehnuteľností a zariadení. 

• Západoslovenská energetika, a.s.:  č.CZ 62094/2010 zo dňa 7.6.2010: 
− kabelizáciu vzdušného VN vedenia č. 476 budovať káblom typu NA2XS(F)2Y 

3x1x240mm2 o dĺžke 540 m od existujúceho káblového vedenia po UO 2/476; 
− uloženie káblov realizovať v súlade s STN EN 341050 (33200-5-52) a STN EN 

736005; 
− časť NN, VN rozvodov bude uložená v betónových žľaboch s kontrolnými šachtami; 
− TS 001-065 bude nahradená novou kioskovou TS o výkone 1x400 kVA 

zaslučkovaním na nové VN káblové vedenie v úseku TS1591 a TS710, zároveň bude 
zdemontovaná TS 001-064; 
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− NN rozvody napájané z demontovanej TS 001-064 budú prepojené na novú kioskovú 
TS; 

− novobudované NN rozvody budovať káblom typu NAVY-J 4Bx240mm2 v celkovej 
dĺžke cca 835 m; 

− v rámci nových NN rozvodov bude osadená 2x skriňa SR3; 
− v prípade že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť 

distribučného rozvodu el. energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je 
potrebné riešiť pred realizáciou predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie 
pozemkov pre osadenie  týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude 
účtovaný prenájom po dobu ich životnosti; 

− rešpektovať všetky zariadenia v majetku ZSE Distribúcie, a.s. silové aj oznamovacie 
a dodržiavať ich ochranné pásma podľa § 36 zákona č. 656/2004 o energetike a jeho 
noviel. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy 
energetických zariadení VN a NN Bratislava-mesto, Hraničná 14, pre zariadenia 
VVN na tíme správy sietí VVN Čulenova 3, pre zariadenia oznamovacie na tíme 
CIO-CT Čulenova 3; 

− elektroenergetické zariadenia distribučného charakteru bude zabezpečovať ZSE 
Distribúcia, a.s. ako vlastnú investíciu; 

− pred začatím zemných prác na energetických  zariadeniach budovaných v tejto stavbe 
je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie 
káblov patriacich  ZSE, a.s.; 

− zemné práce, pri križovaní a súbehu zariadení ZSE Distribúcia, a.s., vykonávať so 
zvýšenou opatrnosťou – ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné 
predpisy a ustanovenia príslušných STN EN; 

− pri prácach na zariadeniach patriacich ZSE Distribúcia, a.s. požiadať pracovníka RSS 
Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor; 

− za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN EN zodpovedá 
projektant.   

• Obvodný lesný úrad v Bratislave: č. 11/096/1-BA 6 zo dňa 22.3.2011: 
− dodržať zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov. 
• TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.: odborné stanovisko k projektovej dokumentácii 

stavby č. 00830/1/2011 zo dňa 31.3.2011: 
− pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – 

Trafostanica, a Vonkajší rozvod VN vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky 
č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení 
neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technická 
inšpekcia, a.s.. 

• TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.: odborné stanovisko k dokumentácii vyhradeného 
technického zariadenia č. 00830/1/2011-EZ zo dňa 31.3.2011: 

− zariadenie vyhotovené v súlade s overenou dokumentáciou môže byť uvedené do 
prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z..  

 
c) Podmienky správcu lesného pozemku parc.č. 18344 v k.ú. Vinohrady – Mestské lesy 

v Bratislave: stanovisko č. 314/2011 zo dňa 19.4.2011 - súhlas so stavbou 
v ochrannom pásme lesa, najmä:   

-  stavbou a ani dopravným prístupom k stavbe nebude dotknutý lesný pozemok parc.č. 
18344 v k.ú. Vinohrady; 

-  na lesnom pozemku parc.č. 18344 v k.ú. Vinohrady nebude vykonávaná žiadna stavebná 
činnosť (napríklad skládkovanie materiálu a výkopovej zeminy, dopravné trasy počas 
doby výstavby, odstavovanie a otáčanie dopravných vozidiel stavby a pod.); 

-  pri výstavbe žiadame dodržiavať požiarne predpisy – nevytvoriť podmienky k vzniku 
požiaru v lese; 
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-  pri náhodnom poškodení majetku a zdravia z titulu umiestnenia stavby v ochrannom 
pásme lesa nebude od Mestských lesov v Bratislave a od Hlavného mesta SR Bratislavy 
požadovaná náhrada škôd; 

