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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 
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 stavebného konania vedeného podľa § 61 stavebného 
zákona rozhodla takto: 
Podľa § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„správny poriadok“) a § 66 stavebného zákona  
 

p o v o ľ u j e 
 
časť stavby „Obytný súbor – Škultétyho ul., Bratislava, 2. fáza", na pozemkoch parc. č. 
11476/28, 11476/31, 22001/1, 22000/12, 22002/1, 23011, 22005/2, 12003/14, 12003/109, 
11476/32, 11476/33, 21283/2, 21996/1, 11476/34, 11476/1, 11486/6, 11486/7 v katastrálnom 
území Nové Mesto, na ktorú bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č.ÚKaSP-
22013/2729/MYM-19 zo dňa 30.07.2014, právoplatné dňa 03.09.2014, stavebníkovi 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 
36361518, v rozsahu:  
SO 22.2 - prípojka VN pre TS2,  
PSO 22.2 - trafostanica TS2,  
PSO 22.3 - dozbrojenie TS Pionierska,  
 
SO 23.3 a SO 23.4 - areálové distribučné rozvody NN,  
SO 22.3 - preložka VN Škultétyho,  
SO 22.4 - preložka TS278,  
SO 39.1 - preložka NN po presune TS278 - Račianska ulica 
 
Popis stavebných objektov:  
SO 22.2 - prípojka VN pre TS2:  Jedná sa o 3 káblové napájače NA2XS(F)2Y 3x1x240mm2 
v úseku z rozvodne Pionierska R8122 po Račiansku ul. v dĺžke 2x 525m a lx 563m (1 vedenie 
bude zaslepené, 1 vedenie prepojené na prekladanú VN linku č. 425 do novej trafostanice TS2 
a 1 vedenie prepojené na prekladanú VN linku č, 425 do trafostanice TS 0990-000), káblové 
vedenie NA2XS(F)2Y 3x1x240mm2 v úseku z trafostanice TS 0482-000 do trafostanice TS 
0348-000 v dĺžke 38m (prepojenie linky č. 425 po napojení 2 káblových napájačov na 
prekladanú VN linku č. 425 do novej trafostanice TS2 a trafostanice TS 0990-000). 
PSO 22.2 - trafostanica TS2: Transformátor 630kVA (osadenie a zapojenie v rezervnej 
trafokomore v preloženej trafostanici TS 0278-000), 8 vývodový rozvádzač NN + pozdĺžny 
spínač pripojnic (osadenie a zapojenie druhej časti NN rozvádzača v preloženej trafostanici 
TS 0278-000). 
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PSO 22.3 - dozbrojenie TS Pionierska: Pripojenie 3 nových káblových napájačov z 
rezervných vývodov ASJ 26, ASJ 27, ASJ 28 v 110/22kV rozvodni Pionierska R8122,  
SO 23.3 a SO 23.4 - areálové distribučné rozvody NN:  Distribučný rozvod NN (kábel 
NAYY-J 4x240mm2 v dĺžke 978m, 8ks voľne stojaca rozpojovacia istiaca skriňa SR, 5 ks 
káblových spojok). 
SO 22.3 - preložka VN Škultétyho:  Preložka sa rieši z dôvodu kolízie trasy existujúceho VN 
vedenia s rozšírením Škultétyho ulice. Navrhnuté je VN káblové vedenie preložiť. Samotná 
preložka začína od miesta osadenia preloženej TS 0278-000 do miesta ukončenia výmeny VN 
káblového vedenia. 
SO 22.4 - preložka TS278:  Nová trafostanica je navrhnutá kiosková dvojtransformátorová, 
ktorá nahradí demontovanú pôvodnú. Umiestnenie TS je na Škultétyho ulici tak aby 
bola prístupná z verejného priestranstva. 
SO 39.1- preložka NN po presune TS278 – Račianska ulica: Stavebný objekt prekládky NN 
po presune TS278 na Račianskej ulici rieši prekládku NN vedenia a napojenie  TS278 
v čiastočne zmenenej polohe.  
 
Podmienky pre uskutočnenie stavby: 
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným 

projektantom Ing. Dušanom Držíkom, LiV EPI, s.r.o., Trenčianska 56/f, 821 09 
Bratislava, v januári 2015, ktorá je overená v stavebným úradom a je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úradu. 

2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

3. Lehota na dokončenie stavby je 24 mesiacov odo dňa začatia stavby. V prípade, že 
stavebník nie je schopný stavbu dokončiť, má o predĺženie termínu doby výstavby 
požiadať pred jeho uplynutím. So stavebnými  prácami možno začať až po právoplatnosti 
tohto rozhodnutia. 

4. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu 
začatie stavby.  

5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi stavebnému úradu do 15 
dní po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby a zároveň stavebník predloží 
doklady o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.  

6. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a 
viesť o stavebných prácach denník. 

7. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného 
zákona.  

8. Stavebník je zodpovedný za to, že pred začatím prác bude vytýčená poloha jestvujúcich 
podzemných vedení a zariadení inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, ak sa dotkne 
stavba alebo jej technické zariadenia, a poloha takýchto sietí počas činnosti na stavbe 
bude rešpektovaná. 

9. Stavebník je povinný stavbu označiť štítkom na viditeľnom  mieste s týmito údajmi: 
• označenie stavby 
• označenie stavebníka 
• kto a kedy stavbu povolil 
• termín ukončenia stavby 
• meno zodpovedného vedúceho stavby. 

