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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 § 35a  a podľa §39, §39a 
stavebného zákona a §46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „správny poriadok“) vydáva  

 
územné rozhodnutie 

 
na umiestnenie líniovej stavby “ FTTH BA KBV Zelená Hôrka “  (ďalej len “stavba“), 
vedenom v správnom konaní pod č. 7841/2016/ÚKSP/POBA a 917/2017/ÚKSP/POBA, na 
návrh Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469  so sídlom Bajkalská 28, 81762 Bratislava,, (ďalej 
len „navrhovateľ“) ako líniovú inžiniersku  stavbu pre elektronickú komunikáciu  na  pozemkoch  
reg. C parc. č.: 21644/1, 21647/1, 5436/4,21,22, 5345/2,8 a 19540/8 katastrálne územie 
Vinohrady v Bratislave. 

 
Popis návrhu:  
Cieľom stavby je pripojenie polyfunkčného objektu, bytového domu a domu sociálnych služieb 
v areáli KBV   Zelená hôrka a rodinných domov v ul. Ďumbierska na optické vlákno pre prenos 
elektronických dát. V primárnej časti – bude  zavedenie vlákna do jestvujúceho káblovodu, 
položeného v  ul. Jelšová, Bárdošová, Ladzianského, Magurská, Stromová, Vlárska a Limbová. 
Rozvod pokračuje v ďalšom  predĺžení  káblovej trasy z Limbovej ul. cez   ulicu Ďumbierska. 
Nová trasa povedie od novej MDS ( pripojovacej skrine) z Limbovej ul. cez areál Slovenskej 
zdravotníckej univerzity, potom späť pozdĺž Hrdličkovej, prekrižuje Hrdličkovú ul. a bude 
pokračovať po Ďumbierskej ul. po dom č.34, kde prekrižuje komunikáciu a  v chodníku 
Ďumbierska ul. povedie  do areálu Zelená hôrka. V sekundárnej časti budú vybudované prípojky 
pre jednotlivých odberateľov. Dĺžka novej zemnej  káblovej trasy bude 900m. Vo výkope 
káblovej ryhy  budú položené ochranné  plastové multirúry a mikrotrubičky.  V nespevnených 
a v spevnených plochách bude uskutočnený výkop šírky od 0.20m do 0,40m, hĺbky 0,40m až 
0,60m. Pri križovaní káblovej trasy  s miestnymi komunikáciami bude uloženie pod komunikácie  
pneumatickým pretláčaním alebo riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2m. V prípade 
nedostatočného priestoru pri súbehu a križovaní s inými rozvodmi a sieťami nebude vykonané 
prekopanie v hĺbke minimálne 0,9m. 
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I.  
Stavba sa umiestňuje podľa dvoch situácií v M 1:1000, ktoré sú nedeliteľnou prílohou  
tohto rozhodnutia a podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracovala 
v júni 2016, Ing. Helena Horňáková 0756*A*2-3.    
 
II.  
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 

A. Všeobecné podmienky umiestnenia elektronickej siete:  

1. hĺbka uloženia podzemného vedenia je v rastlom teréne od 0,40 po 0,60m, pri križovaní 
s komunikáciami 0,9m pod niveletou komunikácie. 

2. ochranné pásmo podzemného vedenia  je šírky  0,5m na obe strany od osi vedenia, siaha do 
výšky 2,0m nad  a hĺbky 2,0m od úrovne povrchu zeme.   

3. vedenie musí rešpektovať trasy a ochranné pásma existujúcich rozvodov a vedení a koreňový 
systém drevín. 

4. pod spevnenými povrchmi uprednostniť pokládku pomocou pneumatického pretláčania, 
5. v  križovaní s inými sieťami bude vedenie uložené do chráničky 
6. podzemné káblové šachty budú s poklopom pre prenos zaťaženia podľa účelu plochy, v ktorej 

sú umiestňované. 
7. nadzemné rozvodné skrine budú mimo dopravných trás, situované do blízkosti oplotenia 

alebo priečelia budov.  