-  dôsledne dodržiavať platné zákony, a to hlavne platné právne ustanovenia lesného 
zákona č. 326/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, všeobecne záväzné predpisy, 
všeobecne záväzné nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej časti Bratislava 
– Nové Mesto.  

 
d) Podmienky vyplývajúce zo stanoviska účastníka konania Dušana Sadovského, 
bytom Medveďovej 10, 851 04  Bratislava: 
-  pri realizácii úseku navrhovanej trasy od miesta spojkovania S1 do šachty Š1 zabezpečiť 

proti poškodeniu jestvujúci prívod vody a vodovodnú šachtu vo vlastníctve Dušana 
Sadovského, vlastníka pozemku parc.č. 18052/14 v k.ú. Vinohrady.    

 
e) Podmienky stavebného úradu: 
- pred začatím stavebných prác je stavebník povinný zabezpečiť presné vytýčenie 

a identifikovanie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí v navrhovanej trase rozvodu 
VN, NN a ich ochranných pásiem ich správcami, aby pri výkopových prácach nedošlo 
k ich poškodeniu; 

- pred vytýčením trasy VN,NN (od novej kioskovej trafostanice po miesto spojkovania 
S4) je potrebné definitívne určiť hranicu pozemkov parc.č. 18343 a 18344 v k.ú. 
Vinohrady za účasti oboch vlastníkov; 

- stavebník je povinný stavebné práce a práce pri odstraňovaní jestvujúceho vzdušného 
vedenia VN, vrátane TS 001-064 a TS 001-065 zabezpečiť tak, aby nebola v ich 
dôsledku ohrozená bezpečnosť osôb v záhradkárskej osade a prevádzka na priľahlých 
komunikáciách a aby okolie nebolo touto činnosťou a jej dôsledkami obťažované nad 
prípustnú mieru;  

- pred odstránením budú jestvujúce objekty vedenia VN, NN odpojené podľa slovenských 
technických noriem organizáciou na to oprávnenou alebo osobou pre túto činnosť 
odborne spôsobilou; 

- podperné body vzdušného vedenia VN budú odstránené v celom rozsahu do úrovne 
terénu a pozemky budú upravené podľa požiadaviek vlastníkov; 

- stavebník pri odstraňovaní predmetnej stavby zabezpečí nenarušiteľnosť statiky  
susediacich  stavieb,  aby nedošlo k ich deštrukcii; 

-  v prípade, že dôjde k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach, je stavebník 
povinný zabezpečiť ich odstránenie na vlastné náklady, pokiaľ ich nevyvolal ich 
závadný stav; 

- výkopové práce sa uskutočnia ručne za maximálnych bezpečnostných opatrení a za 
prítomnosti technického dozoru ZSE-RSS Ba, Hraničná 14, Bratislava; 

- stavebník je povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov stavebných prác na 
životné prostredie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov; 

-   stavebník je povinný dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
v životnom prostredí, stavebné práce, ktoré svojimi účinkami obťažujú okolie a sú 
zdrojom hluku, exhalátov, otrasov a prachu, môže stavebník vykonávať len v pondelok 
až v piatok v čase od 7,00 hod. do 18,00 hod.; 

-  neporušovať hlavne v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný 
odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie vyjadrené v zákone č. 460/1992 Zb. 
v znení neskorších predpisov – Piaty oddiel čl. 36 písm. e) a Šiesty oddiel – čl. 44 – 
ods.1.; 

-  vykonať opatrenia na zamedzenie možnosti padania stavebného materiálu príp. iných 
stavebných pomôcok na susedné pozemky; 
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-   zabezpečiť dodržiavanie čistoty v okolí stavby; 
-  zabezpečiť nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe a pri 

ich preprave; 
-  zabezpečiť pri realizácii nových investičných zámerov zatrávnenie nespevnených plôch 

a následnú úpravu komunikácií a chodníkov. 
 
Námietky a pripomienky účastníkov konania:  
V určenej lehote v konaní vo veci povolenia predmetnej zmeny dokončenej líniovej stavby 
dňa 20.9.2010 uplatnil vo svojom stanovisku pripomienky účastník konania Dušan 
Sadovský, bytom Medveďovej 10, 851 04  Bratislava, ktorý upozorňuje na úpravu riešenia 
navrhovanej trasy káblového VN vedenia v úseku od miesta spojkovania S1 po šachtu S4 
z dôvodu jestvujúcej súkromnej vodovodnej šachty a prívodu vody v jeho vlastníctve. 
 
