
7109/2017/UKSP/VIDM-60        Bratislava 18.9.2017

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 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 § 66 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov

povoľuje

stavbu:" BA Nové Mesto, Frankovská VNK " na pozemkoch parc. č. 4793/1, 22296/2,
4431/6,4431/5, 4800/13, 4800/14, 4800/15, 4800/7  v registri KN C  a na pozemkoch parc. č.
17852, 17853/1, 17854/1 a 22296/2 v registri KN E, v katastrálnom území Vinohrady, na
Sliačskej a Frankovskej ul v Bratislave, v lokalite Vtáčnik, pre ktorú bolo vydané územné
rozhodnutie č. 933/2017/UKSP/POBA-UR-5 dňa 28.3.2017 s právoplatnosťou 6.5.2017
stavebníkovi spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom Čulenova 6,  816 47
Bratislava.

Predmetom stavby je vybudovanie nového VN káblového vedenia typu NA2XS2Y3x1x240
v novej trase v úseku od existujúcej kioskovej transformačnej stanice TS 1590-000 po vn
spojku na existujúci vn kábel smerujúci do existujúcej kioskovej transformačnej stanice TS
1592-000 na Tupého ulici v Bratislave.

Podmienky pre uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie vypracovanej Ing. Vladimírom Huljakom  v
máji 2017, ktorá je overená 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. Stavba bude dokončená najneskôr do: 12/2019. So stavebnými  prácami možno začať až po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.

4. Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom. Stavebník oznámi stavebnému úradu do 15 dní
po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby a zároveň stavebník predloží doklady
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o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby. Zhotoviteľ zabezpečí na stavbe výkon činnosti
stavbyvedúceho oprávnenou osobou.

5. 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
· obmedziť pri realizácii stavby znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou,

vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.

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

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

8. Stavebník je povinný všetky zrážkové vody zo stavby odviesť na vlastný pozemok.

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

10. Stavebník je povinný:
· vytýčiť priestorovú polohu povoľovanej stavby oprávnenou osobou

· 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 prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe a pri ich
preprave.

· zabezpečiť pri realizácii nových investičných zámerov zatrávnenie nespevnených
plôch

· maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie
· neporušovať predovšetkým v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na

primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie
· počas 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

· dbať na to, aby pri realizácii stavby neboli spôsobené škody na cudzích
nehnuteľnostiach a majetku.



3

11. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:
· pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení technického

vybavenia územia
· rešpektovať ochranné pásma existujúcich vedení technického vybavenia územia
· križovania a súbeh podzemných vedení technického vybavenia územia riešiť v súlade

s platnými technickými normami
· výkopové práce v blízkosti podzemných vedení technického vybavenia územia

vykonávať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie,
práce vykonávať ručne

· odkryté podzemné vedenia technického vybavenia územia zabezpečiť proti
poškodeniu

· včas upozorniť vlastníkov pozemkov a stavieb o vstupe na pozemok a o realizácii
výkopových prác.

· počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie stavbou dotknutých
nehnuteľností

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie č.OU-BA-OSZP3-
2015/96887/DAD/III zo dňa 24.11.2015:

· držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým
alebo právnickým osobám, ktoré sú na tuto činnosť oprávnené.

· držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po
vytvorení odviesť k oprávnenému odberateľovi.

· držiteľ odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí
ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom.

· držiteľ odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov,
ich zhodnotení a zneškodnení.

· držiteľ odpadu k.č. 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 pred
začatím zemných prác preukáže Okresnému úradu Bratislava spôsob nakladania
s predmetným odpadom

· držiteľ odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom (§ 10 vyhláška
MŽP SR č. 283/2001 Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných
odpadov v termíne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

· držiteľ odpadov predloží Okresnému úradu Bratislava v rámci kolaudácie doklady
o zhodnotení, alebo zneškodnení odpadov zo stavby oprávnenou osobou.

Slovak Telekom, a.s. , vyjadrenie č. 6611713482 zo dňa 15.5.2017:
· existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/20 11 Z.z.)

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351 /20 11 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 Slovak  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 Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti,
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· v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí za kresliť 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 ST a DIGI SLOVAKIA o zákaze zriaďovania skládok materiálu a
zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a
projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení,

· v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a DIGI
SLOVAKIA 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 SEK Slovak Telekom, a.s., a DIGI
SLOVAKIA 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, Slovak Telekom, a.s. týmto
upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení,

· vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA na
povrchu terénu  vykoná Slovak Telekom a.s.  na základe samostatnej objednávky do
troch týždňov od jej do ručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi.
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho
vydania,

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

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

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

· poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát č. KRPZ-BA-KDI3-16-
057/2016 zo dňa 7.3.2016:

· 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
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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 potrebne viesť prenosovú
sieť cez významné komunikačné vetvy a upustiť od možnej rozkopávky.

Dopravný podnik, a.s., č. 04499/04853/2000/2016 zo dňa 03.03.2016:
· Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas výstavby nesmú ohrozovať

bezpečnosť prevádzky autobusovej MHD na Sliačskej ulici a nesmú obmedzovať
plynulosť premávky autobusov.

· Priečny prechod káblovej trasy cez Sliačsku ulicu realizovať technológiou pretláčania,
t. zn. bez rozrušenia povrchov a bez poškodenia podložia komunikácie.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., č. 46607/2015/Nz zo dňa 02.12.2015:
· 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")

· 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 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.

· 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.

· 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
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
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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.

Distribúcia SPP  č. TDba/2951 /2015/JPe zo dňa 25.11.2015:

· Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti, je
stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-O o presné
vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na
adresu: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava.

· V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-O 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 najneskôr 7 dni pred zahájením
plánovaných prác.

· Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkon u
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 činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

· Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0m na
každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050
až po predchádzajúcom vytýčenie 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 obsypu plynovodu a uloženia
výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

· Prístup 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-o, odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' 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-o, 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,- eur až
150 000,- eur.

· 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 906 01, 70202, STN
736005,

· 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 736005 a TPP 906 01,
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stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80
zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a
pod.

Siemens s.r.o., č. PD/BA/008/16 zo dňa 20.01.2016:

· 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.
· prípade križovania Vašich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia,

požadujeme dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN
a predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.

· v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním
prác prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o, a spoločne dohodnúť spôsob realizácie,

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

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

· práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky
VO

· v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu.

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 106 ods. 3 písm. b) stavebného
zákona správnym deliktom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že uskutočňuje stavbu bez
stavebného povolenia alebo v rozpore s ním a môže mu byť uložená pokuta do výšky
165969,59  €.

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

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:

· záznam o prevzatí geodetických podkladov správcom digitálnej technickej mapy
mesta

V konaní boli vznesená námietka účastníkom konania – Hlavným mestom SR Bratislava,
Primaciálne nám. 1, Bratislava, ktorá sa týkala nepreukázania zmluvného vzťahu stavebníka
k pozemkom parc. č. 17852, 1753/1 a 17854/1 v katastrálnom území Vinohrady vo
vlastníctve účastníka konania.

Stavebný úrad uplatnenú námietku zamieta.

O d ô v o d n e n i e

  Dňa 31.5.2017 Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom Čulenova 6,  816 47
Bratislava požiadala o vydanie stavebného povolenia pre stavebný objekt SO 01 VN Káblové
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vedenie, ktorý je súčasťou stavby:" BA Nové Mesto, Frankovská VNK " na pozemkoch parc.
č. 4793/1, 22296/2, 4431/6,4431/5, 4800/13, 4800/14, 4800/15, 4800/7  v registri KN C  a na
pozemkoch parc. č. 17852, 17853/1, 17854/1 a 22296/2 v registri KN E, v katastrálnom
území Vinohrady, na Sliačskej a Frankovskej ul v Bratislave, v lokalite Vtáčnik, pre ktorú
bolo vydané územné rozhodnutie č. 933/2017/UKSP/POBA-UR-5 dňa 28.3.2017
s právoplatnosťou 6.5.2017.

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 1) stavebného zákona oznámil dňa
19.6.2017 začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a
v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2) stavebného zákona 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 svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia a boli poučení, že na neskoršie podané námietky sa nebude prihliadať. Účastníci
konania mohli uplatniť svoje námietky do 26.7.2017.

Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadal podľa ust. § 61 ods. 6) stavebného zákona o
predĺženie lehoty na posúdenie stavby. Do podkladov rozhodnutia nenahliadol žiaden
účastník konania.

V konaní boli vznesená námietka účastníkom konania – Hlavným mestom SR
Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, ktorá sa týkala nepreukázania zmluvného vzťahu
stavebníka k pozemkom parc. č. 17852, 1753/1 a 17854/1 v katastrálnom území Vinohrady vo
vlastníctve účastníka konania.

K uplatneným námietkam stavebný úrad uvádza, že podľa § 58 ods. 4 stavebného
zákona stavebník podzemných stavieb podliehajúcich stavebnému zákonu nepreukazuje
vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne
ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré
ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.
Pozemky parc. č. 17852, 1753/1 a 17854/1 sú vedené v reg. „E“ katastra nehnuteľností na
liste vlastníctva č. 6747 ako vinica mimo zastavaného územia obce a zároveň sú súčasťou
verejnej komunikácie Sliačska ul. Stavebník Západoslovenská distribučná a.s., je držiteľom
povolenia na podnikanie v energetike a podľa § 11 ods. 1. písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z.
o energetike môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme nevyhnutným na výkon
povolenej činnosti zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce
elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a zariadenia určené na
ich ochranu. Pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých
možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na
uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého rozhodnutia.  Povinnosti
zodpovedajúce oprávneniam podľa § 11 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike sú
vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom nehnuteľnosti. Návrh na vykonanie záznamu
do katastra nehnuteľností je oprávnený podať držiteľ povolenia. Práva zodpovedajúce vecným
bremenám patria držiteľovi povolenia. Ak dôjde k zmene osoby držiteľa povolenia, práva
zodpovedajúce vecným bremenám prechádzajú na nového držiteľa povolenia.

Stavebný úrad pri posudzovaní a rozhodovaní o povolení stavby vychádzal z platných
osobitných hmotno-právnych predpisov a vyjadrení dotknutých orgánov kompetentných
posúdiť návrh na povolenie stavby, pričom zistil, že jej povolenie neodporuje hľadiskám
starostlivosti o životné prostredie, čo je dokladované záväznými stanoviskami uvedenými vo
výroku rozhodnutia .

Povoľovaná stavba bola posúdená z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti a spĺňa
normové požiadavky príslušných predpisov pre oblasť požiarnej bezpečnosti stavieb, čo je
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dokladované v spise súhlasným stanoviskom Hasičského a záchranného útvaru hl. m. SR
Bratislavy č. KRHZ-BA-HZUB6-3615/2015-001 dňa 24.11.2015.

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
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 € zaplatený prevodom z účtu.

Doručuje sa
Doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto po dobu 15 dní:

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. Vladimír Huljak, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
3. Hl.m.SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
4. BestWine s.r.o., Jelačičova 8, 82 08 Bratislava
5. vlastníci nehnuteľnosti  na pozemku parc. č. 4793/1 zapísaní na liste vlastníctva 5839

Na vedomie
6. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava
9. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
10. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI,  Špitálska 14, 81228 Bratislava
11. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 03 Bratislava
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

Potvrdenie dátumu zverejnenia rozhodnutia

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: Dátum zvesenia z úradnej tabuli:


