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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 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 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 (ďalej len 
„stavebný úrad“) na základe uskutočneného územného konania vedeného v súlade s § 35 
a nasl. stavebného zákona rozhodla takto: 
podľa § 39, § 39a stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov vydáva 

 
územné rozhodnutie 

 
na umiestnenie líniovej telekomunikačnej stavby - verejnej elektronickej komunikačnej siete: 
„FTTH Bratislava, Kramáre“, na uliciach Bárdošova, Klenová, Ladzianskeho, Likavská, 
Magurská, Na Revíne, Olivová, Rozvodná, Stromová, Višňová, Vlárska v katastrálnom území 
Vinohrady, navrhovateľovi  Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.  
 
I. 
Stavba sa umiestňuje podľa celkovej situácie v M 1:10000 a podľa projektovej dokumentácie 
pre umiestnenie stavby spracovanej MAVIX, s.r.o., so sídlom Račianska 66, 831 02 v termíne 
04/2015, pri rešpektovaní podmienok tohto rozhodnutia. 
 
II. 
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 
 
A. Podmienky umiestnenia:   
 

Zámer rieši vybudovanie líniovej stavby, novej optickej prístupovej siete v štandarde 
FTTH výstavbou mikrotrubičkového systému a rekonštrukciu existujúcej telekomunikačnej 
siete v riešenej oblasti. Po zrealizovaní celej optickej siete budú uvoľnené metalické vedenia, 
vrátane uvoľnených nepotrebných zariadení postupne zdemontované. V celej trase výkopu 
budú položené multirúry v zmysle typológie siete, typom a rozmerom v závislosti od 
primárnej alebo sekundárnej oblasti. Do existujúcich HDPE rúr uložených na uliciach 
Bárdošova, Klenová, Ladzianskeho, Na Revíne, Likavská, Magurská, Vlárska budú zafúknuté 
mikrotrubičky a výkopom budú realizované iba jednotlivé prípojky k objektom. Po ostatných 
uliciach budú realizované výkopy a budú kladené trubičky o priemere 7/4, resp. 12/8mm. 
Projektované zemné optické minikáble a optické káblové zväzky budú zafúknuté do takto 
pripravených mikrotrubičiek – multirúr. Celková dĺžka projektovaných (zrekonštruovaných) 
trás výkopov pre predmetnú výstavbu optickej prístupovej siete štandartu FTTH v riešenej 
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lokalite bude cca. 3,5 km a využitá existujúca infraštruktúra – trasy HDPE rúr 4,4 km (vrátane 
existujúceho kábelovodu na uliciach Jelšová, Ladzianskeho, Magurská, Stromová). 
 

B. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov : 

• pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení technického 
vybavenia územia, 

• rešpektovať ochranné pásma existujúcich vedení technického vybavenia územia, 
• križovania a súbeh podzemných vedení technického vybavenia územia riešiť 

v súlade s platnými technickými normami, 
• výkopové práce v blízkosti podzemných vedení technického vybavenia územia 

vykonávať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné 
náradie, práce vykonávať ručne, 

• odkryté podzemné vedenia technického vybavenia územia zabezpečiť proti 
poškodeniu, 

•  preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, 
s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenie technického vybavenia  
územia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené, 

•  upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 
odchýlku skutočného uloženia podzemného vedenie technického vybavenia  
územia od vyznačenej polohy na povrchu terénu, 

•  včas upozorniť vlastníkov pozemkov a stavieb o vstupe na pozemok a o realizácii 
výkopových prác, 

•  umiestnením stavby dotknuté verejné komunikácie pre peších riešiť ako 
bezbariérové, 

• počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie stavbou 
dotknutých nehnuteľností, 

•  v prípade priameho zásahu stavby do priľahlých pozemných komunikácií žiadame 
predložiť pred začatím prác projekt organizácie dopravy počas výstavby (projekt 
dočasného dopravného značenia) na definitívne odsúhlasenie v Operatívnej 
komisii Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. 

