
5881/2017/UKSP/POBA -52                                            Bratislava 02.08.2017

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 (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb.
o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov  (ďalej len stavebný úrad) podľa
§ 62 stavebného zákona v stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie  a na
základe tohto preskúmania rozhodol, že 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
inžiniersku stavbu:  “BA - Nové Mesto, Kutuzovova, VNK,TS, NNK“ na pozemkoch  parc.
č. 11603/2,  11303/7, 11603/17, 11603/18, 11603/19,  11694, 219585/1 a 21969/1  v
katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave , stavebníkovi Západoslovenská distribučná a.s.,
IČO: 36361518 so sídlom Čulenova 6, 81607  Bratislava objektovej skladby
SO 01    VN rozvody
SO 02    NN rozvody
PS 01    Transformačná stanica

Opis stavby:
SO 01    VN rozvody:
Prípojka VN pre novú TS bude realizovaná zaslučkovaním nového VN káblového prepoja
medzi TS 0959- 000 a TS 1392-000. Nový káblový prepoj povedie v zemi od TS 0959-000 v
novej trase k navrhovanej TS kde sa zaslučkuje a bude pokračovať k miestu, kde sa VN
spojkou napojí na existujúci VN kábel smerujúci do TS 1392-000. Existujúci VN prepoj
káblom sa v TS 0959-000 odpojí. Nová trasa povedie z časti v trase exist. kábla. Káble budú
ukončené vo VN rozvádzači s  VN káblovými koncovkami. Vyvolanou investíciou je výmena
existujúceho úseku VN kábla od novej spojky.
PS 01    Transformačná stanica:
Betónová transformačná stanica bude nízka, kompaktná železobetónová bunka, čiastočne
zapustená do terénu, obsluhovateľná z vnútra. Bude zostavená  zo samostatných častí a to zo
skeletu s vaňou a zo strechy.  Stavebné teleso/skelet  bude monoliticky prefabrikát odliaty zo
železobetónu. Káblový priestor /vaňa/ bude slúžiť aj ako izolovaná havarijná nádrž v prípade
havárie olejového transformátora. Stavebné teleso transformačnej stanice je rozdelené
medzistenou na samostatné časti VN rozvádzača, NN rozvádzača a časť transformátorovú. Do
jednotlivých častí bude  zvlášť otvor /dvere/ z hliníkovej zliatiny, ktoré vyhovujú
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elektrodynamickým účinkom skratových prúdov. Do jednotlivých častí nebude možné
vstupovať.
Strecha bude rovnako ako stavebné teleso odliata zo železobetónu s miernym spádom /rovná
strecha/ do oboch strán s miernym presahom stavebného telesa. Uložená je na vodiacich
skrutkách, ktoré budú zabudované na stavebnom telese. Styčná plocha medzi telesom a
strechou je po celom obvode vodotesné odizolovaná.
Základné technické údaje: Prístup pre obsluhu a ovládanie trafostanice bude zvnútra,
vonkajšia dĺžka objektu bude 3,20m, vonkajšia šírka bude  2,71, zastavaná plocha bude
4,37m2, celková výška so strechou bude 3,25m, výška (nad terénom) bude 2,60m, hĺbka
zapustenia do zeme bude0,60m, maximálna veľkosť transformátora bude 630kV, pre vstup do
trafostanice budú osadené 2 kusy celohliníkových dverí.
SO 02    NN rozvody: Po vybudovaní novej TS sa v existujúcej trafostanici TS 0959-000
odpojí napájací káblový vývod NN, ktorým je napojený distribučný káblový rozvod NN na
Kutuzovovej ul.  a Kukučínovej ul.   Ten  sa  následne  zaspojkuje  mimo  tejto TS  na nové
káblové vedenie z vybudovanej trafostanice. Z novej trafostanice sa vybudujú ďalšie 2
vedenia NAYY-J 4x240mm, ktorými bude prepojený distribučný káblový rozvod v danej
lokalite a jedno vedenie NAYY-J 4x95mm, ktorým sa pripoja 3x elektromerové rozvádzače
RE pri trafostanici TS 0959-000. Na Kukuričnej ulici je potrebná výmena istiacej skrine
č.0582-002 osadenej v fasáde domu. Z NN rozvádzača novej transformačnej stanice budú
vyvedené vývody pre istiace skrine. Navrhované NN káble budú uložené v káblových ryhách
35x80, 50x80, 65x80 v pieskovom lôžku kryté plastovými doskami a výstražnou fóliou. Pri
križovaní s inžinierskymi sieťami a komunikáciami budú uložené v káblových ryhách
65x120, 80x120 v chráničkách na zhutnenom podklade.

