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

p o v o ľ u j e 
 

 
líniovú stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava – Nové Mesto, ul. Suchá – Chrasťová, 
UO02750“, na uliciach Suchá, Chrasťová, v katastrálnom území Vinohrady, stavebníkovi 
SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739.  

        
       Predmetom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia plynárenských zariadení z dôvodu 
zvýšenia bezpečnosti a funkčnosti plynovodnej siete. Cieľom rekonštrukcie je nahradenie 
STL1 plynovodov s vysokou únikovosťou za STL1 plynovody z materiálu PE 100 RC a s tým 
súvisiace STL1 prípojky a NTL odberné plynové zariadenia. Meradlá, ktoré sú umiestené na 
hranici pozemku sa budú demontovať a umiestnené budú spolu s reguláciou tlaku plynu do 
skrinky na hranici pozemku, resp. na miesta prístupné z verejného priestranstva. Trasy 
obnovených plynovodov sú navrhnuté do zelených pásov, ciest a chodníkov, čo najbližšie 
k jestvujúcim plynovodom s rešpektovaním ochranných pásiem ostatných inžinierskych sietí. 
Dĺžka spolu – plynovodov 615 m, 43 ks prípojok v dĺžke 230 m a 17 ks odberných plynových 
zariadení v dĺžke 95 m. 
 
Objektová skladba :  
SO 01 STL PE plynovody určené na rekonštrukciu – 90 kPa 

SO 01.01  plynovody Suchá ul. – UB 1-4, dn 90, dĺ.=274 m;  UB 4-5, dn 63, dĺ.=147 m 
SO 01.02  plynovody Chrasťová ul. – UB 3-6, dn 63, dĺ.=194 m    

SO 02 STL PE pripojovacie plynovody určené na rekonštrukciu – 90 kPa 
SO 02.01  pripoj. plynovody Suchá ul. – STL1 pripoj. plynovody PE dn 32 – 32 ks 
SO 02.02  pripoj. plynovody Chrasťová ul. – STL1 pripoj. plynovody PE dn 32 – 11 ks 

SO 03 Odberné plynové zariadenia – 2 kPa 
 – nové napojenie NTL domových plynovodov pre jednotlivé objekty, 17 ks, dĺ.=95 m 
SO 04 Prepoje a odpoje  

SO 04.01  prepoje a odpoje Suchá ul. – UB 1-5 
SO 04.02  prepoje a odpoje Chrasťová ul. – UB 3-6 
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Podmienky pre uskutočnenie stavby: 
 
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Annou 

Valovou, ev.č. 1622*Z*A2, v 04/2016, ktorá je overená stavebným úradom v stavebnom 
konaní a je súčasťou tohto povolenia. 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 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
povolenia. 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 nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník sú povinní do 15 dní od uskutočnenia 
výberového konania, najneskôr do začatia stavebných prác, oznámiť stavebnému úradu 
identifikačné údaje zhotoviteľa stavby a zabezpečenie odborného vedenia stavby a jeho 
oprávnenie na výkon tejto činnosti. 

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

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

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. Počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie nehnuteľností na 
susedných pozemkoch.  

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: 
• 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, 
• obmedziť pri realizácii stavby znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, 
• vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. 

11. Stavebník je povinný: 
• zabezpečiť denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem pre 

rozptyl prachu (ak prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM 10 - prach, dosiahne 
hodnotu 30) pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdom vozidiel zo 
stavieb, kropenie a čistenie komunikácií a chodníkov priľahlých k stavbe a verejných 
priestranstiev, 

• zabezpečiť nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe, pri 
ich preprave,  

• 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, 
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• počas stavebných prác 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. 

 
 
12. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov: 
 

MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. ŽPaÚP, stanovisko k investičnému zámeru č. 
40118/9650/2016/ŽP/NAGV zo dňa 10.11.2016: 
- 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. 

• Pred zahájením búracích prác pre pokládku potrubí požadujeme rozkopaný úsek vyznačiť 
odsúhlaseným dopravným značením. 

• Počas rozkopávky výkop zabezpečiť zábradlím a v noci osvetliť. 
• 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. 

• V celom dotknutom úseku realizovať konštrukčné vrstvy preplátovaním po 150 mm na 
každú stranu výkopu v pozdĺžnom a v priečnom smere. 