 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, stanovisko č. MAGS ORM 43642/15-262147, 
MAGS OUIC 31231/2016 zo dňa 08.01.2016 : 

• z hľadiska dopravného vybavenia : upozorňujú na plánovanú výstavbu v lokalite 
Vlárskej ulice „Bytové domy Vlárska – Kramáre, 84 b.j., pozemky parc.č. 
19470/1,61,62,63“ v prípade potrebnej koordinácie daného zámeru s umiestnením 
prípojok optickej siete, 

• z hľadiska ochrany životného prostredia : vykonávať investičnú činnosť v súlade 
s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia č.8/1993 o starostlivosti o verejnú 
zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy. 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, stanovisko č. MAGS KKDS 
43236/2015/262154  zo dňa 04.06.2015 : 

• pred začiatkom rozkopávkových prác na chodníku popri miestnej komunikácii II. 
Triedy Vlárska ul. požiadať príslušný cestný správny orgán o rozkopávkové povolenie 
s platným POD, 

• na predmetnej komunikácii je nutné si naplánovať stavebné práce tak, aby rozkopávka 
mohla byť realizovaná v období od 15. marca do 15. novembra bežného roka 
v najkratšom možnom technologickom časovom rozsahu, 
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• spätnú úpravu chodníka Vlárskej ulice žiadajú zrealizovať v hr. 4 cm na celú šírku 
chodníka, 

• ukončené rozkopávkové práce žiadajú zápisnične odovzdať správcovi komunikácií, 
• žiadajú rešpektovať a chrániť pred poškodením ich káblové vedenia verejného 

osvetlenia (VO). Pred začatím prác je potrebné tieto zariadenia vytýčiť (odbornou 
firmou). Pri prácach žiadajú dodržať STN 736005 a STN 341050. Ak dôjde 
k poškodeniu kábla VO, žiadajú vymeniť celé káblové polia, bez použitia spojok. 
Prípadnú poruchu na VO žiadajú oznámiť, poškodenie VO stavbou odstráni 
prevádzkovateľ VO na náklady investora. Všetky stavebné práce žiadajú zrealizovať 
bez prerušenia funkčnosti VO, 

• uplatňujú si záručnú lehotu 60 mesiacov. 
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, vyjadrenie č. ŽPaÚP-715/2015/N zo dňa 27.10.2015: 

Z hľadiska dopravného a stavebno-technického riešenia: 

- dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného 
zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, 

- upozorňujú, že nie všetky chodníky a spevnené plochy vedúce od miestnych 
komunikácií (hlavne tie k jednotlivým objektom) sú súčasťou miestnych komunikácií 
- čo je súčasťou konkrétnych miestnych komunikácií (hranice miestnych komunikácií) 
môže definovať len Hlavné mesto SR Bratislava - toto stanovisko sa vzťahuje len na 
miestne komunikácie v správe mestskej časti a na iné účelové komunikácie vo 
vlastníctve alebo správe mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (MČ BNM), 

-  upozorňujú, že niektoré situácie nezobrazujú súčasný skutočný stav, 
- jednotlivé komunikácie (MK - miestna komunikácia): 
- Bárdošova - MK III. triedy - v danom úseku zverená do správy MČ BNM; 
- Klenová - MK III. triedy - v danom úseku zverená do správy MČ BNM; 
- Ladzianskeho - MK III. triedy - nezverená do správy MČ BNM; 
- Magurská - MK III. triedy - v danom úseku zverená do správy MČ BNM; 
- Na Revíne - MK III. triedy - zverená do správy MČ BNM; 
- Olivová - MK III. triedy — nezverená do správy MČ BNM; 
- Rozvodná - MK III. triedy - v danom úseku zverená do správy MČ BNM; 
- Stromová - MK II. triedy; 
- Višňová - MK III. triedy - zverená do správy MČ BNM; 
- Vlárska- MK II. triedy; 
- Likavská -MK III. triedy - nezverená do správy MČ BNM, 
- z dôvodu, že budú realizované pomerne rozsiahle zásahy do jednotlivých povrchov 

komunikácií a chodníkov, bude potrebná po vytýčení jestvujúcich inžinierskych sietí 
presná špecifikácia jednotlivých trás, s presnou špecifikáciou umiestnenia 
jednotlivých výkopov a ich šírok, z čoho budú následne vyplývať jednotlivé rozsahy 
spätných povrchových úprav - vo všeobecnosti požadujú povrchovú úpravu na šírku 
polovice jazdného pásu (vozovky), šírku chodníka, 