Podmienky pre uskutočnenie stavby:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej v apríli 2016,

zodpovedný  projektant Ing. Juraj Szabo,  autorizovaný stavebný inžinier  5752*I4,
overenej v  stavebnom konaní, ktorá 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 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác. V prípade,
že stavebník nie je schopný stavbu dokončiť, má o predĺženie termínu doby výstavby
požiadať pred jeho uplynutím. So stavebnými  prácami možno začať až po právoplatnosti
tohto rozhodnutia.

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

9. Stavebník je povinný pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie
polohy priamo na povrchu terénu podzemných vedení technického vybavenia územia
správcom dotknutých inžinierskych sietí a rešpektovať ochranné pásma existujúcich
vedení technického vybavenia územia.

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

11. 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.
· 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 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.

· neporušovať predovšetkým v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na
primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie,

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

· maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie,
· pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť inžinierske siete v teréne a dodržať

ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí, všetky platné normy STN a predpisy.

13. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:
Technickej inšpekcie SR č. 1442/17/0380/KD/3 zo dňa 19.4.2017:
Zariadenie vyhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou môže byť uvedené do
prevádzky  až po vykonaní úradných skúšok podľa §12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
K úradnej skúške je potrebné predložiť platné osvedčenie - odborné stanovisko ku
konštrukčnej dokumentácii zariadenia v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v
znení vyhlášky MPSVR SR č. 435/2012 Z.z. v platnom znení vydané oprávnenou osobou a:
• platnú východiskovú revíznu správu od zrealizovaného diela podľa osvedčenej

konštrukčnej dokumentácie
• platnú východiskovú revíznu správu od vyhotovenia uzemnenia
• oprávnenie montážnej organizácie
• atesty, certifikáty a protokoly o skúškach od dodaných zariadení
• plán skutočného vyhotovenia
• montážny alebo prevádzkový stavebný denník.
Hlavného mesta SR Bratislava č. MAGS OD 56935/2015/370893 zo dňa 14.12.2015:
1. Pred zásahom do miestnej komunikácie II. triedy Kutuzovova ul požiadajte príslušný

cestný správny orgán o rozkopávkovc povolenie s platným POD.
2. 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.

3. Stavbu žiadame zrealizovať bez zásahu do konštrukcií vozoviek ul, Kutuzovova a
Kukučínova.

4. Káble žiadame uložiť do hĺbky min. 1m pod konštrukciu vozovky.
5. Rozkopávky žiadame zrealizovať v zmysle platných predpisov a technologických

postupov, existujúce živičné a betónové konštrukčné vrstvy zarezať kotúčom, na zásyp
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použiť vhodný materiál v zmysle STN - štrkodrvu (nie výkopok) zabezpečiť predpísané
zhutnenie - po vrstvách max. hr. 25cm, dodržať konštrukciu a viazanie prekrytie
konštrukčných vrstiev (v chodníku po 30cm - každej vrstvy na každú stranu od hrán
ryhy), dilatácie v betónovej konštrukčnej vrstve urobiť rezaním, použiť modifikované
asfalty, pracovné škáry na PÚ prelepiť kvalitnou asfaltovou páskou, predložiť atesty
použitých materiálov a predpísaných skúšok.

6. Po rozkopávkach žiadame:
a.   Na chodníkoch urobiť novú povrchovú úpravu ACoS hr. 4cm (na podkladný betón tr.

C 12/15 hr. 12cm položený na zhutnený podklad a ošetrený penetračným náterom s
obsahom asfaltu 0.5kg/ m") na celú šírku chodníka a celú dĺžku dotknutého úseku s
predĺžením + 1m na koncoch dotknutého úseku, dodržať niveletu chodníka a
obrubníkov, uvoľnené obrubníky osadiť clo betónového lôžka a zaškárovať.

b.   Rozkopávky po ukončení zápisnične odovzdať správcovi komunikácií.
7. Žiadame rešpektovať, chrániť pred poškodením zariadenia verejného osvetlenia (VO) v

správe hlavného mesta a pred začatím stavby podzemné káblové vedenia VO zakresliť a
v teréne vytýčiť odbornou firmou.