• Po obryse potrubia zásyp realizovať štrkodrvou frakcie 0/32 zhutnený max. 300 mm. 
• Po zhutnení vykonať dynamickú skúšku zhutnenia za prítomnosti správcu komunikácie. 
• Podkladový betón C20/25 o hr. 250 mm. 
• Dilatácie v betónových konštrukčných vrstvách zrealizovať rezaním, nie vkladaním iných 

pevných materiálov každých 20 cm , násobku hrúbky podkladového betónu. 
• Pred položením ACo použiť spojovací infiltračný náter v množstve 0,5 kg/m2. 
• Ložnú vrstvu ACo 11 o hr. 50 mm. 
• Obrusnú vrstvu ACo o hr. 50 mm na celú šírku jazdného pruhu, t.j. po stredovú špáru 

strechovitého priečneho sklonu komunikácie, ak šírka MK je viac ako 5 m, do šírky MK 
do 5 m obrusnú vrstvu ACo 11 o hr. 50 mm na celú šírku MK. 

• Pracovné spoje – pozdĺžny a priečne - požadujeme zrezať a opatriť zálievkou. 
V dotknutom úseku obnoviť vodorovné dopravné značenie do pôvodného stavu. 

• Na chodníkoch realizovať novú povrchovú úpravu ACo 8 hr. 40 mm na celú šírku 
dotknutého chodníka, na podkladový betón C 12/15 o hr. 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. 
• Správca miestnej komunikácie preberie stavenisko na základe preberacieho protokolu, 

ktorého prílohou bude výsledok skúšky zhutnenia, jednotlivé atesty použitých materiálov 
a doklad o uskladnení stavebnej sute a výkopu. 

- z hľadiska technickej infraštruktúry: 

• Zabezpečiť vytýčenie inžinierskzch sietí v trase stavby, dodržať požiadavky správcov 

dotknutých inžinierskych sietí. 
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- z hľadiska ochrany životného prostredia: 

• Nakladanie s odpadmi z výstavby je nutné vykonávať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. 
o odpadoch. 

• 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 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 PM10 a pri trvaní 
prekračovania priebežne. 

• V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na 
úseku ochrany prírody a krajiny - Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné 
prostredie, zn. OU-BA-OSZP-2016/31943/HRB zo dňa 13.4.2016. 

• V rámci umiestnenia vedenia žiadame, aby prednostne boli siete umiestnené tak, aby 
nedošlo k zabratiu vzrastlej zelene, teda aby v rámci rozkopávky nebolo nutné vyrubovať 
dreviny vrátane vzniknutého ochranného pásma. 

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 83 7010 Ošetrenie, 
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (od 1.4. do 31.9.). 

• Pri stavebných prácach rešpektovať prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém 
a súčasne zabezpečiť ich maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením. 

• V prípade výkopu v blízkosti drevín a kríkov výkopy vykonať ručne s maximálnym 
ohľadom na kríky a dreviny, aby nedošlo k poškodeniu koreňového systému drevín a 
kríkov, výkop nesmie byt' 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). 

• V 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. 

• V 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 hl. mestom 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. 

• V 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. 

• V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
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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. 

• V prípade, že sa bude jednať o cestnú zeleň, o výrube rozhoduje príslušný cestný správny 
orgán. 

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

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

- z hľadiska majetkovo - právnych 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 
pokládkami sietí v danom území, skoordinovanú s príslušnými cestnými správnymi 
orgánmi. 

 
MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. výstavby, investícií a správy majetku, stanovisko cestného 
správneho orgánu č. 10747/3121/2016/IN/FILJ zo dňa 5.4.2016: 

MČ BA-NM zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na miestnych 
komunikáciách III. a IV. triedy na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, v rámci 
uvedenej stavby sú to miestne komunikácie Suchá a Chrasťová. 