- pred začiatkom realizácie búracích prác budú požadovať prerezanie jestvujúcich 
konštrukčných vrstiev vozovky z dôvodu, aby pri ich následnom búraní nedochádzalo 
k narúšaniu ostávajúcich jestvujúcich konštrukčných vrstiev vozoviek - k ich 
nadvihovaniu, vylamovaniu, oddeľovaniu jednotlivých živičných vrstiev, 

- pokiaľ počas realizácie prác stavebnou činnosťou mechanizmov dôjde k poškodeniu 
jestvujúcich konštrukčných vrstiev - správcom komunikácie bude určený zvýšený 
rozsah požadovaných prác pri spätných úpravách, ktoré musí zabezpečiť investor na 
vlastné náklady, 
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- pri všetkých zrealizovaných prácach budú požadovať záručnú dobu na vykonané práce 
v dĺžke 60 mesiacov, pričom záručná doba bude plynúť od dátumu písomného 
prevzatia zrealizovaných prác správcom komunikácií od investora, 

- k spätným úpravám povrchov: S návrhom zásypu potrubia zo ŠD fr. 0-22 mm súhlasia 
a žiadajú použitie prefabrikovanej asfaltovej zálievky vo forme natavovacej pásky. 
Pred jej použitím požadujú všetky pracovné spoje priečne a pozdĺžne zarezať a až 
následne zrealizovať natavovaciu pásku tak, aby všetky spoje boli uzatvorené. Na 
zhutnený podklad zo ŠD budú požadovať pokládku betónu C 20/25 o hrúbke 200mm. 
Všetky dilatačné špáry realizovať rezaním kotúčom v monolitickom betóne, v 
žiadnom prípade nerealizovať dilatačné špáry vkladaním drevených dosiek alebo 
iných materiálov. Tá istá podmienka pre špáry bude platiť i pri úprave podkladných 
betónov na chodníkoch, ktoré požadujú realizovať betónom C12/15 o hr. 120 mm. 
Pred pokládkou živičných vrstiev požadujú zrealizovať penetračný náter s obsahom 
asfaltu 0,5 kg/m1. Na chodníku požadujeme zrealizovať obrusnú vrstvu asfaltovým 
betónom ACo 8 o hr. 40 mm (nie liatym asfaltom) a na vozovke ACo 11 o hr. 
2x50mm (nie liatym asfaltom). Všetky novo realizované povrchové úpravy 
jednotlivých komunikácií nad 50m dĺžky požadujú realizovať finišérom. Pri spätných 
úpravách komunikácií z betónových povrchov budú požadovať z betónu C 20/50 a 
hrúbke minimálne takej ako je jestvujúca betónová komunikácia. Dilatačné špáry 
realizovať rezaním nie vkladaním betónových dosiek. Z dôvodu, aby nedochádzalo k 
posunom jednotlivých betónových dosiek, požadujú do ostávajúcej časti betónovej 
vozovky navŕtať trny alebo roxory priemeru 25mm na vzdialenosť 1000 - 1500 mm do 
hrúbky 250 mm do pôvodnej vozovky a250mm pre betonáž novej upravovanej časti 
vozovky, 