8. Pri prácach žiadame dodržať platné predpisy a STN.
9. Pred začiatkom prác a pred zásypom rýh žiadame prizvať OSK - správcu VO k.

odovzdaniu - prebratiu staveniska, ku kontrole a k prevzatiu prác.
10. Ák dôjde k poškodeniu kábla VO žiadame vymeniť celé káblové polia, bez spojok.
11. Pri poškodení lôžka pre uloženie káblov VO žiadame lôžka obnoviť a kábel VO uložiť do

ehráničky bez použitia spojok.
12. Poruchu na VO žiadame ohlásiť
13. Všetky stavebné práce žiadame zrealizovať bez prerušenia funkčnosti VO.
14. PD žiadame predložiť na vyjadrenie aj prevádzkovateľovi VO - firme SIEMENS, s.r.o..

Divízia VO. Lamačská 3/A, 841 04 Bratislava,
15. Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (platí pré práči na objektoch v správe

Hlavného mesta SR Bratislavy).
16. K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby žiadame prizvať OSK - správcu

komunikácii a VO.
Mestskej časti Bratislava -Nové Mesto č.  ŽPaÚP-1888/2015/N z dňa 22.12.2015:

-z hľadiska dopravného a stavebno-technického riešenia:
Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č.

135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. Kutuzovova ulica je miestna komunikácia II.
triedy, ktorá je v správe a údržbe magistrátu hl. m. SR Bratislavy, oddelenia správy
komunikácií. Kukuričná ulica je miestna komunikácia III. triedy, ktorá je v správe a údržbe
mestskej časti Bratislava—Nové Mesto (MČ BANM);

Pred samotnou realizáciou prác stavebník požiada MČ BANM o vydanie rozkopávkového
povolenia Kukuričnej ulice. V žiadosti bude presne špecifikovaný termín realizácie prác a vo
farebnej situácii bude presne špecifikovaná trasa s okótovanými predpokladanými dĺžkami,
šírkami jednotlivých záberov y komunikáciách, chodníkoch, zeleni. Pred určením
jednotlivých rozsahov spätných úprav a ich následných konštrukčných vrstiev, bude
vykonaná spoločná obhliadka za účasti správcu miestnych, komunikácii III. triedy MČ BNM
a investora. Chodníky upraviť v celej ich šírke.

Na všetky zrealizované práce bude záručná doba 60 mesiacov, ktorá bude plynúť od
písomného prevzatia spätných úprav správcom miestnej komunikácie III. triedy od
stavebníka. Stavebník predloží správcovi miestnej komunikácie projekt skutočného
vyhotovenia v digitálnej forme na CD nosiči vo formáte dwg (AutoCad) a ostávajúce
dokumenty Microsoft Office Word, Excel (technická správa, výkazy výmer s jednotlivými
počtami a špecifikáciami).

- z hľadiska ochrany životného prostredia:
Nakladanie s odpadmi z výstavby je nutné vykonávať v zmysle zákona č. 223/200 l Z.z. o

odpadoch v znení neskorších predpisov vrátane odstraňovaných technológií a zariadení z
pôvodných objektov.
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V prípade, že stavebný odpad je nutné dočasne umiestňovať na stavenisku, je nutné
zabezpečiť, aby bol umiestňovaný výhradne v prekrytom kontajneri a mimo zelene.
Nepretržite zabezpečovať prekrytie kontajnerov s odpadmi z výstavby vrátane výkopovej
zeminy na stavbe a pri ich preprave.

Prípadný výkopok je možné 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. Nepretržite zabezpečovať prekrytie kontajnerov s odpadmi z
výstavby, vrátane výkopovej zeminy, na stavbe a pri ich preprave.

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 prípade, že by malo dôjsť k akémukoľvek zabratiu zelene :
Pred zahájením stavebných prác zabezpečiť odborné ošetrenie prípadnej stromovej

vegetácie tak, aby bola údržba vykonaná v súlade s technickou normou STN 837010
Ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (od 1.4. do 31.9.).