Pred realizáciou rozkopávkových prác na uvedených komunikáciách je potrebné 
požiadať mestskú časť Bratislava – Nové Mesto o vydanie povolenia na zvláštne užívanie 
miestnej komunikácie; k žiadosti požadujeme predložiť platný projekt organizácie dopravy. 
Rozkopávkové práce žiadame naplánovať tak, aby mohli byť realizované mimo zimného 
obdobia, t.j. od 15. marca do 15. novembra bežného roka v najkratšom možnom 
technologickom časovom rozsahu. Pred realizáciou požadujeme vytýčiť existujúce inž. siete 
a dodržať požiadavky ich správcov. U všetkých zrealizovaných prác budeme požadovať 
záručnú dobu v dĺžke 60 mesiacov, pričom záručná doba bude plynúť od dátumu písomného 
prevzatia zrealizovaných prác správcom komunikácií od investora. Po ukončení prác žiadame 
obnoviť stavbou porušené vodorovné dopravné značenie.  
 
MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. výstavby, investícií a správy majetku, stanovisko ako 
správcu dotknutých komunikácií č. 11921/3479/2016/IN/TRNI zo dňa 5.4.2016: 

Komunikácia Suchá je miestna komunikácia III. triedy a nebola celá zverená do 
správy MČ BA-NM, ale len na parc.č. 21671. Z toho dôvodu je potrebné žiadať vyjadrenie 
oddelenia správy komunikácií Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. Komunikácia Chrasťová je 
komunikácia IV. triedy a je v správe MČ BA-NM.  Požadujeme: 
• 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 porušovaniu jestvujúcich 
okolitých konštrukčných vrstiev, ich vylamovaniu a tvorbe kaverien 
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• v celom dotknutom úseku realizovať konštrukčné vrstvy preplátovaním po 150 mm na 
každú stranu výkopu v pozdĺžnom smere 
• po obryse potrubia zásyp realizovať štrkodrvou frakcie 0/32 zhutnený po vrstvách max. 
300 mm 
• podkladový betón C 20/25 o hrúbke 220 mm;  ložnú vrstvu ACo 11 o hrúbke 50 mm 
• obrusnú vrstvu ACo 11 o hr. 50 mm na celú šírku jazdného pruhu, t.j. po stredovú špáru 
strechovitého priečneho sklonu komunikácie 
• realizovať spojovací postrek v množstve 0,5 kg/m2 
• pracovné spoje – pozdĺžny a priečne požadujeme zarezať a opatriť zálievkou 
• v dotknutom úseku obnoviť vodorovné dopravné značenie do pôvodného stavu 
 
Hl. m. SR Bratislavy, oddelenie správy komunikácií, ŽP a stav. činností a stanovisko 
vlastníka pozemkov a komunikácií č. MAGS OSK 40674/2016/2-48726 zo dňa 30.3.2016 a č. 
MAGS OSK 45516/2016/2-274427 zo dňa 24.5.2016:  
• súhlasia s navrhovanou rekonštrukciou inžinierskych sietí v štádiu investičného zámeru 

podľa predložených situácií cez uvedené pozemky. Na uvedené sa nevzťahuje uzatvorenie 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, vzhľadom na to, že sa jedná 
o obnovu inžinierskych sietí v zmysle Dohody - Čl. II. Predmet dohody, bod 2., 
uzatvorenej dňa 21.11.2014, 

 
Magistrát hl. m. SR Bratislavy, Sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných 
činností, oddelenie správy komunikácií stanovisko správcu verejného osvetlenia č. MAGS 
OSK 59150/2015-396303/Há-352  zo dňa 13.01.2016: 

• žiadame rešpektovať, chrániť pred poškodením a pred začatím prác vytýčiť (odbornou 
firmou) naše podzemné káblové vedenia verejného osvetlenia (VO) a cestnej dopravnej 
signalizácie (CDS), 

• pri križovaní, resp. súbehu navrhovanej trasy plynovodu s našimi podzemnými vedeniami 
VO a CDS žiadame dodržať STN 73 6005 a STN 34 1050. Ak príde k poškodeniu kábla 
VO, resp. CDS žiadame vymeniť celé káblové pole bez použitia spojok, 

• pri poškodení lôžka pre uloženie našich káblov žiadame o obnovenie lôžka, alebo 
uloženie kábla do chráničky, betónového žľabu s rovným betónovým podkladom bez 
použitia spojok. Pred začatím prác a pred zásypom rýh žiadame prizvať správcu VO, 
CDS k odovzdaniu staveniska a ku kontrole vykonaných prác.  

• Všetky stavebné práce žiadame realizovať bez prerušenia funkčnosti VO a CDS.  
 