- nesúhlasia so spätnou úpravou len na šírku ryhy tak, ako navrhuje dokumentácia - 
žiadajú realizovať prekrytie jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky (tzv. 
lavičkovanie) na šírku min. 0,2 - 0,25 m pre každú konštrukčnú vrstvu, pričom nová 
povrchová úprava z asfaltového betónu bude zrealizovaná na celú šírku chodníka. V 
prípade povrchu zo zámkovej dlažby požadujú realizovať spätnú úpravu nasledovne : 
zásyp ryhy realizovať štrkopieskom (SP) frakcie 0/22; kamenivom spevneným 
cementom (KSCII) o hr. 15 cm; drva 4/8 a úpravou zámkovej dlažby na celú šírku 
jestvujúceho chodníka. V prípade chýbajúcich alebo uvoľnených obrubníkov požadujú 
ich doplnenie a spätné osadenie v celej dĺžke dotknutého úseku, 

- všetky práce na pozemných komunikáciách môžu byť realizované až po vydaní 
všetkých povolení v zmysle zákona č.135/1961 Zb. v platnom znení, 

- z hľadiska technickej infraštruktúry : 

- zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí v trase navrhovanej stavby, dodržať 
požiadavky správcov dotknutých inžinierskych sietí, 

- z hľadiska ochrany životného prostredia : 

- nakladanie s odpadmi z výstavby je nutné vykonávať v zmysle zákona č. 223/2001 
Z,z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Výkopok je potrebné priebežne 
odvážať a nie deponovať pozdĺž výkopu, resp. je možné ho umiestňovať na 
stavenisku, ale len za podmienky, že nebude voľne ložený, ale bude umiestnený do 
kontajnerov, ktoré budú neustále prekryté aj počas prepravy, a súčasne nebudú 
umiestnené v zeleni, 

- zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby. 
Zabezpečiť kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev 
priľahlých k stavbe. Vykonať opakované kropenie staveniska, príjazdových 
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komunikácií a chodníkov pri stavbe, vykonaných do 24 hodín od nahlásenia 
stavebného úradu telefonicky alebo elektronickou formou o riziku prekročenia 
limitnej hodnoty PM10 a pri trvaní prekračovania priebežne, 

- v rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu 
na úseku ochrany prírody a krajiny - Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o 
životné prostredie, 

- na plochách, kde dôjde k poškodeniu trávnatých plôch, obnoví užívateľ trávnaté 
plochy tak, že na miestach, kde to bude potrebné, vyrovná terén, pred výsevom rozruší 
časť pôvodného profilu, oseje plochy „parkovou trávnatou zmesou“ o výseve 35g/m2 a 
po prvej kosbe trávnaté plochy odovzdá do starostlivosti mestskej časti Bratislava - 
Nové Mesto, 

- pred zahájením stavebných prác zabezpečiť odborné ošetrenie stromovej vegetácie 
tak, aby bola údržba vykonaná v súlade s technickou normou STN 837010 Ošetrenie, 
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (od 1.4. do 31.9.), 

- pri stavebných prácach rešpektovať prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém a 
súčasne zabezpečiť ich maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením, 

- v prípade výkopu v blízkosti drevín a kríkov výkopy vykonať ručne s 
maximálnym ohľadom na kríky a dreviny, aby nedošlo k poškodeniu koreňového 
systému drevín a kríkov, výkop nesmie byť vedený bližšie ako 2,5 m od päty 
kmeňa, pri hĺbení výkopov nesmú byť prerušené korene hrubšie ako 3 cm (korene 
môžu byť prerušené jedine rezom, pričom rezné miesta je potrebné zahladiť a 
ošetriť), 

- pokiaľ bude rozkopávka v kolízii s jestvujúcimi drevinami, výrub takýchto drevín 
je možné realizovať až po prerokovaní výrubu s orgánom ochrany prírody a 
krajiny mestskej časti a po vyznačení drevín vybraným predpísaným spôsobom, 

- v prípade poškodenia drevín bude správny orgán postupovať v zmysle zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a postúpi 
riešenie príslušnému orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Rovnako sa 
bude postupovať v prípade, že po ukončení prác dreviny a krovité porasty začnú 
vysychať, resp. vyschnú úplne a to do doby troch rokov po ukončení prác, 

