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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 konania rozhodla takto: 
podľa § 39a a § 66 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodla, že  

 
povoľuje  

 
stavbu „BA Stromová NNK“ na pozemkoch parc. č. C 5750/67, E 5548, C 21648/4 a C 
5440/81 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave stavebníkovi Západoslovenská 
distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
 

Zámer obsahuje vybudovanie nového káblového distribučného NN vedenia 
z existujúcej TS 1574-000 smer nová rozpojovacia skriňa 1-SR. Nový NN kábel bude uložený 
vo voľnom teréne v káblovej ryhe 350x800mm v pieskovom lôžku kryté tehlami a výstražnou 
fóliou. Pri križovaní s inžinierskymi sieťami a miestnymi komunikáciami bude kábel uložený 
v káblovej ryhe 500 x 1200 mm v chraničkách FXKV 160 mm na zhutnenom podklade.  
 
Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
Nový káblový rozvod navrhovaným káblom NAVY-J 4x240 mm2 na Stromovej ul. 
v celkovej dĺžke 140 m bude viesť z existujúcej TS 1574-000 smer nová rozpojovacia skriňa 
1-SR. Trasa kábla je zrejmá z výkresu č.1 „Celková situácia stavby“ overeného stavebným 
úradom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 

   
Podmienky pre uskutočnenie stavby: 
 
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným 

inžinierom Ing. Jurajom Szabom v decembri 2016, ktorá je overená v stavebnom konaní 
a je súčasťou tohto stavebného 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 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 
V prípade, že stavebník nie je schopný stavbu dokončiť, má o predĺženie termínu doby 
výstavby požiadať pred jeho uplynutím. So stavebnými  prácami možno začať až po 
právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
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4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný 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 o stavebných prácach denník. 

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. Stavebník a dodávateľ sú povinní dbať na to, aby pri realizácii stavby neboli spôsobené 
škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V prípade, že dôjde k spôsobeniu škôd na 
cudzích nehnuteľnostiach je stavebník povinný ich na vlastné náklady odstrániť. 

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:  

• uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemkoch, ku ktorým má vlastnícky alebo 
iný právny vzťah. 

• zabezpečiť denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem pre 
rozptyl prachu (ak prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM10 – 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 
a pri ich preprave 

• maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie 
• odpad sa nesmie skladovať na stavenisku 
• zabezpečiť pravidelné čistenie a kropenie komunikácií, chodníkov a verejných 

priestranstiev priľahlých k stavbe, obzvlášť pri výkopových prácach, 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 

• pri stavebných prácach je nutné rešpektovať blízke dreviny a ich koreňový systém 
a súčasne zabezpečiť ich maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením 
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• neporušovať predovšetkým v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na 
primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie 

• zabezpečiť vylúčenie rušenie hlukom najmä v nočných hodinách a dňoch pracovného 
pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie 
a dodržiavanie ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prístupných hodnotách hluku, infrazvuku, vibrácií, a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Práce súvisiace 
s realizáciou stavby, ktoré svojimi účinkami obťažujú okolie zastavovaného územia 
a sú zdrojom hluku, exhalátov, otrasov a prachu na povolenej hranici, možno 
vykonávať len v pondelok až piatok od 7:00 do 18:00 hodiny a v sobotu od 8:00 do 
13:00. 

  
12. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov: 

 
BVS, a.s. vyjadrenie 40129/2016/Nz zo dňa 27.10.2016 
 

• 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, kontakt: 0903 718 761) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej 
len „DOOV“) (p. Kiss, kontakt: 0902 969 107). 

• 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. 

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

• Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na 
navrhovanú stavbu je potrebné 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 (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v 
kontaktných centrách). 

• K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je 
potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom 
verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite. Objednávku je možné 
odovzdať na odbor priamych služieb zákazníkom BVS cez podateľňu. 

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

• Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi 
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 
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vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a 
DOOV. 

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

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

 
Ministerstvo obrany SR, vyjadrenie ASM -77-2461/2016 zo dňa 3.10.2016 
 
• Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch 

stavby ( situovanie, zvýšenie objektov, rozsah apod.) 
 

       Dopravný podnik Bratislava, vyjadrenie 19655/20546/2000/2016 zo dňa 13.10.2016 
 
• Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas výstavby nesmú ohrozovať 

bezpečnosť prevádzky na trolejbusovej dráhe Stromová - Limbová - Vlárska a tamtiež 
v autobusovej MHD, nesmú obmedzovať plynulosť premávky trolejbusov a autobusov 
a v žiadnom prípade nesmú spôsobiť zastavenie prevádzky na trolejbusovej dráhe, t. 
zn. že stavba nesmie spôsobiť napäťovú a dopravnú výluku na ňou dotknutých 
trolejbusových tratiach. 

• Káblové siete DPB, a. s. musia byť pred zahájením stavby riadne zamerané a vytýčené. 
• Výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a. s. musia byť vykonávané ručne. 
• Začiatok výkopových prác musí byť nahlásený správcovi pevných trakčných zariadení 

[tf. 5950 1491], prípadne na elektrodispečing DPB, a. s. [tf. 5950 6666]. 
• Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani ináč poškodiť 

pevné trakčné zariadenia. 
• Kríženia a súbehy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005. 
• Pri pretláčaní je nutné dohodnúť podmienky na konkrétnom mieste so správcom 

pevných trakčných zariadení DPB, a. s. [tf. 5950 1491]. 
• Odkryté káble musia byť pred zasypaním skontrolované správcom [tf. 5950 1491]. 