Magistrát hl. m. SR Bratislavy, odd. správy komunikácií, vyjadrenie z 22.12.2016:  

Nepríde do styku s vedením VO – vzdušné siete. (VO na dotknutých uliciach je 
vedené vzdušným káblom na stĺpoch.) 

 
SPP – Distribúcia, vyjadrenie č. TDba/2008/2016/JPe, zo dňa 6.6.2016: 
 Všeobecné podmienky: 

• stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich 
plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike 

• stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie 
tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) 
a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto 
podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj 
zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto 
podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom 
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• stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti 
medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a 
podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050 

• stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania 
iných činnosti zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné 
vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení 

• pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-
distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo 
elektronicky, prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-
D (www.spp-distribucia.sk) 

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

• stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) 
najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 12 

• stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D ( p. Marán Heršel, tel.č. +421 02 
2040 2149) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom 
pásme plynárenských zariadení; tiež je stavebník povinný prizvať zástupcu SPP-D k 
predpísaným skúškam v zmysle vyššie uvedených predpisov a noriem 

• stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené 
subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude 
možnú ukončiť preberacie konanie stavby 
Technické podmienky: 

• stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na 
každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade so STN 73 3050 
až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia 
strojových mechanizmov 

• stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení 
rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. 
aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému 
poškodeniu 

• stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi 
existujúcom distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom 
vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, 
vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a 
schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D 

• stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané 
v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia 
zástupcovi SPP-D 

• stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať 
skúšku tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej 
skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať zápis 

• stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky 
SPP-D, pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského 
zariadenia podľa prílohy 
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Upozornenie: 

• každú zmenu PD, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný 
prerokovať s SPP-D a požadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene 

 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, vyjadrenie č. KPUBA-2016/8736-2/22222/PRA zo dňa 
29.3.2016: 

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

 
Siemens s.r.o., vyjadrenie zn. PD/BA/104/16 zo dňa 19.5.2016: 

• 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.:        

p. Kubišta – tel.: 0903 555 028. 
• V prípade križovania sietí, resp. zariadení stavby so zariadením VO, požadujeme dodržať 

ochranné pásma pre VO, 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 kolaudácii požadujeme predvolať 
stavebný dozor Siemens, s.r.o.. 

• Prípadné náklady na odstránenie poškodení jestv. zariadenia VO počas stavebných prác 
budeme SPP - Distribúcia, a.s. v plnej výške faktúrovať. 

• Práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky 
VO. 

• V prípade poškodenia zariadenia VO žiadame ihneďf nahlásiť poruchu na tel.č.: 02/6381 
0151. 

• Vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovateľa VO a nenahrádza vyjadrenie 
vlastníka VO – Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. 

 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, OOPaVZŽP, odd. OPaK - vyjadrenie č. 
OÚ-BA-OSZP3-2016/31943/HRB zo dňa 13.4.2016: 

• na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), 

• výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú, 
• podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 

1994) záujmovým územím prechádza regionálny biokoridor Koliba – Slavín – Sitina, 
ktorý má nespojitý charakter a slúži najmä mobilnejším druhom živočíchov (vtáky, 
drobné cicavce), 

• V prípade, že realizáciou stavby dochádza k výrubu stromov s obvodom kmeňa nad 40 
cm (meraný vo výške 130 cm nad zemou), alebo krovín s výmerou nad 10 m2, stavba si 
vyžaduje vydanie predchádzajúceho súhlasu osobitným rozhodnutím orgánu ochrany 
prírody podľa § 47 ods. 3 zákona od príslušnej mestskej časti. V prípade drevín, rastúcich 
vo verejnej zeleni, je potrebný súhlas na všetky dreviny bez ohľadu na veľkostné 
parametre.  