Námietky neboli v konaní uplatnené.  
 
Poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, položka č. 60 písm. g) ods.1 v sume 66,00 (slovom šesťdesiatšesť eur), 
stavebník zaplatil pred vydaním tohto rozhodnutia.  
 
 

Odôvodnenie 
 

Dňa 16.7.2010 bola stavebnému úradu doručená žiadosť stavebníka ZSE Distribúcia a.s., so 
sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, na základe splnomocnenia v zastúpení Ľubomírom 
Višňovským, bytom Halašova 41, 831 03 Bratislava, ktorý je zastúpený Ing. Vladimírom 
Stančíkom - Inžinierska kancelária PARTNER s.r.o., so sídlom Vlčkova 6, 811 04 
Bratislava, o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej líniovej stavby s názvom: 
„Prekládka linky VN č. 476” v lokalite Koliba – Vtáčnik v Bratislave na pozemkoch parc. 
č. 18166/3, 18343, 4823/1, 4823/2, 4822, 18052/47, 18052/76, 8052/77, 18052/78, 
18052/79, 18052/14 a 4906/2 v katastrálnom území Bratislava – Vinohrady, v členení na 
stavebné objekty: SO Trafostanica, SO Vonkajší rozvod VN,NN a SO Prípojka NN. Dňom 
podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.  
Stavebný úrad po preskúmaní žiadosti stavebníka a podľa predloženej projektovej 
dokumentácie, ktorú vypracoval projektant Ing. Martin Izák - MIDEP, so sídlom Laténska 
40, 851 10  Bratislava, z apríla 2010, dňa 31.8.2010 listom č. ÚKaSP-2010/1192-Taš 
oznámil dotknutým orgánom a známym účastníkom konania začatie stavebného konania a 
určil termín, do ktorého mohli účastníci konania podať svoje námietky a pripomienky a 
dotknuté orgány svoje stanoviská. Podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad 
upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Oznámenie o začatí konania 
stavebný úrad doručoval v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona v spojení s § 26 
správneho poriadku z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania verejnou vyhláškou.  
V konaní v určenej lehote dňa 20.9.2010 bolo stavebnému úradu doručené listom č. 
616/2010 zo dňa 17.9.2010 záporné stanovisko správcu lesného pozemku parc.č. 18344 
v k.ú. Vinohrady Mestské lesy v Bratislave, ktorým vyjadrili nesúhlas s prekládkou 
jestvujúceho vzdušného vedenia VN do podzemného kábla s preložením do predmetného 
lesného pozemku, ani s umiestnením novej kioskovej trafostanice. Na základe uvedeného 
stavebník dňa 10.11.2010, s doplnením zo dňa 2.3.2011, predložil stavebnému úradu 
upravenú projektovú dokumentáciu, ktorú vypracoval Ing. Martin Izák - MIDEP, so sídlom 
Laténska 40, 851 10  Bratislava, z apríla 2010/Zmena z októbra 2010, s novým návrhom 
trasy káblového vedenia VN, NN v úseku od trafostanice po miesto spojkovania S4, vrátane 
nového umiestnenia trafostanice, na pozemku parc.č. 18343 (lesné pozemky) v k.ú. 
Vinohrady podľa LV č. 6509 v spoluvlastníctve Róberta Šteffeka, bytom Ľ. Fullu 5, 84105 
Bratislava, Vladimíra Čarneckého, bytom Gercenova 35, 85105 Bratislava a Ing. Mária 
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Karlovského, bytom Donská 506, 84106 Bratislava, so súhlasom vlastníkov zo dňa 
24.1.2011, ktorých stavebný úrad zároveň zahrnul medzi účastníkov konania.  
Dňa 4.4.2011 stavebný úrad listom č. ÚKaSP-2010/1192-HAM-ozn2 oznámil všetkým 
účastníkom konania a dotknutým orgánom, že v konaní bola žiadosť stavebníka zmenená 
a doplnená o upravenú projektovú dokumentáciu a súčasne určil lehotu, v ktorej mohli 
účastníci konania a dotknuté orgány na základe nových podkladov rozhodnutia uplatniť 
svoje námietky a stanoviská. Dňa 20.4.2011 bolo stavebnému úradu listom č. 314/2011 zo 
dňa 19.4.2011 doručené kladné stanovisko Mestských lesov v Bratislave, ktorým vyjadrili 
súhlas s povolením zmeny dokončenej líniovej stavby v ochrannom pásme lesa 
s podmienkami, ktoré sú zapracované do podmienok v bode c) tohto rozhodnutia. Stavebník 
žiadosť postupne doplnil potrebnými náležitosťami pre vydanie rozhodnutia, vrátane 
nových vyjadrení dotknutých orgánov k upravenej projektovej dokumentácii, ktorých sa 
zmena týkala, s posledným doplnením zo dňa 5.9.2011.     
 