B. Podmienky umiestnenia elektronickej siete účastníka konania Slovenská zdravotnícka 
univerzita v Bratislave č. 574/11/2016 zo dňa 08.11.2016:  

1. Realizátor uloží vedenie káblov do hĺbky minimálne 50cm pod povrchom 
2. Realizátor rozkopávku navráti do pôvodného stavu, vykoná terénne úpravy, odstráni odpad z 

pozemku a zaseje nový trávnik 
3. Realizátor v prípade poškodenia zariadení tretích stráň alebo SZU je povinný odstrániť 

poškodenie na vlastné náklady a to bezodkladne a nahradí škody spôsobené výpadkom energií 
a optickej infraštruktúry SANET, na ktorú je SZU napojená 

4. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave v žiadnom prípade nesúhlasí, aby trasa 
vedenia rozvodov optických káblov viedla cez časť parcely č. 5436/4, na ktorej sa nachádza 
parkovisko a taktiež ani cez priestor vjazdu a výjazdu parkoviska, nakoľko sa na parcele 
plánujú rozsiahle stavby parkovacieho domu a parkovacích systémov. 

5. Realizátor pri obmedzení prevádzky parkoviska SZU montážou vedenia rozvodov popri 
štátnej komunikácii, alebo poškodením zariadenia parkoviska uhradí všetky náklady spojené s 
odstránením poškodenia a tiež uhradí s tým súvisiace ušlé tržby. 

6. Počas prác a servisov SZU umožní vstup zamestnancom a povereným osobám realizátora na 
pozemky SZU mimo parkoviska, ak sa ohlási minimálne 2 dni vopred na kvestoráte. 

C. Podmienky dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy a správcov  inž. sietí: 

Hlavného mesta SR Bratislava č. MAGS OUIC 45398/16-281038zo dňa 06.09.2016 : 
z hľadiska urbanisticko - architektonického riešenia:  
• pozemky dotknuté líniovou stavbou je potrebné po ukončení stavebných prác uviesť do 

pôvodného stavu; 
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 SR Bratislava č. MAGS OD 45213/16/281037 zo dňa 31.05.2016: 
1. Pred zásahom do miestnej komunikácie II. triedy Ďumbierska ul. požiadajte príslušný cestný 

správny orgán o rozkopávkové povolenie s prerokovaným a určeným POD. 
2. Z dôvodu predsedníctv a SR v Rade EÚ nebudú rozkopávky v Mestskej časti Bratislava - 
Staré Mesto a na Hlavných ťahoch miestnych komunikácií I. a II. triedy v Bratislave v čase od 
01.06.2016 do 15.10.2016 povoľované. 
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3. 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. 

4. Križovanie komunikácie Ďumbierska ul. v správe hlavného mesta žiadame realizovať 
pretlakom. 

5. Po rozkopávke chodníkov žiadame spätnú povrchovú úpravu realizovať na celú šírku 
      chodníkov. 
6. Ukončené rozkopávkové práce žiadame zápisnične odovzdať správcovi komunikácií. 
7. V uvedenej oblasti sa nachádzajú vzdušné aj podzemné káblové vedenia verejného osvetlenia 

(VO) v správe hlavného mesta. Pri prácach žiadame tieto zariadenia chrániť, káblové 
zariadenia pred začatím prác odbornou firmou vytýčiť. Pri prácach žiadame dodržať platné S 
TN a predpisy. Stavebné práce žiadame realizovať bez prerušenia funkčnosti VO. Ak príde k 
poškodeniu kábla VO, žiadame vymeniť celé káblové pole bez použitia spojok a uložiť do 
chráničiek. Prípadnú poruchu na VO žiadame oznámiť na tel. č. 02/63810151. 

8. Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (týka sa prác na objektoch v správe hlavného 
mesta). 

Mestskej časti Bratislava -Nové Mesto č. 10459/2016/ZP/NAG V a 528/632/2017/ZP/NAGV 
zo dňa 05.01.2016: 
- 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. Na práce v styku s miestnou komunikáciou alebo na 
miestnej komunikácii je potrebné v rámci povoľovania stavby, alebo pred realizáciou 
jednotlivých Častí vyžiadať všetky povolenia v zmysle cestného zákona v platnom znení. 