• podľa § 47 ods. 4 písm. e) zákona sa súhlas na výrub nevyžaduje, ak oprávnenie alebo 
povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, v prípade hore uvedenej stavby u 
drevín, rastúcich v ochrannom pásme jestvujúceho plynovodu. Podľa § 47 ods. 7 zákona 
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ten, kto chce z dôvodov, uvedených v odseku 4 písm. e) drevinu vyrúbať, je povinný túto 
skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody na tunajšom úrade najmenej 15 
pracovných dní pred uskutočnením výrubu, pričom orgán ochrany prírody môže určiť 
podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu alebo výrub obmedziť, ak je v rozpore s 
požiadavkami na ochranu drevín, chránených druhov alebo prírodných biotopov, 

• Vzhľadom na blízko sa vyskytujúce dreviny, ktoré zostávajú zachované, je pri 
stavebných a výkopových prácach potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo 
k poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí týchto drevín (§ 47 ods. l zákona 
OPK) a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, 
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podľa ktorej (bod 4.2.4 STN) sa 
výkopové práce ani zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to 
vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa vykonávať ručne a nesmie 
sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene 
hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta 
zahladia a ošetria. 

 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, OOPaVZŽP, orgán ŠVS - vyjadrenie č. 
OÚ-BA-OSZP3-2016/050431/KEN/III-vyj. zo dňa 19.5.2016: 

• Uskutočnenie a užívanie navrhovanej stavby je z hľadiska ochrany vodných pomerov 
možné. 

• Predmetná stavba nie je v zmysle § 52 ods. 1 vodného zákona vodnou stavbou 
a nepodlieha režimu povoľovania na tunajšom úrade. Na stavbu nie je potrebný súhlas 
podľa § 27 vodného zákona. 

• Jestvujúce inž. siete musia byť pre zahájením stavby zamerané a vytýčené. V mieste 
križovania plynovodu s jestvujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie postupovať zvlášť 
opatrne a zachovať ich ochranné pásmo.  

 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, OOPaVZŽP, vyjadrenie č. OÚ-BA-
OSZP3-2016/54384/DAD/III zo dňa 6.6.2016: 

1. Držiteľ odpadov je povinný: 
• zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 
• zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to 
jeho: 
 - prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý 
 ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,  

- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,  
- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,  
- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné 
zhodnotenie, 

• odovzdať odpady len osobne oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o 
odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,  
• viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na 
Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej 
povinnosti a ohlasovacej povinnosti,  
• ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 
Z.z., na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s 
viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; 
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ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka 
Okresnému úradu Bratislava, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené 
údaje. 
2. Držiteľ odpadov pred začatím zemných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob 
nakladania s odpadom č. druhu 17 05 04 ´zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 
03´. 
3. Pôvodcovi stavebných a dernolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v 
mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia 
veľkoobjemného kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému 
odberateľovi.  
3. V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva 
postavenie dotknutého orgánu podľa § 99 ods. l 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.  
 Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov, ak ide o odpady 
vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavených prácach 
a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej 
zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je 
právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom 
štádiu vykonávajú. 
 Za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo 
demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na 
výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií a plní povinnosti podľa § 
14 zákona o odpadoch. Táto osoba je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto 
činnosti a odpady z demolácií, materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo 
údržbe komunikácií. 
 V prípade, že dôjde k zmene PD týkajúcej sa OH (množstvo a druhy odpadov), toto 
vyjadrenie stráca platnosť a je potrebné požiadať o nové vyjadrenie. 

 
 
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, stanovisko 
č. KRPZ-BA-KDI3-16-122/2016 zo dňa 11.5.2016: 

• 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, 

• postup výstavby riešiť etapovite a jednotlivé úseky dokončovať postupne až do 
pôvodného stavu i s povrchovou úpravou, 

• v prípade rozkopávky chodníka zabezpečiť lávky pre chodcov a po celej dĺžke 
rozkopávky chodníka požadujeme osadiť fyzické zábrany (zábradlie), 

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

• KDI KR PZ BA si vyhradzuje právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné 
podmienky alebo uložené zmeniť v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé 
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okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného 
záujmu. 

 
 
Slovenský pozemkový fond, stanovisko č. 2016/45798/14222 zo dňa 29.4.2016: 

Nemáme námietky k rekonštrukcii plynovodov v existujúcej trase vedúcej pod 
existujúcimi telesami pozemných komunikácií, za predpokladu, že realizované stavby sú 
v súlade s úz.plán. informáciou obce a súčasne budú dodržané ustanovenia prísl. 
právnych predpisov zák.č. 50/1976 Zb.  