Pri stavebných prácach rešpektovať prípadné blízke dreviny a ich koreňový systém a
súčasne zabezpečiť ich maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením.
V prípade výkopu v blízkosti drevín a kríkov výkopy vykonať ručne s maximálnym
ohľadom na kriky a dreviny, aby nedošlo k poškodeniu koreňového systému drevín a kríkov,
výkop nesmie byť vedený bližšie ako 2,5m od päty kmeňa, pri hĺbení výkopov nesmú byť
prerušené korene hrubšie ako 3cm (korene môžu byť prerušené jedine rezom, pričom rezné
miesta je potrebné zahladiť a ošetriť).
V prípade, že akékoľvek výkopové práce resp. umiestnenie staveniska resp. jeho časti
vrátane kontajnera na odpad a iných zariadení staveniska na pozemku, ktorý je vo vlastníctve
resp. správe mestskej časti (delimitovaný hlavným mestom SR Bratislavy) 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 jestvujúci mi drevinami, výrub takýchto drevín je možné realizovať až po
prerokovaní výrubu s orgánom ochrany prírody a krajiny mestskej časti a po
vyznačení drevín vybraným predpísaným spôsobom.

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

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

Zabezpečiť časovú a vecnú koordináciu stavby s ostatnými investične pripravovanými
pokládkami sietí v danom území, skoordinovanú s príslušnými cestnými správnymi orgánmi.
Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 21930/7119/IN/RUKS  zo dňa 08.06.2016:
· pri realizácii výkopových prác bude minimalizovaný obmedzovaní chodcov na chodníku,

výkopok bude ihneď odvezený,
· spätná povrchová úprava chodníka bude na celú šírku asfaltobetónom - ACo 8.
·  ak dôjde k narušeniu chodníka v mieste oblúka je potrebné spätnú úpravu riešiť podľa

technických podmienok TP 10/2011 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR  Navrhovanie bezbariérových opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie na peších komunikáciách,

· pred začatím výkopových prác v zeleni treba požiadať o povolenie odd. ŽPaUP.
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· pred stavebných prác v chodníku, resp. v komunikácii treba požiadať tunajší cestný
správny orgán o vydanie rozhodnutia o povolenie výkopových prác

Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán ochrany prírody č.
OU-BA-OSZP3-2015/98154/H RB  zo dňa 16.12.2015:
1. Pri realizácii stavby je potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu

podzemných alebo nadzemných častí zachovaných drevín (§ 47 ods. 1 zákona OPK) a aby
bola zabezpečená ich ochrana v zmysle S TN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie,
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán odpadového
hospodárstva č. OU-BA-OSZP3–2015/98207/DAD/III z dňa 01.12.2015 :
1. Držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo

právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené.
2. Držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení

odviesť k oprávnenému odberateľovi.
3. Držiteľ odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich pred

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom.
4. Držiteľ odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich

zhodnotení a zneškodnení.
5. Držiteľ odpadov predloží hlásenie o vzniku  a nakladaní s odpadom (§ 8 vyhláška MŽP SR

č. 310/2013 Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov v termíne
do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

6. Držiteľ odpadov najneskôr v termíne do kolaudácie stavby predloží tunajšiemu úradu
doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou
osobou.

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., č. 47532/2015/Nz z 15.12.2015:
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,
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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  č. TD/NS/0152/2017/Pe z 28.04.2017:
· 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

· v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-Dnajneskôr 7 dni 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 1,00m 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 mechanizmov,

· ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním 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 denníka,

· pristúp k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimi je prísne 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-D,

· 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 realizácii 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 700 02,
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· 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,

· stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty
a pod.

MO SR ASM  č. ASM - 30 - 634/2017  zo dňa  09.02.2017:
Časť linky VN č. 275 je vedená vnútornou časťou areálu Kutuzovových kasární na

pozemku p. č. 11702/5 v dĺžke cca 34m. Pri realizácii prác dôjde ku križovaniu s plynovým
potrubím - orientačný zákres trasy na priloženej situácii (viď. príloha č. 1). Pred začatím prác
zabezpečiť jeho vytýčenie. Žiadame ho nepoškodiť a zabezpečiť jeho ochranu.

V trase el. vedenia sú evidované aj iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy,
ktoré bude kábel križovať a s ktorými dôjde k súbehu. Sú to energetické siete pre rozvody
vody, el. energie a záložné zdroje, podzemné telekomunikačné vedenia spojovacej siete
Ozbrojených síl SR a podzemné zariadenia zabezpečujúce ochranu Ministerstva obrany SR.
Rozvody sú umiestnené v rôznych hĺbkach podľa účelu daného typu zariadenia. Preto jenutné
pred začatím stavebných prác zabezpečiť ich vytýčenie.
Slovak Telekomu, a.s.,  č. : 6611604565  zo dňa 21.08.2015:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie

§65 zákona Č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý

podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do
ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie
stavby). vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok
ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti..