Dodržať STN 736102. Nadzemné prvky siete nesmú zasahovať do rozhľadových polí 
existujúcich či budúcich križovatiek, existujúcich či územným plánom predpokladaných 
komunikácií a ani do žiadnych iných ďalších rozhľadových polí na pozemných komunikáciách 

Miestne komunikácie II. triedy Limbová a Ďumbierska sú v správe Oddelenia správy 
komunikácií Magistrátu hl. mesta SR. Hrdličková je v správe mestskej časti Bratislava - Nové 
Mesto. Technické podmienky križovania komunikácií sa určia po vytýčení a obhliadke budúcej 
trasy až v rozhodnutí na zvláštne užívanie miestnych komunikácií. 
Pred začatím búracích prác pre pokládku potrubí požadujeme nasledovné : 
- rozkopaný úsek vyznačiť odsúhlaseným dopravným značením; 
- počas rozkopávky výkop zabezpečiť zábradlím; 
- jednotlivé konštrukčné vrstvy na vozovkách ale i na chodníkoch narezať na celú hrúbku 

jednotlivých pevných konštrukčných vrstiev alebo postupne po jednotlivých konštrukčných 
vrstvách z dôvodu, aby pri búracích prácach nedochádzalo k porušeniu jestvujúcich okolitých 
konštrukčných vrstiev, ich vylamovaniu, nadvihovaniu a tvorbe kaverien; 

- stavebnú suť a zeminu z výkopu odviezť, nesmú byť uložené na korune telesa komunikácie a 
nesmú sa deponovať na miestnej komunikácii alebo chodníku; 

- požadujeme v celom dotknutom úseku realizovať konštrukčné vrstvy preplátovaním po 
250mm na každú stranu výkopu v pozdĺžnom a v priečnom smere; 

- po obsype potrubia zásyp realizovať štrkodrvou frakcie 0/32 zhutnený po vrstvách max 
300mm; 

- po zhutnení previesť dynamickú skúšku za prítomnosti správcu komunikácie; 
- podkladový betón C2Q/25 o hrúbke 250 mm; 
- dilatácie v betónových konštrukčných vrstvách zrealizovať rezaním, nie vkladaním iných 

pevných materiálov každých 20 násobku hrúbky podkladového betónu; 
- pred položením ACo použiť infiltračný náter v množstve 0,5 kg/m2; 
- ložnú vrstvu ACo 11 o hrúbke 50 mm; 
- obrusnú vrstvu ACo 11 o hr. 50 mm na celú šírku komunikácie; 
- pracovné spoje - pozdĺžny a priečne požadujeme zarezať a opatriť zálievkou. V dotknutom 

úseku obnoviť vodorovné dopravné značenie do pôvodného stavu; 
- na chodníkoch urobiť novú povrchovú úpravu ACo 8 hrúbky 40 mm na celú šírku dotknutého 

chodníka na podkladový betón C 12/15 o hrúbke 150 mm položený na zhutnený podklad, na 
celú šírku chodníka a celú dĺžku dotknutého úseku s predĺžením o 1000 mm na začiatku a 
konci dotknutého úseku, dodržať niveletu chodníkov a obrubníkov; 

- uvoľnené obrubníky osadiť do betónového lôžka a zaškárovať; 
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- doplniť poškodené vodorovné dopravné značenie. 
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. 79/2015 Z.z. o 
odpadoch v znení neskorších  predpisov. V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť 
vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku odpadového hospodárstva. Prípadný výkopok je 
potrebné priebežne odvážať a nie deponovať pozdĺž výkopu, resp. je možné ho umiestňovať na 
stavenisko ale len za podmienky, že nebude voľne uložený, ale bude umiestnený do kontajnerov, 
ktoré budú neustále prekryté a súčasne nebudú umiestnené v zeleni. Kontajnery budú prekryté aj 
počas ich prepravy.  

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 komunikácií a chodníkov pri stavbe, 
vykonaných do 24 hodín od nahlásenia stavebného úradu telefonicky alebo elektronickou 
formou o riziku prekročenia limitnej hodnoty PMio a pri trvaní prekračovania priebežne. 

V rámci umiestnenia objektov žiadame, aby prednostne boli objekty a prípojky umiestnené 
tak, aby nedošlo k zabratiu vzrastlej zelene, teda aby nebolo nutné vyrubovať dreviny vrátane 
vzniknutého ochranného pásma. 

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. 
V prípade, že by malo dôjsť k akémukoľvek zabratiu zelene : 
- 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. 