- v rámci každého úseku pred zahájením výkopových prác žiadajú, aby čiastkové 
rozkopávky boli konzultované s pracovníkmi oddelenia životného prostredia a 
územného plánovania MÚ Bratislava - Nové Mesto, pričom je nutné, aby 
investor, resp. žiadateľ predložil nielen podrobnú situáciu rozkopávky ale aj 
majetkové vzťahy k pozemkom, 

- spätné úpravy zelene po rozkopávke vykonať v zmysle platnej právnej legislatívy 
a vyššie uvedených podmienok, pričom v prípade rozkopávky na pozemkoch vo 
vlastníctve resp. správe mestskej časti bude spätná úprava prevzatá až po 1. kosbe 
pracovníkmi EKO-podniku VPS, ktorý vykonáva údržbu zelene na predmetných 
pozemkoch, 

- z hľadiska ochrany pred hlukom pri stavbe dodržať najvyššie prípustné hladiny 
akustického hluku v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z.z. . 

- z hľadiska majetko-právnych a iných vzťahov : 

- zabezpečiť stanovisko vlastníkov, resp. správcov dotknutých nehnuteľností a dodržať 
nimi stanovené podmienky, 

- zabezpečiť vyjadrenie MČ Bratislava - Nové Mesto, oddelenie právne, 
podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov MÚ 
Bratislava - Nové Mesto k možnosti zriadenia vecného bremena na pozemky vo 
vlastníctve resp. správe MČ Bratislava - Nové Mesto, 
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- zabezpečiť časovú a vecnú koordináciu stavby s ostatnými investične pripravovanými 
pokládkami sietí v danom území, skoordinovanú s príslušnými cestnými správnymi 
orgánmi. 

Bratislavský samosprávny kraj, stanovisko č. 01167/2015-106 zo dňa 07.05.2015: 
1. stavebná činnosť nesmie v žiadnom prípade spôsobiť zastavenie premávky na 

trolejbusovej dráhe, t.z., že stavebná činnosť nesmie spôsobiť napäťovú ani dopravnú 
výluku. 

2. pri prácach v blízkosti trakčných vedení, napájacích a ovládacích káblov je nutné 
dodržať STN 343112 najmä čl. 112,117 a 120, 

3. stavebné práce nesmú poškodiť alebo narušiť statiku trakčného zariadenia. 
Dopravný podnik Bratislava, a.s., vyjadrenie č. 8883/11100/2000/2015 zo dňa 05.06.2015: 

- stavebník musí vypracovať podmienky realizácie všetkých stavebných prác, a 
obzvlášť pozdĺžnych a priečnych rozkopávok vo vzťahu k prevádzke autobusovej a 
trolejbusovej dopravy na komunikáciách Vlárska, Magurská a Na Revíne. Tento 
špecifický dokument bude po prerokovaní a potvrdení záväzným, základným 
podkladom pre projektovanie dočasnej organizácie dopravy a dopravného značenia 
(POD) a jeho neoddeliteľnou súčasťou. POD podlieha následnému schváleniu v 
operatívnej komisii odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, 

- stavba musí bezpodmienečne dodržať dohodnuté, t. zn. prerokované a potvrdené 
termíny a pracovné postupy. Stavbu nemožno realizovať bez platného určenia pre 
použitie dopravného značenia a dopravných zariadení vrátane zastávok MHD, 
vydaného cestným správnym orgánom, 

- stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas výstavby nesmú ohrozovať 
bezpečnosť prevádzky na trolejbusovej dráhe a v autobusovej MHD, nesmú 
obmedzovať plynulosť premávky trolejbusov a autobusov nad rámec potvrdených 
riešení a v žiadnom prípade nesmú spôsobiť zastavenie prevádzky na trolejbusovej 
dráhe, t. zn. že stavba nesmie spôsobiť napäťovú a dopravnú výluku na ňou 
dotknutých trolejbusových tratiach, 