Novú trasu jestvujúceho elektrického vedenia VN,NN v rámci zmeny dokončenej líniovej 
stavby stavebný úrad povolil na cudzích pozemkoch parc.č. 18343, 4823/1, 4823/2, 4822, 
18052/47, 18052/76, 8052/77, 18052/78, 18052/79, 18052/14 a 4906/2 mimo zastavaného 
územia obce v k.ú. Vinohrady vo vlastníctve účastníkov konania, ako sú podrobne uvedení 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, v súlade s § 10 ods. 1 písm. e) zákona č. 656/2004 
Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ku konaniu 
boli ďalej predložené doklady preukazujúce iné právo stavebníka k pozemkom parc. č. 
18166/3 a 18343 v k.ú. Vinohrady podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho 
oprávňuje stavbu uskutočňovať a ďalšie predpísané doklady: 
- výpis listu vlastníctva č. 3610, 6509, 3853, 4736, 4768 a 3883; 
- kópia katastrálnej mapy zo dňa 3.8.2011 v mierke 1:2000 so zákresom stavby; 
- vyjadrenie MČ Bratislava – Nové Mesto, oddelenie podnikateľské, právne a správy 

majetku: č. PPaSM 846/2011, Star.: 1327/2011 zo dňa 10.8.2011 - súhlas s realizáciou 
stavby cez pozemok parc. č. 18166/3 (lesné pozemky) v k.ú. Vinohrady, ktorý je 
v správe MČ Bratislava – Nové Mesto; 

- súhlas zo dňa 24.1.2011 a Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien zo dňa 
6.6.2011 medzi spoluvlastníkmi pozemku parc.č. 18343 (lesné pozemky) Róbertom 
Šteffekom, Vladimírom Čarneckým a Máriom Karlovským a stavebníkom ZSE 
Distribúcia, a.s.; 

- súhlas výboru záhradkárskej osady  ZO 3-20 Koliba Vtáčnik s uložením projektovaných 
vedení do komunikácie na pozemkoch vo vlastníctve členov Slovenského zväzu 
záhradkárov zo dňa 28.8.2010; 

- 2x projektová dokumentácia z apríla 2010/ Zmena október 2010; 
- splnomocnenie pre Ľubomíra Višňovského, bytom Halašova 41, 831 03  Bratislava na 

zastupovanie stavebníka ZSE Distribúcia , so sídlom Čulenova 6, 816 47  Bratislava; 
- splnomocnenie pre Ing. Vladimíra Stančíka, bytom Sliačska 1217/13, 831 02  Bratislava 

na zastupovanie Ľubomíra Višňovského, zo dňa 1.6.2010; 
- splnomocnenia pre Ing. Vladimíra Jurkoviča – predsedu ZO 3-20 Koliba Vtáčnik, bytom 

Bellova 112, 831 01  Bratislava na zastupovanie členov ZO a vlastníkov predmetných 
pozemkov; 

-   doklad o zaplatení správneho poplatku zo dňa 23.3.2011. 
 
Stavebník so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia predložili stanoviská dotknutých 
orgánov, ktoré sa k stavbe vyjadrili kladne, prípadne s podmienkami, ktoré boli 
zapracované do podmienok tohto rozhodnutia: 
• MČ Bratislava – Nové Mesto, MÚ Bratislava – Nové Mesto – stanovisko k investičnému 

zámeru: č.j. Star-803/2010/T zo dňa 10.5.2010; 
• Západoslovenská energetika, a.s.:  č. CZ 62094/2010 zo dňa 7.6.2010; 
• Obvodný lesný úrad v Bratislave: č. 11/096/1-BA 6 zo dňa 22.3.2011; 
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• TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.: odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby 
č. 00830/1/2011 zo dňa 31.3.2011; 

• TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.: odborné stanovisko k dokumentácii vyhradeného 
technického zariadenia č. 00830/1/2011-EZ zo dňa 31.3.2011; 

• Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru: č. ORHZ-BA2-2671/2011 zo dňa 
8.8.2011. 