- 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). 

- prípade, že investor bude žiadať o osobitné užívanie verejných priestranstiev, musí k žiadosti 
predložiť zoznam pozemkov s parcelnými číslami a poznámkami, či stavba bude priamo na 
jednotlivých pozemkoch v zeleni resp. v komunikácii či spevnených plochách spolu s 
informáciou o dĺžke pri jednotlivých pozemkoch. 

- prípade, akýchkoľvek výkopových prác resp. umiestnenia staveniska resp. jeho časti vrátane 
kontajnera na odpad a iných zariadení staveniska na pozemku, ktorý je vo vlastníctve resp. 
správe mestskej časti (delimitovaný hlavným mesto SR BA) je nutné požiadať o povolenie 
zvláštneho užívania verejných plôch - zelene a ostatných plôch mimo komunikácií a 
chodníkov na oddelení životného prostredia a územného plánovania Miestneho úradu 
Bratislava - Nové Mesto (MÚ BNM). Súčasťou žiadosti budú riadne vyšpecifikované 
pozemky, ktorých sa zvláštne užívanie bude týkať spolu s vytýčenými drevinami. 

- prípade rozkopávky na komunikáciách a chodníkoch je nutné požiadať správcu komunikácií o 
povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie. 

- 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. 

- zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na 
výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody MÚ BNM. V rámci náhradnej 
výsadby bude žiadateľovi uložená povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu drevín, 
v rámci ktorej bude zarátaná sadová úprava v záujmovom území, minimálne však vo výške 
spoločenskej hodnoty drevín, ktoré budú vyrúbané. Prípadne, pokiaľ nebude možné v 
záujmovom území umiestniť dostatočnú náhradnú výsadbu, povoľovací orgán určí náhradnú 
výsadbu na inom vopred určenom mieste, resp. finančnú náhradu do výšky spoločenskej 
hodnoty dreviny. Rozhodnutie o súhlase musí byť právoplatné ešte pred vydaním územného 
rozhodnutia. 
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- prípade, že sa bude jednať o cestnú zeleň, o výrube rozhoduje príslušný cestný správny 
- orgán. 
- 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. 

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

z hľadiska majetkoprávnych a iných vzťahov: 
Zabezpečiť stanovisko vlastníkov, resp. správcov dotknutých nehnuteľností a dodržať nimi 

stanovené podmienky. 
Zabezpečiť Časovú a vecnú koordináciu stavby s ostatnými investične pripravovanými 

pokládkamí sietí v danom území, skoordinovanú s príslušnými cestnými správnymi orgánmi 

Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu odpadového hospodárstva č. 
OU-BA-OSZP3–2016/54451/DAD/III z dňa 21.06.2016: 

V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie 
dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie 
vyjadrenia je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby 
(t.j., vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podľa 
tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byť označená stavba, z ktorej 
odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť 
predložený originál uvedených dokladov. 

Krajského veliteľstva policajného zboru, č. KRPZ-BA-KDI3-16-139/2016 zo dňa 
23.05.2016: 
1. V prípade obmedzenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky stavebnými prácami, alebo 

pri prípadnej rozkopávke vozovky, alebo chodníka je potrebné vypracovať projekt 
organizácie dopravy a tento predložiť na prerokovanie a odsúhlasenie Krajskému dopravnému 
inšpektorátu KR PZ v Bratislave pre potreby určenia dopravného značenia v zmysle zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení. 

2. Postup výstavby riešiť etapovité a jednotlivé úseky dokončovať postupne až do pôvodného 
stavu i s povrchovou úpravou. 

3. V prípade rozkopávky chodníka zabezpečiť lávky pre chodcov apo celej dĺžke rozkopávky 
chodníka požadujeme osadiť fyzické zábrany (zábradlie). 