- káblové siete DPB, a. s. musia byť pred zahájením stavby riadne zamerané a vytýčené. 
Výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a. s. musia byť vykonávané ručne. 
Kríženia a súbehy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005. 
Odkryté káble musia byť pred zasypaním skontrolované správcom. Zápis z tejto 
kontroly je nutnou podmienkou ku kolaudácii stavby a stavba nesmie byť bez 
uvedeného dokladu skolaudovaná, 

- začiatok výkopových prác musí byť nahlásený správcovi pevných trakčných zariadení 
, prípadne na elektrodispečing DPB, a.s., 

- výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani ináč poškodiť 
pevné trakčné zariadenia, 

- pri pretláčaní je nutné dohodnúť podmienky na konkrétnom mieste so správcom 
pevných trakčných zariadení DPB, a.s., 

- pri prácach v blízkosti trakčných vedení treba dodržiavať STN 34 31 12, najmä články 
112, 117 a 120. 

BVS, a.s., vyjadrenie č. 18654/2015/Nz zo dňa 04.06.2015: 
-   akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa 
pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody a Divízia odvádzania 
odpadových vôd (ďalej len „DOOV“),  

-   pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s 
vodohospodárskymi zariadeniami požadujú rešpektovať ich zariadenia a ich pásma 
ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, 



 7 

-   v trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné 
práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie 
alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k 
verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich 
technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne 
úpravy a podobne, 

-    z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na 
navrhovanú stavbu žiadajú vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej 
kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu 
je možné objednať na odbore priamych služieb zákazníkom BVS, k objednávke na 
vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť 
situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných 
vodohospodárskych zariadení v danej lokalite. Objednávku je možné odovzdať na 
odbor priamych služieb zákazníkom BVS cez podateľňu,pri tesnom súbehu a 
križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je 
potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia 
vrátane jej zmien a dodatkov, 

-    výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi 
požadujú vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v 
plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, 
šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na 
vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a 
DOOV, 

-    zahájenie výkopových prác žiadajú v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť 
príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV, 

-    pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných 
stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, 
povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky 
zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k 
terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník 
vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, 
prípadne prevádzkovateľa. 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OÚ-BA-
OSZP3-2015/43465/DAD/III zo dňa 22.05.2015 :  

1. držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo 
právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené, 

2. držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení 
odviesť k oprávnenému odberateľovi. 

3. Držiteľ odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich 
pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom. 

4. Držiteľ odpadov k.č. 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 pred 
začatím zemných prác preukáže OÚ Bratislava spôsob nakladania s predmetným 
odpadom.  

5. Držiteľ odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, 
ich zhodnotení a zneškodnení. 

6. Držiteľ odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom (§ 10 vyhláška 
MŽP SR č. 283/2001 Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných 
odpadov v termíne do 31.januára nasledujúceho kalendárneho roka. 
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7. Držiteľ odpadov v kolaudačnom konaní predloží OÚ Bratislava doklady preukazujúce 
zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou osobou. 

Distribúcia SPP, a.s. vyjadrenie č. TDba/1218/2015/JPe, zo dňa 20.5.2015: 
1. pred realizáciou stavby je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie 

existujúcich plynárenských zariadení, 
2. stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 

zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D, 
3. stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

činností, 
4. stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 
5. stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na 

každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení výhradne ručne, 
6. rešpektovať plynárenské zariadenia nachádzajúce sa v záujmovom území stavby, 
7. odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 

zabezpečené proti poškodeniu, 
8. Pri križovaní a súbehu káblového vedenia s STL, NTL plynovodom dodržať STN 73 