 
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní v súčinnosti s dotknutými orgánmi a na základe ich 
stanovísk preskúmal žiadosť stavebníka z hľadísk uvedených v § 62 a § 64 ods.1 stavebného 
zákona pričom zistil, že uskutočnením a ani účinkami budúceho užívania zmeny dokončenej 
líniovej stavby jestvujúceho vedenia VN,NN, vrátane novej trafostanice nie sú ohrozené 
verejné záujmy a ani neprimerane obmedzené a ohrozené práva a oprávnené záujmy 
účastníkov konania. Novonavrhovaná trasa líniovej stavby vedenia VN,NN je v súlade 
s Územným plánom hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 a v súlade s Územným plánom zóny 
Podhorský pás, schváleným VZN MČ Bratislava – Nové Mesto č. 2/2006 dňa 13.6.2006 
s doplnením schváleným VZN MČ Bratislava – Nové Mesto č. 2/2009 zo dňa 22.4.2009. 
 
Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona umožnil účastníkom konania 
využiť svoje procesné práva a uplatniť námietky a pripomienky k predloženej projektovej 
dokumentácii. Z účastníkov konania, ktorým bolo začatie stavebného konania oznámené, 
uplatnil pripomienky vlastník susedného pozemku parc. č. 18052/14 v k.ú. Vinohrady 
Dušan Sadovský, bytom Medveďovej 10, 851 04  Bratislava. Vo svojom stanovisku, ktoré 
bolo stavebnému úradu doručené dňa 20.9.2010 uvádza, že:  
− od spojky S1 do šachty Š1 je vedená trasa cez súkromnú vodovodnú šachtu a križuje 

prívod vody do vodovodnej šachty. Tento úsek riešiť pod bránou a v chráničke, 
nakoľko križuje cestnú komunikáciu. 

Stavebný úrad v podmienkach uskutočnenia stavby v bode e) výrokovej časti tohto 
rozhodnutia určil stavebníkovi povinnosť zabezpečiť pred začatím výkopových prác presné 
vytýčenie a identifikovanie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí v navrhovanej trase 
rozvodu VN,NN a ich ochranných pásiem ich správcami, aby pri výkopových prácach 
nedošlo k ich poškodeniu a výkopové práce uskutočňovať ručne za maximálnych 
bezpečnostných opatrení. Na základe pripomienok uplatnených v stanovisku Dušana 
Sadovského stavebný úrad zároveň určil v bode d) výroku tohto rozhodnutia stavebníkovi 
povinnosť pri realizácii úseku navrhovanej trasy od miesta spojkovania S1 do šachty Š1 
zabezpečiť proti poškodeniu jestvujúci prívod vody a vodovodnú šachtu v jeho vlastníctve. 
Za detailné technické riešenie v súlade s platnými právnymi predpismi a STN EN 
a prípadnú úpravu trasy nového vedenia VN,NN vzhľadom na jestvujúce vedenia 
inžinierskych sietí zodpovedá projektant a zhotoviteľ stavby.  
 
Námietky účastníkov konania k povoleniu predmetnej zmeny dokončenej líniovej stavby 
neboli v konaní uplatnené. Stanoviská dotknutých orgánov po prerokovaní nového 
upraveného návrhu trasy káblového vedenia VN,NN a umiestnenia trafostanice neboli 
záporné ani protichodné. 
 
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu 
stavebného povolenia na zmenu dokončenej líniovej stavby s názvom „Prekládka linky VN 
č. 476“ v lokalite Koliba – Vtáčnik v Bratislave na pozemkoch parc.č.  18166/3, 18343, 
4823/1, 4823/2, 4822, 18052/47, 18052/76, 8052/77, 18052/78, 18052/79, 18052/14 
a 4906/2 v kat. úz. Bratislava – Vinohrady. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 
 



 

 

 

11 

 
Poučenie 

 
Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54 správneho 
poriadku v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší stavebný úrad – Mestskú časť 
Bratislava – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91  Bratislava 3. 
Ak stavebný úrad prípadnému odvolaniu nemôže vyhovieť v zmysle podmienok podľa § 57 
ods. 1 správneho poriadku, predloží ho na odvolacie konanie Krajskému stavebnému úradu 
v Bratislave.  
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa Piatej časti Občianskeho súdneho poriadku po 
vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.  
 