Stanovisko fondu nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi fondom 
a žiadateľom, na základe ktorej by bol fond v budúcnosti povinný dotknutý pozemok 
previesť na žiadateľa a toto súhlasné stanovisko fondu žiadnym spôsobom neobmedzuje 
SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom. 

 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 17556/2016/Nz zo dňa 13.5.2016: 

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;  Ing. 
Janáček, tel.: 0903 718 761)) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len DOOV;  
p. Kiss, tel.: 0902 969 107). 

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, 
resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe 
objednávky na práce. 

5. 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. 

6. 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 kanalizácii, armatúry, poklopy, 
šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na 
vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV 
a DOOV. 

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

8. 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 
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terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník 
vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, 
prípadne prevádzkovateľa. 

 
Slovak Telekom a.s., vyjadrenie č. 6611612268 zo dňa 9.5.2016: 

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 Slovak Telekom, a.s. a/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 sietí: I. Jankovičová, iveta.jankovicova@telekom.sk, 
+421 903 909 625. 

4. 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. 

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 zrealizovať 
prekládku SEK. 

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
podmienka Slovak 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 Slovak 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. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

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

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na 
povrchu terénu vykoná Slovask Telekom, a.s. na základer samostatnej objednávky do 
troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti, alebo ju odovzdáte technikovi:  
D. Talacko,  daniel.talacko@telekom.sk,  +421 2 5882 9342,  +421 902 719 605. 
V objednávke v 2 vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 

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

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 Slovak 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. 

 
Západoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie  zo dňa 17. 5. 2016: 

Žiadame rešpektovať všetky zariadenia v majetku ZsD, 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 VVN a zariadenia 
oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3. 

Upozorňujeme  na existenciu distribučných sieti NN, VN v predmetných lokalitách, 
preto je potrebné pred zahájením výkopových prác požiadať o presné vytýčenie sietí. 
V prípade potreby zaistenie pracoviska a vytýčenia je potrebné kontaktovať tím sieťových 
služieb VN a NN Bratislava p. Zimmermann, tel. 033/5563007. 
 
Eustream, a.s. vyjadrenie  č. GISaITIS 479/2016 zo dňa 29.4.2016: 

Ochranné pásmo je definované vodorovnou vzdialenosťou meranou kolmo na obidve 
strany od osi plynovodu. Pre siete Eustream, a.s. vzhľadom na priemer potrubí a tlak 
prepravovaného média platí ochranné pásmo 50 m od osi krajnej línie prepravnej siete podľa 
§ 79 ods.(2) , písm. (d) zákona 251/2012. 

Vzdialenosti nových stavieb od plynovodov sú novelizované podľa § 80 ods (2) písm. 
(g) zákona č. 251/2012 Zb. pre bezpečnostné pásma. Pre prepravné siete platí vzdialenosť 200 
m pre DN nad 500 mm a tlak nad 4 Mpa. 

 
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., vyjadrenie zo dňa 25.5.2016: 

• U predmetnej stavby dôjde ku styku so sieťou UPC podľa zákresu č. 360/2016. 
• Pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete. 
• V ochrannom pásme káblov 1 m na obidve strany vykonávať ručný výkop. 
• V prípade obnaženia káblov UPC zabezpečiť ich ochranu. 
• Pred zásypom pozvať zástupcu UPC na obhliadku, či káble nie sú porušené. 
• Zásyp káblov vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť signalizačnú fóliu 

nad káblami. 
 
 

Nedodržanie podmienok rozhodnutia je v zmysle § 106 ods. 2 písm. b) stavebného 
zákona správnym deliktom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že mení stavbu v  rozpore s  
vydaným stavebným povolením a môže mu byť uložená pokuta do výšky 66 388 €. 
 

Po ukončení prác stavebník predloží na stavebný úrad 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. 
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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 vznesené námietky účastníkmi konania. 
 