60 05, 
9. pred zasypaním výkopu prizvať zástupcu SPP-distribúcia, a.s. na kontrolu obnažených 

plynárenských zariadení. 
Západoslovenská distribučná, a.s. vyjadrenie  zo dňa 11.5.2015: 
      1.   pri križovaní a súbehu zariadení patriacich ZE, a.s. požadujú vykonávať zemné práce  
            so zvýšenou opatrnosťou – ručným spôsobom, 
      2.  pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN EN,   
      3.  v prípade potreby požiadať pracovníkov ZE ,a.s. o technický dozor, 
      4.  po uložení káblov požiadať špecialistu správy EZ o prebratie uloženia káblov.      
Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI stanovisko č. KRPZ-BA-KDI3-25-122/2015 zo dňa 
21.05.2015: 

1. v prípade   priameho   zásahu  stavby do priľahlých pozemných komunikácií  
požadujú  najskôr 30 dní pred začatím realizácie stavby predložiť POD na 
prerokovanie  a odsúhlasenie KR PZ v Ba pre potreby určenia dopravného značenia 
v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v platnom znení.  

Siemens, s.r.o. vyjadrenie č. PD/BA/088/15 zo dňa 12.05.2015: 
- pred zahájením prác požadujú zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne, 
- všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujú 

uložiť do chráničiek, 
- pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o., 
- v prípade križovania sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, 

požadujú dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a 
predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o., 

- v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujú pred vykonaním prác 
prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie, 

- k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácií požadujú predvolať 
stavebný dozor Siemens, s. r. o., 

- prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas 
stavebných prác  budú v plnej výške fakturovať, 

- práce požadujú vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia prevádzky 
VO, v prípade poškodenia zariadenia VO žiadajú ihneď nahlásiť poruchu.            
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Krajský pamiatkový úrad Bratislava záväzné stanovisko č. KPUBA-2015/25000-
3/92959/PRA  zo dňa 08.06.2015: 

- v prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác 
podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ a nález 
ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou 
osobou. 

UPC Broadband Slovakia s.r.o. vyjadrenie zo dňa 14.05.2015: 
- podmienky ochrany a dozorovania vedení UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 

počas samotnej výstavby musia byť byť dodržané investorom , tak ako spol. UPC 
BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. stanovuje v tomto vyjadrení v nasledujúcich 
bodoch , 

- investor je povinný prekonzultovať harmonogram výkopových prác a vytyčovania 
sieti 1 mesiac pred zahájením prác a objednať si u spoločnosti UPC priestorové 
vytýčenie sietí a zariadení minimálne 3 týždne vopred pred zahájením výkopových 
prác, 

- bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 67 zákona 
č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN, 

- preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a 
vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach 
výskytu vedení a zariadení pracovaji so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne 
nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme 
od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop, 

- preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú 
polohovú odchýlku +-30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy. 

- bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení 
spoločnosti UPC, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek 
kábla medzi dvoma najbližšími skriňami, 

- v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných 
zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti 
UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, 
spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou 
fóliou, 

- zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC, 
- v prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky. 

Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia 
poverená spoločnosťou UPC, 

- žiadajú aby spoločnosti UPC ako účastníkovi konania navrhovateľ odovzdal presný 
zákres všetkých nimi uložených telekomunikačných zariadení (sietí), 

- UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. ďalej požaduje možnosť pripokládky do trás 
v miestach , ktoré má v záujme riešiť a by bolo nutné znova robiť rozkopávku čím by 
sa obmedzili občania na daných lokalitách mestskej časti.  

 
III. 
Platnosť územného rozhodnutia: 

1. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1) stavebného zákona platí tri roky odo dňa, kedy 
nadobudlo právoplatnosť, nestráca   však  platnosť, pokiaľ   bola v tejto lehote začatá 
stavba.  