 

 

 

 

                                                                                                    Mgr. Rudolf Kusý 
                                                                                                  starosta mestskej časti 
                                                                                                 Bratislava – Nové Mesto 
 
 
 
 
Príloha: kópia z katastrálnej mapy v M 1:2000 
 
Stavebný úrad v súlade s § 69 stavebného zákona v spojení s § 26 správneho poriadku, 
doručuje toto rozhodnutie verejnou vyhláškou, z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania. 
 
           Vyvesené dňa :                                                                                      Zvesené dňa : 
 
           ……………….                                                                                     ……………..  
 
 
Doručuje sa:  
- účastníkom konania : 
1.  stavebník: Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava                         
2. splnomocnený zástupca: Inžinierska kancelária PARTNER s.r.o., Vlčkova 6,  Bratislava -  
                                            Ing. Vladimír Stančík 
3. splnomocnený zástupca: Ľubomír Višňovský, Halašova 41, 83103 Bratislava 
4. Slovenský zväz záhradkárov, ZO 3-20 Bratislava – Koliba Vtáčnik, Odborárske nám. 4,  
    811 07  Bratislava  
5. splnomocnený zástupca: Ing. Vladimír Jurkovič, Bellova 112, 83101 Bratislava, predseda 
6. Dušan Sadovský, M. Medveďovej 10, 85104 Bratislava 
7. Róbert Šteffek, Ľ. Fullu 5, 84105 Bratislava 
8. Vladimír Čarnecký, Gercenova 35, 85105 Bratislava 
9. Ing. Mário Karlovský, Donská 506, 84106 Bratislava 
10. Hannelore Šujanská, Karadžičova 6, 821 08  Bratislava 
11. Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 83101 Bratislava                      
12. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.č. 1 81499 Bratislava 

- oddelenie správy nehnuteľností 
13.  Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, MÚ Bratislava-Nové Mesto -TU- 
 - oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku 
14.  projektant : MIDEP – Ing. Martin Izák, Laténska 40, 85110 Bratislava  
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Doručuje sa verejnou vyhláškou: vlastníkom pozemkov parc.č. 4823/1, 4823/2, 
18052/47, 18052/76, 18052/77, 18052/78 a 18052/79 v k.ú. Vinohrady, evidovaným na LV 
č. 4736 – členom Slovenského zväzu záhradkárov ZO 3-20 Bratislava – Koliba – Vtáčnik 
 
Doručí sa za účelom vyvesenia oznámenia: 
1. Ing. Vladimír Jurkovič, Bellova 112, 83101 Bratislava, predseda Slovenského zväzu  
     záhradkárov, ZO 3-20 Bratislava – Koliba Vtáčnik, so sídlom Odborárske nám. 4,  
    811 07  Bratislava 
- so žiadosťou o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením na výveske v predmetnej  
    záhradkárskej osade po dobu 15 dní a potvrdené s prípadnými pripomienkami vráti  
    tunajšiemu úradu. 
2. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, MÚ Bratislava-Nové Mesto -TU- 

- organizačný referát 
3. Hl. m. SR Bratislava - Magistrát hl. m. SR, Primaciálne nám. 1,  814 71 Bratislava 1 
- so žiadosťou o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením na úradných tabuliach, po dobu  
  15 dní a potvrdené vráti tunajšiemu úradu. 
 
Na vedomie:  
1. Hl mesto SR Bratislava - Magistrát hl. m. SR, Primaciálne nám. č. 1,  814 99 Bratislava 1 
     -  oddelenie územného plánovania a rozvoja mesta 
2.  Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto -TU- 
 - oddelenie výstavby a investícií 
       - oddelenie územného plánu a životného prostredia - register 
 - oddelenie územného konania a stavebného poriadku - register 
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Staromestská 6, 811 03 Bratislava  
4. Obvodný lesný úrad v Bratislave, Pekná cesta 19, 831 52  Bratislava 
5. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Bratislava, Holekova 3, 81104 Bratislava 
6. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská  48, 826 46 Bratislava 29 
7. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 29 
8. Slovak  Telecom, Nám. Slobody 6, 81762 Bratislava 15 
9. UPC Slovensko s.r.o., Lamačská cesta 3, P.O.BOX 69,  845 69  Bratislava 45 
  
 