 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 
 
       Dňa 11.07.2016 s posledným doplnením dňa 16.11.2016 požiadal stavebník SPP – 
Distribúcia, a.s., IČO: 35 910 739, so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, v zast.: 
Ing. Irenej Denkocy, bytom Trnavská 835/48, 919 04 Smolenice, v zast.: Ing. Peter Belica, 
bytom Topoľová 36, 960 01 Zvolen, o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
„Rekonštrukcia plynovodov Bratislava – Nové Mesto, ul. Suchá – Chrasťová, UO02750 MS“, 
na uliciach Suchá, Chrasťová v katastrálnom území Vinohrady.  
       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 dňa 
23.11.2016 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania, pričom 
upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania mohli uplatniť 
svoje námietky do 30.12.2016. Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadal podľa ust. § 61 ods. 
6) stavebného zákona o predĺženie lehoty na posúdenie stavby. V konaní neboli vznesené 
námietky účastníkmi konania voči vydaniu tohto rozhodnutia. 
      Žiadateľ pred začatím stavebného konania, zabezpečil súhlasné stanoviská dotknutých 
orgánov a správcov podzemných vedení technického vybavenia územia, ktorých požiadavky a 
podmienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia, taktiež aj: Ministerstvo vnútra SR 
– Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor telekomunikácií – vyjadrenie č. 
SITB-OT4-2016/000317-208 zo dňa 5.5.2016, Bratislavská teplárenská, a.s., Ministerstvo 
obrany SR – súhlas č. SEMaI-18-889/2016 zo dňa 3.5.2016, Hasičský a záchranný útvar hl. 
mesta SR Bratislavy – súhlasné stanovisko č. KRHZ-BA-HZUB6-1364/2016 zo dňa 
6.5.2016, Okresný úrad Bratislava - Odbor krízového riadenia – súhlasné záv. stanovisko bez 
pripomienok č. OU-BA-OKR1-2016/050981/2 zo dňa 10.5.2016, Bratislavský samosprávny 
kraj - záv. stanovisko bez pripomienok zn. 521/2016/DIIzP/Be zo dňa 9.5.2016, Dopravný 
podnik Bratislava, a.s. – súhlasné vyjadrenie bez pripomienok zn. 05090/05429/2000/2016 zo 
dňa 10.3.2016, SEPS, a.s. – vyjadrenie č. PS/2016/007907 zo dňa 4.5.2016, Eltodo SK, a.s., 
Sanet, Rainside s.r.o., Sitel, s.r.o. (vr. SLSP a.s. a O2 Slovakia s.r.o.), Michlovsky, spol. s r.o., 
Slovanet, a.s., Ocam, s.r.o., SWAN, a.s., Veolia Energia Slovensko, a.s. Satro, s.r.o., SUPtel 
s.r.o., Primanet, spol. s r.o., ACS, spol. s r.o., Benestra, s.r.o., Tűrk Telekom International SK, 
s.r.o., Transpetrol, a.s., Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Energotel, a.s., Heizer Optik, 
s.r.o., Terming, a.s., Towercom, a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava 
hl.m. – súhlasné záväzné stanovisko zo dňa 3.5.2016, Technická inšpekcia, a.s., Dial 
Telecom, a.s.. 
 
       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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P o u č e n i e 
 

Podľa § 54 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 
15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, 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 200,– EURbol uhradený v pokladni tunajšieho úradu 
 
 
 
Doručuje sa:  

1. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
2. Ing. Irenej Denkocy, Trnavská 835/48, 919 04 Smolenice 
3. Ing. Peter Belica, SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
4. Ing. Anna Valová, SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
5. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 

 
Na vedomie: 

6. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Odd. ŽPaÚP, Junácka 1, 832 91 Bratislava 
7. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Oddelenie VaI, Junácka 1, 832 91 Bratislava 
8. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
9. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  
10. Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 

Bratislava 
11. Slovenský pozemkový fond, Trenčianska 55, 821 02  Bratislava 
12. OÚ Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava  
13. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
15. OÚ Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava  
16. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 

Bratislava 
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17. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezp.- odbor 
telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

18. Západoslovenská distribučná, a.s., , Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
19. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 
20. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
21. Sitel, s.r.o., Kopčiansaka 18, 851 01 Bratislava 
22. Benestra, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
23. Ocam, s.r.o., Paulínyho 8, 811 02 Bratislava 
24. Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
25. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 1 
26. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1 
27. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
28. Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava  
 
 
 
Doručuje sa za účelom vyvesenia: 

29. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU  
(so žiadosťou zverejniť oznámenie vyvesením na úradných tabuliach po dobu 15 dní 
a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu) 

 
 
 
 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 
 

 
Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia: 