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

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., 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
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce
a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný
požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu
nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové
trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na
povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe
samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju
odovzdáte technikovi. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia
a dátum jeho vydania.

11.Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov
dodržať pri  svojej  činnosti  aj  Všeobecné  podmienky  ochrany  SEK  spoločnosti  Slovak
Telekom, a.s.
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12.13.Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Západoslovenskej distribučnej a.s. zo dňa 04.12.2015:
1. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská

distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 Zákona
Č. 251/2012 Z.z. o energetike. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a
NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná 14, pre
zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN, Čulenova 3.

Stavebník je povinný na ochranu životného prostredia a osobitných záujmov dodržať
tieto podmienky:
• Znížiť negatívne vplyvy zo stavebných prác na životné prostredie v súlade s príslušnými

ustanoveniami zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä § 27-29.

• Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, stavebné práce, ktoré
svojimi účinkami obťažujú okolie a sú zdrojom hluku, exhalátov, otrasov a prachu, môže
stavebník vykonávať len pondelok až piatok v čase od 7,00 hod. do 18,00 hodiny

• Neporušovať hlavne v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný
odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie vyjadrené v zákone č. 460/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov – Piaty oddiel čl. 36 písm. e) a Šiesty oddiel – čl.44-ods.1.

V zmysle Všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č.
1/2005 zo dňa 13.1.2005, ktorou sa vykonáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia:
• zabezpečiť denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem (hodnôt–

prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM-10 ak prach dosiahne hodnotu 30)
pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdov 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.

Platnosť stavebného povolenia:
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 106 ods. 3 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
165970€.

Po ukončení prác stavebník predloží stavebnému úradu návrh na kolaudáciu, nakoľko stavbu
nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
Ku kolaudácii  stavby stavebník, okrem dokladov uvedených v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z.
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predloží:
1. doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby,
2. záznam o prevzatí geodetických podkladov správcom digitálnej technickej mapy mesta,
3. záznam o ukončení rozkopávky spevnených aj nespevnených plôch, potvrdený správcom.

Vyhodnotenie námietok a pripomienok účastníkov konania:
V priebehu konania žiadny z účastníkov konania nevzniesol námietky ani pripomienky
k vydaniu stavebného povolenia

O d ô v o d n e n i e
Dňa 18.04.2016 Západoslovenská distribučná, a.s. IČO: 36361518 so sídlom Čulenova

6, 816 47 Bratislava, ktorú  s právoplatným poverením zastupuje   Ing. Edita Soboličová
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bytom Zámocká 8, 81101 Bratislava  ( ďalej len “stavebník“), podal žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na stavbu  BA - Nové Mesto, Kutuzovova, VNK, TS, NNK“  v lokalite
ulíc Kutuzovova a Kukučínova v Bratislave, na pozemkoch  11603/2, 11603/19, 11603/18,
11603/17, 11603/7, 11694, 21985/1 a 21969/1 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave,
ktorá bola umiestnená územným rozhodnutím vydaným 03.02.2017 pod č.
929/2017/UKSP/POBA-UR-4, právoplatným dňa 18.03.2017. K žiadosti stavebník priložil
projektovú dokumentáciu vyhotovenú v apríli 2016, zodpovedný  projektant Ing. Juraj Szabo
*5752A2* a doklady.

Stavebník preukázal zákonné právo  k uloženiu sietí na pozemkoch nakoľko predložil
zmluvu o budúcej zmluve č. 286503621600/00990 s  Hl. m. SR Bratislava, vlastníkom
pozemkov parc. č. 21985/1 a 21969/1 katastrálne územie Nové Mesto podľa  LV č. 1, ktorá
ho oprávňuje k zriadeniu inžinierskej stavby na uvedených pozemkoch.

Navrhovateľ ďalej predložil zmluvu o budúcej kúpnej zmluve  s  Cytopharos, s.r.o. ako
vlastníkom pozemku parc.č. 11694 katastrálne územie Nové Mesto  podľa  LV č. 1950, ktorá
ho oprávňuje k zriadeniu inžinierskej stavby na uvedenom pozemku.