4. Žiadame o použitie pretláčacej metódy v prípade, ak by bolo potrebné viesť prenosovú sieť 
cez významné komunikačné vetvy a upustiť od možnej rozkopávky   

Generálneho investora Bratislavy č. 794/2016/213 zo dňa 13.05.2016: 
- nebude potrebné v budúcnosti optický kábel prerušiť, ale bude možné jeho stranové premiestnenie do 

novej polohy tak, aby bola umožnená koordinácia s ostatnými inžinierskymi sieťami  

Siemens-u, s.r.o. Verejné osvetlenie pod č. PD/BA/110/16 zo dňa 20.05.2016: 
 

- pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne, 
- všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme uložiť 

do chráničiek, 
- pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o., 
- 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, 

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

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

- práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia prevádzky VO, 
- v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu.  
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Bratislavskej vodárenskej spoločnosť, a. s., č. 25103/2016/Nz z 07.07.2016: 
1. 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 (ďalej len DDV") a Divízia 
Odvádzania odpadových vôd (ďalej len "DOOV")  

2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii  
s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše 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.  

3. 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.  

4. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú  
stavbu žiadame 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.  

5. 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 SVS cez podateľňu.  

6. 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.  

7. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi  
požadujeme 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.  

8. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému 
pracovníkovi DDV a DOOV.  

9. 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.  

 
Distribúcie SPP, a.s. pod č. TDba/1922/2016/Pr zo dňa 01.06.2016: 
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník 

povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich 
plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., 
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava,  

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských 
zariadeni do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu, 

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác, 

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie 
(obnovy) plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú 
strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových 
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mechanizmov, 
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 

kontaktovať pred zasypanim výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej 
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného dennika, 

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s 
nimi je prisne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 
proti poškodeniu, 

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho 
doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 
ohlásené SPP. 

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení 
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie 
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť 
podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, 

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 
pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02, TPP 701 03, TPP 702 02, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 
6005 a TPP 906 01, 

- v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je 
možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. 

- V každom mieste križovania navrhovanej trasy s plynovodným potrubím dodržať stanovené 
odstupové vzdialenosti s uhlom križovania 90° pokiaľ to podmienky v teréne dovolia, minimálne 
však 60° 

Západoslovenskej distribučnej, a.s. bez č. zo dňa 24.05.2016: 
Žiadame rešpektovať všetky zariadenia v majetku spoločností Západoslovenská 

distribučná, a.s. silové aj oznamovacie a dodržiavať ich ochranné pásma podľa §43 zákona 
251/2012 o Energetike a jeho noviel. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN 
a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava-mesto, Hraničná č.14, pre 
zariadenia V V N a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3. 

Upozorňujeme Vás na existenciu našich distribučných sieti VN a NN v predmetnej 
lokalite. Pred zahájením výkopových práce je potrebné požiadať o presné vytýčenie našich 
sietí. Informatívny zákres sieti zasielame ako prílohu. V prípade potreby zaistenie pracoviska a 
vytýčenia je potrebné kontaktovať tím sieťových služieb VN a MN Bratislava. 

Slovak Telekomu, a.s., č. 6611611972 zo dňa 04.05.2016: 
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a 

zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 
rušeniu. 

2. 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 3. 

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním 
projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie 
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 
spoločnosti povereného správou sieti. 

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu 
stavby musi zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti 
zodpovedá projektant. 
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5. 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. 

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
podmienka společnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania 
skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich 
podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných 
vedení a zaradení. 

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

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa 
§ 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 
pokračovaťpo 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 polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 
povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať 
zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne 
káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 
vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

10. Vytýčenie polohy SEK společnosti Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 
povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch 
týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: 

       V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 
11. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať 

pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto 
vyjadrenia. 

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia 
pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je 
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez 
súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

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

Všeobecné podmienky: 
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák 

Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 
sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom,a.s. povinný zabezpečiť: 

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom 
Slovák 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. 

     UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s 
rôznou funkčnosťou. 

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť 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, ktori budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a 
vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu 
stanovené 
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- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 
cm skutočného uloženia veenia alebo 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. 

- 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  
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnost Slovák 

Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia 
zariadenia vykonané bez ich vedomia) 
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. 
káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je 
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia. 

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení. 

Michlovský, spol. s r.o. č, BA-1639/2016 zo 31.05.2016: 
Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný 
vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: 
1. pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu 

objednať u správcu PTZ 
2. vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi  
vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: 
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a 

vyznačenou polohou PTZ 
- a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú 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 stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v 
ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ, 

- 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 prevysu, 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 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 prevázkoyateľa a_správcu PTZ. 