10. Úprava staveniska: 
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• dočasné objekty zariadenia staveniska umiestniť na pozemkoch, ku ktorým má 
stavebník vlastnícky alebo iný právny vzťah (oplotenie, skládky materiálu, 
stavenisková komunikácia...) 

• uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému má vlastnícky alebo 
iný právny vzťah  

• stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska 
• na stavenisku musí byť udržiavaný poriadok 
• stavebník musí zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám 
• sypký materiál musí byť zabezpečený proti úletu 
• vozidlá pred výjazdom zo staveniska očistiť  
• zariadenie staveniska umiestňovať prednostne na spevnené plochy 
• stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných 

mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom 
pozemku.  

11. Stavebník je povinný:  
• maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie 
• neporušovať predovšetkým v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na 

primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie 
• počas výstavby dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 
a stavebné práce, ktoré svojimi účinkami obťažujú okolie a sú zdrojom hluku, 
exhalátov, otrasov a prachu, sa môžu vykonávať len v pondelok až v piatok v čase od 
7,00 hod. do 18,00 hod. 

12. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky jednotlivých dotknutých orgánov: 
Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-BA-
OCDPK2-2015/027348/LBO zo dňa 25.3.2015 
• Pri realizácii prác v mieste kríženia inžinierskych sieti s cestou 11/502 požadujeme 

použiť prednostne technológiu pretláčania s uložením vedení v chráničke mimo 
konštrukčných vrstiev cesty a umiestnením technologických jám mimo cestného 
telesa. 

• Realizáciu prác v mieste kríženia inžinierskych sieti s cestou 11/502 vykonať až na 
základe povolenia v zmysle cestného zákona o ktoré je potrebné požiadať vopred.  

• Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát , 
stanovisko č.KRPZ-BA-KDI-25-060/2015 zo dňa 18.3.2015 a KRPZ-BA-KDI-25-
121/2015 zo dňa 20.5.2015 

• V prípade zásahu stavby do priľahlých cestných komunikácii požadujeme predložiť na 
odsúhlasenie v Operatívnej komisii oddelenia dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy projekt organizácie dopravy počas výstavby, a to najskôr 30 dní pred 
realizáciou stavby.  

Železnice Slovenskej republiky, odbor expertízy, vyjadrenie č. 11285/2015/O420-024 zo 
dňa 22.5.2015 a vyjadrenie č. 11285/2015/O420-030 zo dňa 6.7.2015 

• K predchádzajúcej časti dokumentácie pre stavebné povolenie predmetnej stavby sa 
vyjadrili správcovské zložky ŽSR Oblastného riaditeľstva Trnava listom 
č.1744/2014/289301 /SŽTS/1b.06 zo dňa 20. 06. 2014 , s informáciami o trasách 
káblových vedení ŽSR v oblasti stavby 'Škultétyho Kominárska — Račianska so 
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stanovením požiadaviek na ochranu objektov železničnej infraštruktúry. Uvedené 
vyjadrenie je v primeranom rozsahu platné aj pre t.č. posudzovanú časť stavby v danej 
lokalite. Pre oblasť stavby mimo lokality Škultétyho Kominárska — Račianska je 
potrebné požiadať 'ŽSR Oblastné riaditeľstvo Trnava o ďalšie vyjadrenie z hľadiska 
prítomnosti sietí ŽSR (predovšetkým odvetvie OZT). Požiadavky správcovských 
zložiek ŽSR žiadame rešpektovať.  

• Akceptovať plánovanú stavbu ŽSR Projektu TEN-T a ďalšiu prípravu a realizáciu 
posudzovanej stavby priebežne zosúladiť a koordinovať so stavbou ŽSR 
prostredníctvom ŽSR GR Odboru investorského, ktorý v rámci ŽSR zodpovedá za 
prípravu stavby ŽSR.  

• Stavebník bude rešpektovať súčasné i plánované objekty, vedenia a zariadenia ŽSR. 
Realizáciou stavby, jej prevádzkou a užívaním  

o nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy, k 
narušeniu stavby dráhy a k poškodeniu objektov, vedení a zariadení ŽSR, 

o nesmú byť znečisťované pozemky v správe ŽSR,  
o nesmie byť obmedzovaná dopravná obslužnosť plánovanej podzemnej 

železničnej stanice Bratislava filiálka.  

• Stavebník si je vedomý skutočnosti, že miesto stavby sa nachádza v blízkosti železnice 
s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia (hluk, vibrácie, vplyv prevádzky 
trakcie) spôsobené železničnou prevádzkou. Stavebník zrealizuje opatrenia na 
elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky a zabezpečí, aby nim 
navrhované objekty stavby odolávali vp1yvom železničnej prevádzky počas celej 
doby ich prevádzky. Nesúhlasíme, aby si vlastníci, resp. užívatelia objektov z titulu 
prípadných negatívnych účinkov od železničnej prevádzky uplatňovali nároky na 
úpravy u Železníc SR.  

• investor zabezpečí:  
o pred realizáciou objektov v blízkosti podzemných vedení ŽSR objednať ich 

vytýčenie podľa požiadaviek príslušných správcovských zložiek,  
o majetkovo právne vyrovnanie v prípade častí stavby umiestnených na 

pozemkoch v správe ŽSR prostredníctvom ŽSR, Strediska hospodárenia s 
majetkom, Regionálne pracovisko Bratislava, Šancová 5/C, 811 04 Bratislava,  

o prizvanie ŽSR GR Odboru investorského, SHM RP Bratislava a OR Trnava ku 
kolaudačným konaniam,  

o úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariadení ŽSR vyvolaných 
navrhovanou činnosťou. 