2. Predĺženie  platnosti tohto  rozhodnutia je možné  podľa § 40 ods. 3) stavebného  
zákona len na základe dostatočne odôvodnenej žiadosti podanej stavebnému úradu 
minimálne 90 dní pred uplynutím uvedenej lehoty. 
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IV.  
Námietky účastníkov konania: 
V konaní neboli vznesené námietky účastníkmi konania: 
 

Odôvodnenie 
 
       Dňa 27.05.2015 s posledným doplnením dňa 09.02.2016 podal navrhovateľ spoločnosť 
Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, prostredníctvom 
splnomocneného zástupcu MAVIX, s.r.o., so sídlom Račianska 66, 831 02 Bratislava návrh 
na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu verejnej elektronickej komunikačnej siete 
„FTTH Bratislava, Kramáre“, na uliciach Bárdošova, Klenová, Ladzianskeho, Likavská, 
Magurská, Na Revíne, Olivová, Rozvodná, Stromová, Višňová, Vlárska v katastrálnom území 
Vinohrady.  

Stavebný úrad v súlade s ustanovením §36 ods.1) a §36 ods.4) stavebného zákona 
oznámil začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania 
verejnou vyhláškou a podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona, upustil od ústneho pojednávania a 
miestneho zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány mohli uplatniť svoje námietky do 
14.03.2016. Stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že podľa § 42 ods. 4) stavebného 
zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené 
v prvostupňovom konaní.  

V konaní žiaden dotknutý orgán nepožiadal o predĺženie lehoty na vydanie stanoviska 
a žiaden účastník konania nenahliadol do podkladov rozhodnutia. 
V uvedenej lehote neboli stavebnému úradu doručené námietky účastníkov konania. 
 
  Navrhovateľ pred začatím územného konania, okrem vo výroku citovaných vyjadrení, 
zabezpečil súhlasné stanoviská dotknutých orgánov a správcov podzemných vedení 
technického vybavenia územia: Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy, 
Transpetrol, a.s.., Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislavská teplárenská, a.s., Orange 
Slovensko, a.s.,  Ministerstvo vnútra SR,  Ministerstvo obrany SR, Agentúry správy majetku 
Bratislava, OÚ Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  Odbor 
starostlivosti o ŹP, odbor krízového riadenia. 
  Podmienky z týchto vyjadrení  sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia o umiestnení 
stavby. Stavebný úrad posúdil stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad.  

V uskutočnenom konaní stavebný úrad posúdil začlenenie stavby do územia, 
rešpektoval obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov 
chrániacich verejné záujmy a predpokladaný rozvoj územia podľa platného územného plánu 
obce. Umiestnenie stavby je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy,  rok 
2007, v platnom znení, ktorý pre danú lokalitu určuje prípustné funkčné využitie: zariadenia 
a vedenia technickej infraštruktúry pre obsluhu územia. 

Stavebný úrad zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani 
neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania. Na základe toho stavebný 
úrad rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené. 

 
P o u č e n i e 

 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia 

na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, pričom odvolacím 
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orgánom je Okresný úrad Bratislava (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 
 
 
Správny poplatok vo výške 100 eur zaplatený v pokladni tunajšieho úradu. 
 
Príloha 
Situácia umiestenia stavby v mierke 1:10000 
 
Doručuje sa: 

1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
2. MAVIX, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava 

Na vedomie: 
3. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
4. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
5. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
6. Mestská časť Bratislava -Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 
7. Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie ÚP, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
8. Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie SNM, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 

Bratislava 
9. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 8 32 47 

Bratislava 
10. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezp.- odbor 

telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
11. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Staromestská 6, 814 40 Bratislava 
12. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP , Tomášiková 46, 832 05 

Bratislava  
13. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská ul. 16, 820 05 Bratislava 25, P.O.BOX 

106 
14. Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Tomášiková 46, 832 05 Bratislava  
15. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 

29, P.O.BOX 26 
17. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, 

Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
18. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
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19. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  
20. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1 
21. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 
22. Slovak Telecom, a.s., T – Com, Tím technickej dokumentácie, Karadžičova 10, 825 

13  Bratislava 
                                                        
Doručuje sa za účelom vyvesenia : 

23. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU  
      so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť 

 
 
 
 

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

pečiatka, podpis 
 
 