UPC Broadband Slovakia s.r.o., zo dňa 30.05.2016: 
1. 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. 

2. 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, 

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

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

5. preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 
odchýlku +-30cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy, v prípade, ak dôjde ku 
križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi telekomunikačnými 
zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a 
zásypu ako aj bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení 
spoločnosti UPC, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla 
medzi dvoma najbližšími skriňami. 

6. 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. 

7. zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC, 
8. 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, 

9. žiadame, aby spoločnosti UPC ako účastníkovi konania navrhovateľ odovzdal presný zákres 
všetkých nimi uložených telekomunikačných zariadení (sietí). 

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

 
IV. 
Platnosť územného rozhodnutia: 

1. Toto rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 40 ods. 1) stavebného zákona platí tri  roky 
odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote 
podaná žiadosť o povolenie stavby.  

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. 

 
V.  
Námietky účastníkov konania: 

Podmienky účastníka konania, vlastníka pozemku Slovenská zdravotnícka univerzita 
v Bratislave stanovené pod poradím 1 až 6 v stanovisku k stavbe, vydanom pod č. 574/11/2016 
zo dňa 08.11.2016 sa v plnom rozsahu pripúšťajú a sú zapracované do podmienok tohto 
rozhodnutia v kapitole II. časť B.  

Účastníci konania v stanovenej lehote k stavbe nevzniesli žiadne námietky.   

 
O d ô v o d n e n i e 

 
Dňa 20.06.2016  Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469  so sídlom Bajkalská 28, 81762 

Bratislava, ktorú  právoplatne zastupuje  Profi-NETWORK, s.r.o., IČO: 36299448 so sídlom 
Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín ( ďalej len “navrhovateľ“), podal návrh na rozhodnutie 
o umiestnení verejnej elektronickej komunikačnej  siete s názvom FTTH BA KBV Zelená 
Hôrka“  na pozemkoch  na pozemkoch parc.č. 21644/1, 21647/1, 5436/4,21,22, 5345/2,8 a 
19540/8 katastrálne územie Vinohrady v Bratislave. K žiadosti priložil   situáciu umiestnenia 
stavby, projektovú dokumentáciu vyhotovenú v júni 2016, zodpovedný  projektant Ing. Helena 
Horňáková 0756*A*2-3  a doklady. 

Navrhovateľ predložil LV č. 3495 a LV č. 1, ktorým preukázal, že  vlastníkom pozemkov  
parc. č. 21644/1, 21647/1, 5345/2 a 5345/8 je Hl. m. SR Bratislava a že pozemky sú zastavané 
inžinierskou stavbou, LV č. 4325, preukazujúci, že vlastníkom pozemku parc.č. 5436/4, na 
ktorom je dvor a pozemky parc.č. 5436/21 a č.  5436/ 22, na ktorých je inžinierska stavba sú vo 
vlastníctve SR v správe Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a LV č. 6154, 
preukazujúci, že vlastníkom pozemku parc. č. 19540/8 je Zelená hôrka, s.r.o. Ďalej navrhovateľ 
predložil dohodu o uložení siete FTTH BA KBV Zelená hôrka so  Slovenskou zdravotníckou 
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univerzitou z dňa 17.10.2016. Navrhovateľ podľa  ust. §66 zákona č. 351/2011 Z.z. 
o elektronických komunikáciách pri stavbe vo verejnom záujme  disponuje právom k cudzím 
nehnuteľnostiam a právoplatnosťou stavebného povolenia vznikne  vlastníkom pozemkov 
zákonné vecné bremeno v prospech navrhovateľa ako prevádzkovateľa optickej siete.  

 Navrhovateľ k návrhu pripojil kladné stanoviská a vyjadrenia niekoľkých dotknutých 
orgánov štátnej a miestnej správy ako aj správcov sietí.  

Stavebný úrad predložené podanie preskúmal a zistil, že neposkytuje dostatočný podklad 
pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, preto vyzval navrhovateľa na odstránenie 
nedostatkov návrhu a súčasne podľa §29 správneho poriadku konanie prerušil rozhodnutím č. 
7841/2016/UKSP/POBA-174 zo dňa 06.10.2016.  