Železnice Slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Trnava, vyjadrenie č.1646/2015/ 
289301/ SŽTS/7a.13 zo dňa 19.06.2015 a vyjadrenie č.1709/2015/289301/SŽTS/7a.13 zo 
dňa 19.06.2015 

• Stavebník si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR z titulu prípadných negatívnych  
účinkov od železničnej prevádzky.  

• V prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej 
 dopravy budú všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi. 

• Prebytočnú zeminu z výkopu ani iný odpad neskladovať na pozemku ŽSR ani v 
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ochrannom pásme dráhy. Stavebník musí dodržiavať zákon o odpadoch č. 223/2001 
Z.z. v znení neskorších predpisov. 

• Nakoľko sa v záujmovom území nachádzajú inžinierske siete v našej správe (Sekcie  
OZT a ŽB), požadujeme dodržať pripomienky vo vyjadreniach jednotlivých správcov 
týchto sietí, ktoré sú v prílohách.  

• V prípade, že bude stavba zasahovať na pozemok v správe ŽSR je potrebné riešiť  
 majetkoprávne vzťahy so ŽSR, SHM-RP Bratislava, Šancová 5/C, Bratislava.  

• Upozorňujeme na zákaz činností a povinnosti budúceho vlastníka a užívateľa  
nehnuteľnosti v obvode dráhy a v ochrannom pásme dráhy podľa ustanovení zákona o 
dráhach č. 513/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbor dráhový stavebný úrad, 
záväzné stanovisko – súhlas č. 19070/2015/C341-SŽDD/44054 zo dňa 20.7.2015 

• Stavba v OPD bude realizovaná podľa projektu overeného MDVRR SR, ktorý  
vypracoval Ing. arch. Oliver Sadovský (reg. č. *1671 AA*) Vallo & Sadovsky 
architects s. r. o., Bratislava v 02/2015, v 03/2015 a v 04/2015 a je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto súhlasu. Každá zmena oproti overenému projektu, týkajúca sa OPD, 
musí byť vopred prejedaná so Železnicami Slovenskej republiky, Bratislava (ZSR) a 
odsúhlasená MDVRR SR.  

• Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať podmienky Železníc  
 Slovenskej republiky, Bratislava (ŽSR) dané v stanovisku:  

o Odbor expertízy GR Bratislava pod č 112851201510420-024 zo dňa 22. 05. 2015 a 
pod č. 112851201510420-030 zo dňa 06. 07. 2015,  

o Oblastného riaditeľstva Trnava pod č. 16461201512893011,521S17a.13 zo dňa 19. 
06. 2015 a pod č. 1709120151289301ISŽTV7a.13 zo dňa 19. 06. 2015.  

• Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD upraviť, prip. odstrániť iné prekážky, 
ktoré by mohli ohroziť dráhu alebo dopravu na dráhe.  

• Pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie a ochranu vedení a zariadení ŽSR, po odkrytí 
káblových vedení a pred ich zasypaním, prizvať ŽSR OR Trnava za účelom kontroly.  

• Vlastník stavby je povinný rešpektovať súčasné i budúce objekty, vedenia a zariadenia 
ŽSR nachádzajúce sa v danom území.  

• Prispôsobovať zrealizovanú stavbu, ak si to vyžiada stavba dráhy, technickým 
podmienkam železničnej prevádzky a to úpravou alebo preložením.  

• Stavebník je povinný podľa zákona č.272/1994 Zb. o ochrane zdravia ľudí v znení 
neskorších predpisov navrhnúť a určiť konštrukčné podmienky vrátane materiálu tak, 
aby sa znížil nepriaznivý vplyv prevádzky dráhy na stavbu a osoby v súlade s 
požiadavkami na ochranu zdravia.  

• Odpad vzniknutý pri prácach zlikvidovať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o 
odpadoch v znení neskorších predpisov, mimo obvodu dráhy (OD).  

• Stavbu v OPD udržovať a užívať tak, aby neohrozovala dráhu alebo dopravu na dráhe 
a nebola obmedzená ani narušená bezpečnosť' dráhy a dopravy na drahé ani stabilitu a 
odvodnenie železničného telesa.  

SPP – distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TDba/582/2015/JPe zo dňa 10.3.2015 a  vyjadrenie č. 
TDba/1039/2015/SPá zo dňa 28.4.2015 
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•  požadujeme rešpektovať plynárenské zariadenia nachádzajúce sa v záujmovom území 
stavby v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. a príslušných STN, TPP. - vytýčiť 
plynárenské zariadenia nachádzajúce sa v záujmovom území 

•  vytýčenie objednať v SPP-distribúcia, a.s., Bratislava (tel. 02/62625559) 

•  zemné práce v blízkosti plynárenských zariadení vykonávať výhradne ručne, pri 
vykonávaní zemných prác v ochranných pásmach PZ dodržať TPP (technické pravidlo 
plyn) 700 02 

•  pri križovaní a súbehu budovaných inž. sieti s NTL, STL plynovodmi dodržať 
minimálne vzdialenosti vedení podľa STN 73 6005 

•  pred zasypaním výkopu prizvať zástupcu SPP-distribúcia, a.s. na kontrolu obnažených 
plynárenských zariadení ( kontakt bude uvedený v zápise z vytyčovania )  

•  pri zmene úrovne terénu nad trasou PZ je investor povinný vyžiadať súhlas 
prevádzkovateľa 

•  požadujeme upraviť k novej úrovni povrchu terénu PZ (poklopy uzáverov, 
odvodňovačov a pod.) nachádzajúce sa v záujmovom území stavby 

•  v záujmovom území stavby sa nachádzajú plynárenské zariadenia v správe SPP - 
distribúcia a.s. NTL DN 80 / PN 2,1 kPa, STL DN 100, D 63 PE / PN 300 kPa a STL 
D 50 PE / PN 300 kPa — toto plynárenské  zariadenie nie je v majetku ani v správe 
SPP-distribúcia a.s.   