Zápis z tejto kontroly je nutnou podmienkou ku kolaudácii stavby a stavba nesmie byť 
bez uvedeného dokladu skolaudovaná. 

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

• Priečny prechod trasy NN káblov cez komunikáciu Stromová realizovať 
bezpodmienečne technológiou pretláčania, t.zn. bez rozrušenia povrchu a bez 
narušenia podložia vozovky. 
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Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, vyjadrenie č. 40238/10020/2016/ZP/NAGV zo dňa 
16.11.2016: 

 
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. 

• Dodržať STN 736102. Navrhovaná rozpojovacia skriňa nesmie 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. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto nemá v 
správe dotknuté komunikácie Stromová, Vlárska, Limbová. Konečnú úpravu povrchu 
miestnej komunikácie určí správca komunikácie. Chodníky odporúčame upraviť v 
celej ich šírke. 

 
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 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 vedenia a rozpojovacej skrine žiadame, aby prednostne boli 
umiestnené tak, aby nedošlo k zabratiu vzrastlej zelene, teda aby v rámci rozkopávky 
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. 
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• V prípade výkopu v blízkosti drevín a kríkov výkopy vykonať ručne s maximálnym 
ohľadom na kriky 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. 

• 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 majetko-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. 
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Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie č. 6611630894 zo dňa 1.12.2016 
 

• 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. 

• 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. 

• 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:Iveta Jankovičová, 
iveta.jankovicova@telekom.sk, +421 903 909625 

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

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

• Upozorňujeme 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. 

• 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. 

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

• 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 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. 

• Vytýčenie polohy SEK společností 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: 

• Daniel Talacko, daniel.talacko@telekom.sk, +421 2 58829342, +421902719605 
• V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho 

vydania. 
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• Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria 
prílohu tohto vyjadrenia. 

• 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. 

• 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. 

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

 
 
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 právoplatne rozhodnuté pred uplynutím platnosti tohto 
rozhodnutia.  

 
V konaní neboli vznesené námietky ani pripomienky účastníkmi konania.  

 
Odôvodnenie 

 
Dňa 30.12.2016 podal navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 

47 Bratislava v zastúpení spoločnosťou EDWIN, s.r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní pre 
stavbu „BA Stromová NNK“ na pozemkoch parc. č. C 5750/67, E 5548, C 21648/4 a C 
5440/81 v katastrálnom území Vinohrady.   

 
Stavebný úrad predloženú žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v § 39a a § 66 

stavebného zákona a v súlade s ustanovením §36 ods.1 a § 61 stavebného zákona oznámil 
listom č. 2230/2017/ÚKSP/HROD-ozn zo dňa 2.3.2017 účastníkom konania a dotknutým 
orgánom začatie spojeného územného a stavebného konania pričom upustil od ústneho 
pojednávania a miestneho zisťovania nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe podmienky 
staveniska a žiadosť s prílohami poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby. 
Účastníci konania mohli uplatniť svoje námietky do 10 pracovných dní odo dňa doručenia 
oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Zároveň dotknuté orgány poučil, že ak neoznámia 
v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanoviská, má sa zato, že so stavbou z hľadiska nimi 
sledovaných záujmov súhlasia. Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadal podľa ust. § 61 ods. 
6 stavebného zákona o predĺženie lehoty na posúdenie stavby. Účastníci konania mohli svoje 
námietky a pripomienky uplatniť do 6.4.2017. V uvedenej lehote neboli uplatnené námietky 
ani pripomienky účastníkov konania. 
Pred konaním stavebník zabezpečil vyjadrenia dotknutých orgánov uvedených vo výroku 
tohto rozhodnutia. Podmienky dotknutých orgánov sú zahrnuté do podmienok tohto 
povolenia. 

. 
Podľa § 58 ods. 4 stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu 

nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom.  
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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. 
 

Poučenie 
 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 
15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 
91 Bratislava, 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 50 € zaplatený. 
 
Doručuje sa: 
 
1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
2. EDWIN s.r.o., Ružová Dolina 10, 821 09 Bratislava 2 
 
Na vedomie: 
 
3. BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
4. Dopravný podnik a.s.,  Olejkárska 2375/1, 811 09 Bratislava 
5. Energotel,a.s., Miletičova 552/7, 821 08 Bratislava 
6. Hasičský a záchranný útvar hl.mesto SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 03 Bratislava 
7. Hl.mesto SR – OŽP, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1 
8.  Okresný úrad Bratislava, odbor starost. o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava -odp. 

hospodárstvo 
9. Mestská časť Bratislava Nové Mesto – OŽP a ÚP Junácka č.1, 832 91 Bratislava 3 
10. Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
11. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
12. SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 
13. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 
14. UPC BROADBAND, s.r.o., Ševčenkova 3703/36, 851 01 Bratislava 

15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 82009 Bratislava 
16. SITEL s.r.o., Kopčianska 2489/18, 851 01 Bratislava 
17. O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
18. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
19. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
20. Michlovský, s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 
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21. Bohdal s.r.o., Novosvetská 42, 811 04 Bratislava 
22. Viera Orfanusová, K.Adlera 30, 841 02 Bratislava  
23. RNDr. Otakar Kudela, K. Adlera,ň 6, 841 02 Bratislava 
24. Vlastníci bytového domu na Stromovej ul.č.54 a 54/A, 831 01 Bratislava 
 
Doručuje sa za účelom vyvesenia: 
 

1. Mestská časť Bratislava – Nové mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť 
po dobu 15 dní na verejnej tabuli Račianske mýto a potvrdené vrátiť. 

 
Potvrdenie dátumu zverejnenia 

 
 
Dátum vyvesenia:       Dátum zvesenia: 
 