Po doplnení podania stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods.4 stavebného zákona 
dňa 27.10.2016 oznámil začatie územného konania známym účastníkom konania a dotknutým 
orgánom a zároveň podľa § 36 ods. 2) stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a 
miestneho zisťovania, nakoľko Hl. m. SR Bratislava deklarovalo vo svojom záväznom 
stanovisku súlad  stavby s  platným Územným plánom hl.m SR Bratislavy. 

V územnom konaní boli vznesené pripomienky  účastníka konania Slovenská 
zdravotnícka univerzita v Bratislave, ktoré stavebný úrad vyhodnotil ako oprávnené a  podmienil 
umiestnenie stavby ich  splnením v plnom rozsahu.  

Pripomienky dotknutých orgánov, s ktorými navrhovateľ umiestnenie stavby prerokoval, 
boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad neuviedol tie časti podmienok, 
v ktorých sa uvádzajú údaje, ktoré sú informačné a majú časovo obmedzenú platnosť. 
S umiestnením stavby vyjadrili súhlas stanoviskom bez pripomienok nasledovné dotknuté 
orgány: MO SR sekcia majetku a infraštruktúry, pod č. ASM-77-1239/2016 zo dňa 07.05.2016, 
MV SR MV SR sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti pod č. SITB-OT4-
2016/000317-222 zo dňa 16.05.2016 a SITB-OT4-2016/001074-409 zo dňa 24.11.2016,  
Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, č. OU-BA-OKR1-2015/053949/2 zo dňa 
20.05.2016, Dopravný podnik,  a.s, č. 06188/09798/2000/2016 zo dňa  17. 05. 2016 a 
Bratislavská teplárenská, a.s., č. 01146/Ba/2016/3410-2 zo dňa 11.05.2016.  

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. 

Umiestnenie stavby je v súlade s platným Územným plánom hl.m. SR Bratislavy 2007, 
v znení platných zmien a doplnkov, podľa ktorého  v  území, ktorého súčasťou sú pozemky pre 
predmetnú líniovú stavbu je prípustné  umiestňovať zariadenia a vedenia technickej 
infraštruktúry a zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia. 

Stavebný úrad zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené ostatné 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 
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 spolu vo výške 100 €  bol zaplatený bankovým prevodom  
Príloha  Situácia umiestnenia stavby 
 

 
Doručuje sa: 
Verejnou vyhláškou : 
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Na vedomie: 

Účastníkom konania: 
1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava   
     Na adresu:  Profi - NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Bratislava  
2. Hl. m. SR Bratislava - Primátor, Primaciálne nám. 1,  P.O.BOX192, 814 99 Bratislava 1 
3. Hl. m. SR Bratislava - Magistrát, Sekcia správy nehnuteľností, Primaciálne nám. 1,   

P.O.BOX192, 814 99 Bratislava 1 
4. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbová 2, 833 03 Bratislava 3 
5. Zelená Hôrka s.r.o., Ďumbierska 3, 831 01 Bratislava 

Dotknutým organizáciám: 
1. Hl. m. SR Bratislava - Magistrát  OUIC, Primaciálne nám. 1, P.O.BOX192, 814 99 

Bratislava  
2. Hl. m. SR Bratislava  -Magistrát, OD,  Primaciálne nám. 1,  P.O.BOX192, 814 99 Bratislava  
3. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ŽPaÚP, Junácka 1, 932 91 Bratislava  
4. GIB, Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5 
5. Siemens s.r.o., VO,  Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava  
6. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, Odbor SoŽP 
7. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, Odbor krízového riadenia 
8. Krajské riaditeľstvo PZ v Ba, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
9. Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1 
10. MO SR - Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3 
11. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Ba 
12. SPP distribúcia., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 
13. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
14. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 
15. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 08 Bratislava 
16. Michlovský spol. s r.o., Letná 796/9, 951 01 Piešťany 
17. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava  
18. OCAM s.r.o., Nám. Hraničiarov 31, 851 03 Bratislava 
19. ACS, spol s r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava 
 
 
Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní 
na úradnej  tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 83291 Bratislava. 15.deň 
vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.  
 
 
 
Vyvesené dňa:     Zvesené dňa:                            ( podpis, pečiatka ) 
 