•  pri realizácii stavby, budovaní inžinierskych sietí a ich prípojok žiadame rešpektovať 
plynárenské zariadenia v záujmovom území v zmysle zákona č. 251/2012 § 79 a § 80 
a platných STN, TPP. Dodržať ochranné (1,0 m) a bezpečnostné (2,0) pásma 
plynárenských zariadení.  

•  pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác je stavebník povinný požiadať' 
spoločnosť SPP distribúcia, a.s. o presnú identifikáciu — vytýčenie plynárenských 
zariadení v teréne.  

•  na základe objednávky adresovanej na : Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, t.č. : 
02/6262 5559 zabezpečí vytýčenie po vzájomnej dohode pracovník SPP T distribúcia, 
a.s.  

•  z dôvodu predchádzania poškodenia plynárenských zariadení (PZ) je nutné vykonať' 
kontrolu zemných prác. V prípade obnaženia PZ (pred zásypom) je potrebné zavolať 
na Tel.číslo uvedené v „Zápise z vytýčenia PZ" a prizvať' zástupcu SPP-distribúcia 
a.s. na kontrolu PZ. 

•  zemné práce v blízkosti plynárenských zariadení vykonávať výhradne ručne, dodržať' 
TPP 700 02.  

•  pri zasahovaní do terénu pozemných komunikácii, alebo iných stavieb v ochrannom 
pásme PZ je investor povinný na svoje náklady prispôsobiť' všetky PZ majúce vzťah k 
terénu pozemnej komunikácii alebo inej stavbe.  

•  pri zmene výšky terénu nad trasou PZ je investor povinný vyžiadať súhlas 
prevádzkovateľa. Pri križovaní a súbehu inžinierskych sietí s STL a NTL plynovodmi 
dodržať STN 73 6005. 
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Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 9074/2015/4020/Ing.La zo dňa 
23.3.2015 a vyjadrenie č. 16197/2015/4020/Ing.La zo dňa 18.5.2015 
• V komunikácii Račianskej ulice sa nachádza verejný vodovod DN200, DN100, zberač 

BI-3 verejnej kanalizácie DN 600/900. V Kominárskej ulici sa nachádza verejný 
vodovod DN100, zberač Bill DN 900,DN1000, uličná stoka DN300, v Škultétyho ulici 
sa nachádza verejný vodovod DN 100 a verejná kanalizácia DN 300/450. Jestvujúce 
verejné vodohospodárske siete v komunikáciách sú v majetku BVS. 

• Stavbu žiadame realizovať' v súlade s STN 73 6005, STN 755402, ON 75 5411, 75 
6101 a vzt'. STN, s ohľadom na vytýčené jestvujúce vodohospodárske siete a ich 
pásma ochrany. Pásmo ochrany existujúcich i navrhovaných VH sietí — v súlade s § 
19 Zák. č. 442/2002 Z.z. „O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách" je:  

o vodovod DN100,200 — 1,50 m od okraja potrubia vodorovne na obidve strany 
o kanalizácia DN300 — 1,50 m od okraja potrubia vodorovne na obidve strany 
o kanalizácia nad DN500 — 2,50 m od okraja potrubia vodorovne na obidve 

strany 
Objednávku na vytýčenie presnej polohy vodovodu a kanalizácie je možné podať 
cestou podateľne na odbor priamych služieb zákazníkom (ďalej OPSZ) našej 
spoločnosti. K objednávke treba priložiť orientačný zákres zariadenia, ktorý je 
možné získať' v technickej miestnosti OPSZ počas stránkových hodín.  

• Nad VH sieťami a v pásme ochrany nie je možné zriaďovať počas výstavby skládky 
materiálu, objekty zariadenia staveniska, vykonávať' zemné práce, alebo umiestňovať 
stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné 
zariadenia a vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu 
alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať 
trvalé porasty, a podobne.  

• Pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi 
zariadeniami je potrebné dodiať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení 
technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov. 

TUV SUD Slovakia, s.r.o., odborné stanovisko č.0566/50/2015 zo dňa 19.5.2015 

• Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A pism. 
 c) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení 
 neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 12412006 Z. z. v znení 
 neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou 
 právnickou osobou napr. Tuv Sud Slovakia s.r.o.  

• Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A písm. c) do prevádzky 
 je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v 
 znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení 
 neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TUV SUD Slovakia s.r.o. 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, vyjadrenie č.MAGS OKDS 
42449/2015/144651 zo dňa 4.6.2015 a vyjadrenie č.MAGS OSK 43335/2015-
195492/Há-109 zo dňa 2.6.2015 
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• Pred začiatkom rozkopávkových prác na chodníku popri prejazdom úseku cesty 
 11/502 Račianska ul. požiadajte 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.  

