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                                          R O Z H O D N U T I E 
                                     
 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 zákona 
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej 
správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov, § 
4 ods. 4 zákona 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 
obce a na vyššie územné celky a čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy(ďalej len „stavebný úrad“) na  návrh  stavebníka 
 

ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 8, 816 47  Bratislava 
v zastúpení: Enermont, spol. s.r.o., Hraničná 14, 827 14  Bratislava  

 
po vykonanom ústnom konaní a miestnom zisťovaní dňa 06.09.2011,  podľa §§ 81 a 82 
stavebného zákona v spojení s § 20 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva toto 
 
 
                              k o l a u d a č n é   r o z h o d n u t i e, 
 
 
ktorým sa povoľuje užívanie časti stavby:  

„Administratívno-vývojové centrum MicroStep“ v Bratislave 
 

Stavebný objekt:         SO 305 – Prípojka  el. VN  
 
na pozemkoch: parc. č. 21968/1 a 17065/9  
katastrálne územie: Bratislava – Nové Mesto 
miesto stavby:  Vajnorská  ulica, Bratislava 
  
podľa projektu stavby overeného v stavebnom konaní, ktorý vypracovala spoločnosť FELS 
spol. s.r.o. Exnárova 18, 821 03 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Ján Lukáš, z marca 
2010 a podľa porealizačného zamerania skutočného vyhotovenia stavby č. 101/2 
z 30.03.2011, vyhotoveného Ing. Jurajom Škodom a Radovanom Verčíkom, RV GEO, so 
sídlom Bazovského 17, 841 01 Bratislava.  
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Účel stavby: Prípojka VN zabezpečuje napojenie objektu Administratívno-vývojové 
centrum MicroStep  elektrickou energiou z rozvodnej siete ZSE. Pripojenie predmetného 
objektu novej odberateľskej TS 1713-000 je realizované káblovou slučkou typu 
NA2XS(F)2Y 3x1x240 rozrezaním a pripojením do existujúceho VN vedenia na ulici 
Vajnorská v úseku medzi TS 0562-000 a Rz TC II použitím káblových spojok typu POLJ 
a koncoviek typu RSTI. VN rozvádzač TS 1713-000 EATON systém XIRIA r.3.0 AIR 
INSULATED, IEC 62271-200, v.č. 1104XIRA30000554. Transformačná stanica je 
predmetom samostatného kolaudačného konania. 
 
Realizačné kapacity:  
• VN káblová slučka 2x (3x NA2XS(F)2Y 1 x 240) o dĺžka trasy vedenia 106m, dĺžka 

kábla 1x240 – 759m.  
 

Na predmetnú stavbu ako celok bolo vydané MČ Bratislava – Nové Mesto územné 
rozhodnutie č. ÚKaSP-2009-08/2278-KON-739 zo dňa 6.10.2009, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 13.11.2009 a stavebné povolenie č. ÚKaSP-2011/38–R-STE zo dňa 
24.05.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.06.2010. 
 
Pre užívanie stavby sa podľa  § 82 stavebného zákona určujú tieto podmienky: 
1. Stavbu je povolené užívať ako trvalú. 
2. Stavbu možno užívať v súlade s týmto rozhodnutím. Každá zmena v užívaní musí byť 

vopred odsúhlasená stavebným úradom. 
3. Počas užívania stavby musia byť stále dodržiavané platné predpisy týkajúce sa ochrany 

životného prostredia, zdravia ľudí, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany. 
4. Stavba sa môže užívať na povolený účel až po nadobudnutí právoplatnosti tohto 

rozhodnutia. 
5. Vlastník  stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a príslušné 

rozhodnutia uchovávať po celý čas jej užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá  
novému nadobúdateľovi  a pri odstránení stavebnému úradu.  

6. Vlastník stavby je povinný udržiavať objekty v dobrom stavebnom a technickom stave 
tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo  
k ich znehodnoteniu a aby sa čo najviac predĺžila ich užívateľnosť.  

 
Ku konaniu sa kladne vyjadrili: 
• Inšpektorát práce Bratislava – záväzné stanovisko č. IBA-109-13-2.2/ZS-C22,23-11    

zo  dňa 6.09.2011 
• Regionálny úrad  verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto – záväzné   

stanovisko č.PPL/14388/2011 zo dňa  14.09.2011 
• Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave – stanovisko pre 

účely kolaudácie stavby č. ORHZ-BA2-2838/2011 zo dňa 6.09.2011  
 
Účastníci  konania  nevzniesli  žiadne  pripomienky ani námietky.  
 
Žiadateľovi sa súčasne podľa zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších zmien a doplnkov stanovuje poplatok pol.č. 62a písm. a) v sume 16,50 € 
(slovom šestnásť Euro, päťdesiat centov), ktorý stavebník zaplatil pred vydaním rozhodnutia. 
                                                      

O d ô v o d n e n i e: 
 