Navrhovateľ ďalej predložil  zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
s Poliklinikou Tehelná, a.s. ako vlastníkom pozemku parc. č. 11603/18,  katastrálne územie
Nové Mesto  podľa  na LV. č. 2137, ktorá ho oprávňuje k zriadiť inžiniersku  stavbu na
uvedenom pozemku.

Navrhovateľ ďalej predložil  zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
s HEIM Trade SE – org. zložka, ako vlastníka pozemkov parc.č. 11603/7, 11603/17 a
11603/19 katastrálne územie Nové Mesto podľa   LV č. 4147, ktorá ho oprávňuje  zriadiť
inžiniersku stavbu na uvedených pozemkoch.

Stavebný úrad  žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v §62 stavebného zákona, a v
súlade s ustanovením §61 ods. 4) stavebného zákona  dňa 02.06.2017 oznámil verejnou
vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o povolení stavby,
pričom podľa  § 61 ods. 2) stavebného zákona  upustil od ústneho pojednávania a miestneho
zisťovania a určil zákonnú lehotu 7 pracovných dní na uplatnenie námietok. Zároveň stavebný
úrad v súlade s § 61 ods.1) stavebného zákona upozornil, že na pripomienky a námietky, ktoré
boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní sa v tomto konaní neprihliada.

V uskutočnenom stavebnom konaní stavebný úrad zistil, že  projektová dokumentácia
stavby spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného
prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám
na výstavbu ustanovenými stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Splnenie uvedených
požiadaviek potvrdili dotknuté orgány vo vydaných kladných záväzných stanoviskách,
ktorých podmienky sú zahrnuté do podmienok tohto povolenia. Stavebný úrad do podmienok
stanovených dotknutými orgánmi nezahrnul tie podmienky, ktoré sú informatívneho
charakteru a majú len dočasnú platnosť.

Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadal podľa ust. § 61 ods. 6) stavebného zákona o
predĺženie lehoty na posúdenie stavby.

Účastníci konania mohli svoje pripomienky uplatniť do 20.06.2017. V priebehu
konania žiadny z účastníkov konania nevzniesol námietky ani pripomienky k vydaniu
stavebného povolenia.

Pre uskutočnenie stavby a ochranu životného prostredia pri výstavbe určil stavebný
úrad podmienky, za dodržanie ktorých nesie zodpovednosť stavebník.

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.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia
na Mestskú časť Bratislava- Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, pričom odvolacím
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orgánom je Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov.

         Mgr.  Rudolf   K u s ý
                             starosta mestskej časti

                                                                                                       Bratislava - Nové Mesto

Správny poplatok vo výške 100 € bol zaplatený v pokladni tunajšieho úradu dňa 16.01.2017

Doručuje sa verejnou vyhláškou.
Účastníkom konania:
1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova  6, P.O.BOX 292, 810 00  Bratislava 1,

V zastúpení  Ing. Edita Soboličová, Zámocká 8, 81101 Bratislava
2. Primátor hl.m.SR,  Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1,
3. Hl. m. SR Bratislava - Magistrát, SSN, Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1,
4. Poliklinika Tehelná, a.s., Tehelná 26, 831 03 Bratislava,
5. HEIM Trade SE, Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno, ČR,
6. CYTOPATHOS REAL, s.r.o., Višňová 7/A, 831 01 Bratislava,
7. Ing. Juraj Szabo,  Romanova 27, 851 02  Bratislava,
Dotknutým organizáciám:
8. Hl. m. SR Bratislava - Magistrát OD, Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1,
9. Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto,  VaI,  Junácka 1, 832 91 Bratislava,
10. Technická inšpekcia, a.s., Holekova 3, 811 04 Bratislava,
11. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ŽPaÚP, Junácka 1.932 91 Bratislava,
12. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, OSoŽP,
13. Hasičský a záchran. útvar hl.m. SR Bratislavy, Radlinského  6, 811 07 Bratislava,
14. MO SR - Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
15. SPP distribúcia., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26,
16. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29,
17. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1,
18. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 08 Bratislava,

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15
dní na úradnej  tabuli MČ- Miestny úrad Bratislava –Nové Mesto, Junácka 1, 832 91
Bratislava.
15.deň vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.

Vyvesené dňa:            Zvesené dňa:                                 ( podpis, pečiatka )