• Žiadame rešpektovať, chrániť pred poškodením zariadenia CDS a VO v správe OSK a 
 pred začatím stavby podzemné káblové vedenia VO a CDS vytýčiť odbornou firmou. 
 Pri prácach žiadame dodržať STN 73 6005 a STN 34 1050. Ak dôjde k poškodeniu 
 kábla VO /CDS/ žiadame vymeniť celé káblové polia, bez použitia spojok. Poruchu 
 VO žiadame oznámiť na tel. č. 02/63810151. Poruchu CDS žiadame oznámiť na tel. č. 
 /593 56 771.  
Dopravný podnik Bratislava, a.s., vyjadrenie č.4530/6714/2000/2015 zo dňa 2.4.2015 

• Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas výstavby nesmú ohrozovať 
 bezpečnosť prevádzky na električkovej dráhe Račianskej radiály a taktiež v 
 autobusovej MHD na Račianskej ulici, nesmú obmedzovať plynulosť premávky 
 električiek a autobusov nad rámec osobitne prerokovaných dopravných opatrení a na 
 základe nich vyhotovených, avšak ešte pred predložením do operatívnej komisie odd. 
 prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy potvrdených etapových 
 projektov dočasnej organizácie dopravy.  

• Počas realizácie úprav na koľajovej trati na priecestí Legerského je nevyhnutná 
 dopravná a napäťová výluka na električkovej dráhe a táto podlieha osobitnému 
 prerokovaniu. Stavba je povinná o výluku na dráhe požiadať najneskôr 90 dní vopred, 
 následne dodržať prerokované a potvrdené podmienky. Pri ostatných prácach v dotyku 
 s električkovou dráhou a zariadeniami dráhy, vrátane realizácie priechodu pri zastávke 
 Ursínyho, môže byť výluka povolená len v čase mimo dennej premávky električiek, 
 ale taktiež s podmienkou prerokovania a potvrdenia jej záväzného termínu a trvania.  

• Stavebník je povinný realizovať stavebnú úpravu SO 32.2.1 (priechod pre peších 
 Ursínyho) a SO 32.2.2. (cestný prejazd Legerského) v zmysle predloženej projektovej 
 dokumentácie. Križovania káblov cestnej dopravnej signalizácie, resp. aj križovania 
 ostatných káblových vedení a inžinierskych sietí s električkovou koľajovou traťou 
 musia byt' realizované výlučne pretláčaním (podvŕtaním) v smere kolmom na os 
 koľajovej trate, pričom horná hrana chráničky musí byť v hĺbke minimálne 1,50 m od 
 temena hláv električkových koľajníc. Prípadné trasy inžinierskych sieti vedúcich 
 pozdĺž koľaje, ako aj technologické jamy potrebné k realizácii pretláčania musia byt' 
 vzdialené minimálne 3,00 m od osi koľaje. 

• Stavebník je povinný na vlastné náklady okamžite odstrániť' prípadné Závady na 
 koľajovej trati, vzniknuté z dôvodu prác na uvedenej stavbe, a to po predchádzajúcom 
 vyrozumení správy koľajových tratí (tf. 0917 776 212) alebo prevádzky koľajových 
 tratí (tf. 0903 797 792) 

•  Stavebník je povinný zabezpečiť okamžité očistenie električkového telesa a koľajníc 
 v prípade, že tieto budú znečistené v dôsledku stavebných prác alebo staveniskovou 
 dopravou.  
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• Stavebník je povinný po skončení prác uviesť všetky stavbou narušené plochy a 
 priestranstvá do pôvodného stavu, v akom sa nachádzali pred začatím prác. 

• Káblové siete DPB, a. s. musia byť pred zahájením stavby riadne zamerané a 
 vytýčené. 

• Výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a. s. musia byt' vykonávané ručne.  

• Začiatok výkopových prác musí byť nahlásený správcovi pevných trakčných zariadení 
 [tf. 5950 1491], prípadne na elektrodispečing DPB, a. s. [tf. 5950 6666]. 

• Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani ináč poškodiť' 
 pevné trakčné zariadenia.  

• Kríženia a súbehy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005. 

• Pri pretláčaní je nutné dohodnúť podmienky na konkrétnom mieste so správcom 
 pevných trakčných zariadení DPB, a. s. [tf. 5950 1491]. 

• Odkryté káble musia byt' pred zasypaním skontrolované správcom [tf. 5950 1491]. 
 Zápis z tejto kontroly je nutnou podmienkou ku kolaudácii stavby a stavba nesmie byť 
 bez uvedeného dokladu skolaudovaná.  

o Pri prácach v blízkosti trakčných vedení treba dodržiavať STN 34 3112, najmä články 
112, 117 a 120. 

Siemens, s.r.o., vyjadrenie č.PD/BA/148/15 zo dňa 26.8.2015 a vyjadrenie 
č.PD/BA/087/15 zo dňa 5.52015 

• Pred zahájením prác požadujeme zakresliť' siete a vytýčiť' ich v teréne. 

• V prípade križovania Vašich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, 
 požadujeme 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 požadujeme pred vykonaním 
 prác prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie.  

• Prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas 
 stavebných prác Vám budeme v plnej výške fakturovať,  
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., vyjadrenie č.4754-210/2015-NA zo dňa 
2.4.2015 a vyjadrenie č.7849-210/2015-NA zo dňa 2.6.2015 

• Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť' k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových  
vôd a podzemných vôd.  

• Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a  
o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(vodný zákon) 

      Orange, a.s., vyjadrenie č.BA-0489/2015 zo dňa 9.3.2015 

• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu 
 terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ 
 farbou/  

• Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a 
 vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na 
 možná polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy 
 na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s 
 najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace 
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 stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m ( v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od 
 vyznačenej polohy PTZ, okrem pretlakov.  

• Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 
 mechanickému poškodeniu. 

• Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by 
 znemožňovali prístup k PTZ.  

• Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ.  

• Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu 
 nepovolanou osobou.  

• Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie 
 (zákrytové dosky, fólia, markery).  

• Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 
 0907 721 378. 

• Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 
 nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia). 

• Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde 
 bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia 
 prevádzkovateľa a správcu PTZ ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ.  
Benestra, s.r.o., vyjadrenie č.154/2015 zo dňa 5.3.2015 

• Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené TKZ, ste 
 povinní vykonať všetky účinné ochranné opatrenia.  

• Pred zahájením prác zakresliť, vytýčiť a vyznačiť polohy TKZ - túto činnosť treba 
 objednať u spoločnosti Telemax Slovakia spol.s.r.o. tel.: 0905 283 617. Každé 
 poškodenie TKZ bezodkladne nahlásiť na tel. č. 02/32 487 887 
 Západoslovená distribučná, a.s., vyjadrenie zo dňa 3.7.2016 a vyjadrenie zo dňa 
30.4.2015 

• Preložená kiosková distribučná trafostanica TS 0278-000 bude prepojená 
 zaslučkovaním na káblový napájač z rozvodne Rz Pionierska R8122 a preložené 22 
 kV káblové vedenie v smere do trafostanice TS 0990-000 (k spojke káblového vedenia 
 do novobudovanej trafostanice TS 1) káblami typu NA2XS(F)2Y 3x1x240mm2. V 
 preloženej trafostanici TS 0278-000 sa doplní druhý transformátor 630kVA (v 
 rezervnej trafokomore) a 8 vývodový rozvádzač NN + pozdĺžny spínač pripojnic 
 (dopinenie druhej časti NN rozvádzača). Zrealizuje sa výmena káblových vedení 
 ANKTOYPV 3x185 v nadvaznosti od spojok preložených káblových vedení 
 vyhotovených káblami typu NA2XS(F)2Y 3x1x240mm2 v smere do trafostanice TS 
 0990-000, prepojenie káblového vedenia linky 425 z trafostanice TS 0482-000 do 
 trafostanice TS 0348-000 a prepojenie preloženého káblového vedenia v smere do 
 trafostanice TS 0990-000 na druhý káblový napájač z rozvodne Rz Pionierska R8122. 
 Areálové distribučné rozvody NN budú realizované káblami typu NAYY-J 
 4x240mm2 do rozpojovaniach istiacich skríň SR, ktoré budú medzi sebou 
 zokruhované. Prípojky NN z rozpojovacich istiacich skríň SR do skupinových 
 rozvádzačov RE vybuduje investor na vlastné náklady. 
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• Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská 
 distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 
 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre 
 zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN na tíme správy 
 energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná 14, pre zariadenia 
 VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sieti VVN, Čulenova 3.  

• Vyvolaná preložka energetických zariadení vo vlastníctve Západoslovenská 
 distribučná, a.s. bude riešená v zmysle § 45 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike na 
 náklady žiadateľa. Zmluva o vykonaní preložky energetického zariadenia je 
 zaevidovaná pod č. 1413100025- ZoVP (káblové vedenia VN, TS 0278-000, káblové 
 vedenia NN). Predpokladaná výška nákladov na preložku je cca 173 662,- €.  

• Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe 
 je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie 
 káblov patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.  

• Zemné práce — pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská 
 distribučná, a.s. — požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou — ručným 
 spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných 
 STN.  

• Pri prácach na kábloch a zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská 
 distribučná, a.s. požiadať pracovníka RSS Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor. 

• Budovanie elektroenergetických zariadení distribučného charakteru bude 
 zabezpečovať spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. na základe Zmluvy o 
 spolupráci ako vlastnú investíciu. Zmluva o spolupráci pri zabezpečení realizácie 
 pripojenia stavby k distribučnej sústave je zaevidovaná pod č. 15/13 I 00/049-ZoS.  

• V prípade, že novo navrhované 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. 

• Merania spotreby elektrickej energie budú umiestnené v skupinových 
 elektromerových rozvádzačoch (do poručujeme plastové vyhotovenie) tak, aby boli 
 prístupné za účelom kontroly, výmeny, odpočtu... Umiestnenie elektromerov a 
 ostatných pristrojov tvoriacich meracie súpravy, vrátane ich montáže a zapojenia, musí 
 byť v súlade s platným predpisom „Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania 
 elektrickej energie" dostupnom na portáli -www.zsdis.sk Pripojenie budúcich 
 koncových odberateľov v jednotlivých domoch (bytoch) bude riešené samostatne na 
 základe Zmlúv o pripojení odberných zariadení žiadateľov do distribučnej sústavy 
 spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po vydaní kolaudačného rozhodnutia 
 stavby. Pripojovacie poplatky budú stanovené v zmysle rozhodnutia ÚRSO. 
Slovak telekom, a.s., vyjadrenie č. 6611510987 zo dňa 3.6.2015 a vyjadrenie 
č.6611504550 zo dňa 6.3.2015 
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• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) 
 a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona G. 351/2011 Z. z. o ochrane 
 proti rušeniu.  

• Vyjadrenie stráca platnosť' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v 
 prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 
 uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 
 stavebník nesplní povinnosť podľa bodu  

• Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 
 ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. alebo zasahuje 
 do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej 
 dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie 
 konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 
 spoločnosti povereného správou sieti: lveta Jankovičová, 
 iveta.jankovicova@telekom.sk, +421 903 909625 

• V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 
 projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 
 tejto povinnosti zodpovedá projektant.  

• Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je 
 potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s 
 vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 
 prekládku SEK. 

• Upozorňujeme žiadatelia, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
 podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných 
 dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách 
 prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 

• V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
 nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je 
 potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo 
 narušeniu ochranného pásma.  

• Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
 podľa § 68 zákona č. 351/20111z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

• V prípade, že ukladateľ' bude so zemnými prácami alebo činnostnou z akýchkoľvek 
 dôvodov pokračovať' po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť', je povinný 
 zastaviť zemné práce a požiadať' o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác 
 je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom 
 záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú 
 napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, 
 a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
 prevádzkovateľov týchto zaradení.  

• Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na 
 základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu 
 spoločnosti  alebo ju odovzdáte technikovi: Daniel Talacko, 
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 daniel.talacko@telekom.sk, +421 2 58829342, +421902719605 V objednávke v dvoch 
 vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.  

• Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov 
 dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak 
 Telekom, a.s. 

• žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre úče1, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ' 
 nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo 
 využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  

• Žiadatelia zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
 telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
 rozhodnutie doplniť' aj telekomunikačnú prípojku.  

• Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 
 elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.  

  Zabezpečiť:  

• Ochranu alebo preloženie sieti v zmysle konkrétnych podmienok určených 
 zamestnancom Slovak Telekom,a.s.  

• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
 telekomunikačného vedenia  

• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
 telekomunikačného vedenia V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený 
 vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej 
 prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474  

• Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byt' ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 
 žiadateľ' povinný vykonať' všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že 
 zabezpečí:  

• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na  
 povrchu terénu, 

• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s 
 vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na 
 jeho ochranu stanovené 

• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 
 odchýlku 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu 
 terénu 

• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
 pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 
 (napr. hĺbiace stroje) 

• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, 
 krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy 
 zariadenia  

• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 

• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo12129  

• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST  
 nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST) 



 14 

 UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie 
 tel. káblov je toto možné vykonať' len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

• Žiadame dodržať' platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v 
 plnom rozsahu. 
Bratislavská teplárenská, a.s. vyjadrenie č. 01411!Ba/2016/3410-2 zo dňa 15.06.2016 

• pri súbehu  VN a NN rozvodu s naším horúcovodom dodržať ochranné pásmo 
 horúcovodu a to 1 m od vonkajšieho obvodu horúcovodu na obe strany 

• pri križovaní VN a NN rozvodu s naším horúcovodom dodržať normu STN 73 
 6005/1993 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Ďalej žiadame VN 
 a NN rozvod uložiť do chráničky s presahom 1 m od vonkajšieho obvodu horúcovodu 
 na obe strany 

 Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 106 ods. 3 písm. b) 
stavebného zákona správnym deliktom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že uskutočňuje 
stavbu v rozpore  s  vydaným   stavebným  povolením a  môže mu byť uložená pokuta do 
výšky  165 970 €.  
 
 Po ukončení prác stavebník predloží  stavebnému úradu návrh na kolaudáciu, nakoľko 
stavbu nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii  stavby 
stavebník, okrem dokladov uvedených v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predloží: 

• doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby. 
 
 Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo 
právoplatnosť, nebola stavba začatá. Platnosť stavebného povolenia je možné predĺžiť na 
základe žiadosti. Vo veci musí byť rozhodnuté pred uplynutím platnosti tohto rozhodnutia. 

 
V konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania.   
 

Odôvodnenie 
 

Dňa 16.5.2016 podal stavebník Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 
6, 816 47 Bratislava, ktorú zastupuje spoločnosť K.T.Plus, s.r.o., so sídlom Kopčianska 15, 
851 01 Bratislava, žiadosť o vydanie stavebného povolenia časť stavby „Obytný súbor – 
Škultétyho ul., Bratislava, 2. fáza", na stavebné objekty SO 22.2 - Prípojka VN pre TS2, PSO 
22.2 -Trafostanica TS2, PSO 22.3 -Dozbrojenie TS Pionierska, SO 23.3 a SO 23.4 - Areálové 
distribučné rozvody NN, SO 22.3 - Preložka VN Škultétyho, SO 22.4 - Preložka TS278, SO 
39.1 - Preložka NN po presune TS278 – Račianska ulica, na pozemkoch parc. č. 11476/28, 
11476/31, 22001/1, 22000/12, 22002/1, 23011, 22005/2, 12003/14, 12003/109, 11476/32, 
11476/33, 21283/2, 21996/1, 11476/34, 11476/1, 11486/6, 11486/7 v katastrálnom území 
Nové mesto, ktorá bola umiestnená rozhodnutím č.ÚKaSP-22013/2729/MYM-19 zo dňa 
30.07.2014, právoplatným dňa 03.09.2014.  
Stavebný úrad predloženú žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného 
zákona a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámil listom č. 
6626/2016/UKSP/DANE-oz  zo dňa 03.06.2016 účastníkom konania a dotknutým orgánom 
začatie stavebného konania, pričom upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 
Účastníci konania mohli uplatniť svoje námietky do 12 pracovných dní odo dňa doručenia 
oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Zároveň dotknuté orgány poučil, že ak neoznámia 
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v určenej, alebo predĺženej  lehote svoje stanoviská, má sa zato, že so stavbou z hľadiska nimi 
sledovaných záujmov súhlasia. Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť do 
23.05.2016.  Žiaden z dotknutých  orgánov nepožiadal podľa ust. § 61 ods. 6 stavebného 
zákona o predĺženie lehoty na posúdenie stavby. 
 