Stavebník ZSE Distribúcia, a.s, so sídlom Čulenova 8, 816 47 Bratislava, v zastúpení  
Enermont, spol. s.r.o., Hraničná 14, 827 14 Bratislava,  na základe Zmluvy o postúpení práv 
a povinností stavebníka č. 10/480/L13.0101.10.0041/ZOPPSP zo dňa 26.07.2010 medzi 
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postupcami MicroStep spol. s.r.o.,  so sídlom Čsl. Parašutistov č. 1, 831 01 Bratislava,  
MicroStep Services s.r.o., so sídlom Tomášikova ul. č. 28, 821 01 Bratislava a postupníkom 
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava, požiadali listom zo dňa  2.08.2011 o vydanie kolaudačného 
rozhodnutia na dokončenú časť stavby „Administratívno-vývojové centrum MicroStep 
v Bratislave“ na objekt  SO 305 – Prípojka el. VN na Vajnorskej ulici v Bratislave,  na 
pozemku  parc. č.21968/1 a 17065/9, v katastrálnom území Bratislava – Nové Mesto. 
Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.  
Listom č. ÚKaSP-2011/13755-kk-STE zo dňa 10.08.2011 oznámil stavebný úrad 
účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania a nariadenie 
ústneho pojednávania. Miestne zisťovanie a ústne konanie sa uskutočnilo dňa 06.09.2011, 
z ktorého bol  spísaný protokol. 
 Stavebný úrad po preskúmaní dokladov predložených s návrhom, pri ústnom konaní 
spojenom s miestnym zisťovaním a postupne v konaní ešte doplnených zistil, že predmetná 
časť stavby bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a podľa 
podmienok uvedených v stavebnom povolení č. ÚKaSP- 2010/38-R-STE zo dňa 24.05.2010, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť 29.06.2010 a podľa plánu skutočného prevedenia zo dňa 
30.03.2011.   
Druhá časť predmetného stavebného objektu PS 01-Trafostanica je predmetom samostatného 
kolaudačného konania na základe žiadosti stavebníkov MicroStep spol. s.r.o. Bratislava a 
MicroStep Services s.r.o. Bratislava, a nie je predmetom tohto rozhodnutia.  
  
Navrhovateľ k vydaniu tohto kolaudačného rozhodnutia predložil: doklady preukazujúce 
výsledky predpísaných skúšok a revízií podľa osobitných predpisov a technických noriem: 
východiskovú správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia z 28.10.2011; 
inšpekčný záznam (úradná skúška) č. 03760/1/2011 z 28.10.2011; zápis o odovzdaní 
a prevzatí stavby z 19.10.2011; plán skutočného prevedenia stavby z 30.03.2011; 
porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby z 30.03.2011; záznam č. 20110250 
o prevzatí geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby z 1.04.2011; zápisy 
o diagnostickej skúške čiastkovými výbojmi č. 100/10/11 a 101/10/11 z 26.10.2011 a ostatné 
požadované doklady. 
  
Stanoviská dotknutých orgánov boli doručené v písomnej forme a k vydaniu kolaudačného 
rozhodnutia zaujali kladné stanoviská. Ku konaniu sa kladne vyjadrili: 
• Inšpektorát práce Bratislava – záväzné stanovisko č. IBA-109-13-2.2/ZS-C22,23-11    

zo  dňa 6.09.2011 
• Regionálny úrad  verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto – záväzné   

stanovisko č.PPL/14388/2011 zo dňa  14.09.2011 
• Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave – stanovisko pre 

účely kolaudácie stavby č. ORHZ-BA2-2838/2011 zo dňa 6.09.2011  
 
Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní na stavbe neboli zistené žiadne nedostatky, 
ktoré by bránili užívaniu stavby. Účastníci  konania  neuplatnili žiadne  pripomienky ani 
námietky. Stanoviská dotknutých orgánov neboli záporné ani protichodné.  
 
Užívaním stavby nebude ohrozený život, zdravie ani bezpečnosť osôb a životné prostredie. 
Stavebný úrad v kolaudačnom konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu 
kolaudačného rozhodnutia. 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, rozhodol stavebný úrad tak, ako znie výrok tohto 
rozhodnutia. 
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                                                         P o u č e n i e: 
 
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  K u s ý 
                                                                                                      starosta mestskej časti      
                                                                                                    Bratislava - Nové Mesto     
 
 
Doručuje sa: 
A) Účastníkom konania 
1.   stavebník: ZSE Distribúcia a.s. Čulenova 6,  816 47 Bratislava 
2.   v zastúpení: Enermont spol. s.r.o. so sídlom Hraničná 14, 82714 Bratislava 
3.   vlastník pozemku: MicroStep spol. s.r.o., Čsl. Parašutistov 1, 831 01 Bratislava 
4.   vlastník pozemku: MicroStep Services  s.r.o., Tomášikova 28, 821 01 Bratislava 
5.   v zastúpení : Architekti BKPŠ spol. s.r.o., Trnavská 61, 821 01 Bratislava 
 
B) Na vedomie:  
6.  Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64  Bratislava 
7.  Regionálny úrad verejného zdravotníctva  H. m. SR Bratislavy, Ružinovská 8, 
     820 09 Bratislava 29 
8.  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská ul. č. 6,  
     811 03 Bratislava 1 
9.  Hl. m. SR Bratislava – Magistrát hl.m. Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava 
 - oddelenie územného plánovania a rozvoja mesta  
10. Mestská časť Bratislava Nové Mesto, Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto 
 - oddelenie územného plánu a životného prostredia – register -TU- 
11. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto – Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto 
       - oddelenie územného konania a stavebného poriadku – register -TU- 
12. projektant: FELS spol. s.r.o. Exnárova 18, 821 03 Bratislava 
 
C) verejnou vyhláškou:  
Stavebný úrad doručuje toto kolaudačné rozhodnutie verejnou vyhláškou v súlade s § 26 
správneho poriadku, z dôvodu neznámeho účastníka konania - vlastníka pozemku parc. č. 
17065/9 (bez LV).   
 
1. Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, Junácka 1, 832 91 Bratislava 
2. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, odd. ORM, Primaciálne nám. 1, 811 99 Bratislava 
 
Vyvesené dňa :                                                                                               Zvesené dňa : 
 
 ……………….                                                                                               ……………..  
 