K žiadosti o vydanie stavebného povolenia stavebník predložil súhlasné stanoviská 
dotknutých orgánov, ktoré sú uvedené vo výroku rozhodnutia. Stavebník ďalej predložil tieto 
súhlasné stanoviská:  

• Bratislavská teplárenská, a.s., vyjadrenie č.01599/2015/3410-1 zo dňa 24.6.2015 
• Bratislavská teplárenská, a.s., vyjadrenie č.02657/2015/3410-2 zo dňa 26.8.2015 
• Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stanovisko č.68/SK/2014/Ho zo dňa 

11.5.2015 
• Tuv Sud Slovakia, s.r.o., odborné stanovisko č.0567/50/15/BT/OS/DOK zo dňa 

19.5.2015 
• Okresný úrad Bratislava – odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. 

OÚ-BA-OSZP3-2015/031560/LOL/III-vyj zo dňa 26.3.2015 
• OCAM, s.r.o., vyjadrenie č.15/2015 zo dňa 9.3.2015 
• Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, vyjadrenie č. 01167/2015/034 zo dňa 

6.3.2015 
• Okresný úrad Bratislava – odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. 

OÚ-BA-OSZP3-2013/1899/DAD/III zo dňa 29.10.2013 
• Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácii 

a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácii, vyjadrenie č.SITB-OT4-
2015/000382-387 zo dňa 13.4.2015 

• Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
stanovisko č.KRHZ-BA-HZUB6-749/2015-001 zo dňa 25.3.2015 

 
Stavebník preukázal právo k stavbe na vyššie uvedených pozemkoch predložením Zmluvy 
o nájme pozemku uzavretú medzi 1. Račianskou, s.r.o., Bavint, s.r.o.a IKD Rezidence, s.r.o., 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretú medzi Hl.m.SR Bratislavou, 
Západoslovenskou distribučnou, a.s.  a Bavit s.r.o., Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena uzavretú medzi Železnicami SR, Západoslovenskou distribučnou, a.s.  
a Bavit s.r.o. a súhlas Hl.m.SR Bratislava s rekonštrukciou SO 39.1. 

 
Stavebný úrad posúdil súlad predloženej projektovej dokumentácie s podmienkami 

vydaného územného rozhodnutia. Na základe posúdenia pre povoľovanú časť stavby zistil, že 
oproti vydanému územnému rozhodnutiu nedošlo k podstatným zmenám, pre ktoré nebolo 
potrebné viesť samostatné konanie o zmene umiestnenia stavby. 

 
K posúdeniu stavby podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stavebný 
úrad uvádza, že na stavbu ako celok vydalo Ministerstvo životného prostredia SR záverečné 
stanovisko č. 4606/2013-3.4/dp dňa 16.10.2013. Následne  dňa 9.6.2016 vydalo záväzné 
stanovisko č. 2264/2016-1.7/rs/011,3662/2016, v ktorom skonštatovalo, že povolené stavebné 
objekty sú z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní a s vyššie uvedeným 
záverečným stanoviskom.  

 
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením stavby nie sú ohrozené 

verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania a preto 
rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené. 
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Poučenie 
 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 
15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka ul. č. 1,  
832 91 Bratislava 3, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava. 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 400,- eur zaplatený prevodom tunajšiemu úradu. 
 
Doručuje sa: 
1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  –  adresa na doručenie: 

K.T. Plus, s.r.o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava 
2. Hlavné mesto SR Bratislava-Magistrát, zastúpený primátorom, Primaciálne nám.1, 814 99 

Bratislava 
3. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, TU 
4. Stavbou dotknutým vlastníkom  pozemkov  (parc.č. 11476/28, 11476/31, 22001/1, 

22000/12, 22002/1, 23011, 22005/2, 12003/14, 12003/109, 11476/32, 11476/33, 21283/2, 
21996/1, 11476/34, 11476/1, 11486/6, 11486/7, kat.územie Nové mesto) 

5. Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 82108 Bratislava 
6. Jozef O. Bratislava 
7. Ing.Ľubica O. Bratislava 
8. Martina B. Bratislava 
9. Ing.Dušan D. Bratislava                           
10.  Bavint, s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava  
11. 1.Račianska, s.r.o., Trenčianska 56/D, 821 09 Bratislava 
12. Železnice Slovenskej republiky, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
13. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrany prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06 

Bratislava 
 
 
Na vedomie: 
1. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie,  Tomášikova 46, 832 
 05 Bratislava 
2. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 
 46, 832 05 Bratislava 
3. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, odbor 
 environmentálneho posudzovania 
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4. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28  Bratislava  
5. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 03 Bratislava  
6. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava  
7. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava  
8. Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava  
9. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
10. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácii a bezpečnosti MV SR, 
 Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
11. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
12. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava  
13. SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
14. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava  
15. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
16. Benestra, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
17. OCAM, s.r.o., P.O.BOX 271, 810 00 Bratislava 
18. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova  19, 851 01 Bratislava 
19. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 
20. TUV SUD Slovakia, s.r.o., pob. Bratislava, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava 
 
 
Doručuje sa za účelom vyvesenia: 
1. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU 
 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 
   Dátum vyvesenia:        Dátum zvesenia: 
 

 


