
1687/2018/UKSP/HROD/VIDM-7 Bratislava 8.2.2018

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

stavebný objekt SO 01 Nové NN káblové vedenie, ktorý je súčasťou stavby:" BA Nové
Mesto, Vidlicová NNK " na pozemkoch parc. č. 21667, 6647/1, 6224  v registri KN C  a na
pozemku parc. č. 6194/14, v registri KN E, v katastrálnom území Vinohrady, na uliciach
Vidlicovej a Cesta na Kamzík v Bratislave, pre ktorú bolo vydané územné rozhodnutie č.
938/2017/UKSP/POBA-UR-12 dňa 18.5.2017 s právoplatnosťou 21.7.2017 stavebníkovi
spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom Čulenova 6,  816 47 Bratislava.

Predmetom stavby je vybudovanie nového NN káblového vedenia o dĺžke 150m na uliciach
Vidlicovej a Cesta na Kamzík v Bratislave.

Podmienky pre uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie vypracovanej Ing. Dušanom Držíkom zo
spločnosti LiV-EPI, s.r.o., v decembri 2015, 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.
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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-
2016/25294/DAD/III zo dňa 16.3.2016:
1. Držiteľ odpadov je povinný:

· zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,

· zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to
jeho

·  prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto
nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,

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

· zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť
jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,

· zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo
iné zhodnotenie,

· odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o
odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,

· viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na
Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o
evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,

· ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č.
366/2015 Z.z., na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá
ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou
tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za
obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej
správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka
a uchovávať ohlásené údaje.

2. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v
mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia
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veľkoobjemného kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému
odberateľovi.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., č. 6610/2016/Nz zo dňa 17.3.2016:
· 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") 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
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.
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Hlavné mest SR Bratislava č. MAGS OUIC 46468/16-292404 zo dňa 13.1.2017:
· Pozemky dotknuté líniovou stavbou je potrebné po ukončení stavebných prác

uviesť do pôvodného stavu;
· Vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného

nariadenia č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR
Bratislavy.

Hlavné mesto SR Bratislava č. MAGS OSK39333/16-36880,36883/Há-57 zo dňa
02.03.2016:

· Žiadame chrániť pre poškodením naše podzemné káblové zariadenia verejného
osvetlenia (VO), ktoré je potrebné vopred zakresliť a vytýčiť odbornou firmou. Pri
prácach žiadame dodržať platné STN a predpisy. Ak príde k poškodeniu kábla VO,
žiadame vymeniť celé káblové pole bez použitia spojok. Stavebné práce žiadame
realizovať bez prerušenia prevádzky VO. Prípadnú poruchu na VO je potrebné
oznámiť

Hlavné mesto SR Bratislava č. MAGS OSK OSK 39336/2016/2-36882 zo dňa 17.03.2016:
· Pred vydaním stavebného povolenia uzatvorí stavebník stavby s Bratislavou v

zmysle § 139 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Zmluvu o
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bude oprávňovať
stavebníka uskutočniť navrhovanú realizáciu inžinierskych sieti na cudzom
pozemku.

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto č.  27118/6520/2016/ŽP/aÚP-1888/2015/NAGV z
dňa 26.07.2016:

· 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.

· Stavbou budú dotknuté komunikácie Vidlicová a Cesta na Kamzík. Vidlicová je
miestna komunikácia III. triedy, ktorá nebola zverená do správy mestskej časti
Bratislava Nové Mesto (MČ BNM). Cesta na Kamzík je miestna komunikácia  III.
triedy a je v správe MČ BNM.

· Podrobné podmienky spätných úprav budú správcom komunikácie III. triedy
špecifikované po predložení žiadosti o vydanie rozkopávkového povolenia, vrátane
podrobne okótovanej trasy v situácii a presnej špecifikácie križovania s
komunikáciou. V prípade zásahu do chodníka tento je potrebné upraviť v celej
šírke.

· Zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí v trase navrhovanej stavby, dodržať
požiadavky správcov dotknutých inžinierskych sietí.

· 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.
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· 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. Stavebník je povinný nepretržite
zabezpečovať prekrytie kontajnerov s odpadmi z výstavby, vrátane výkopovej
zeminy, na stavbe a pri ich preprave.

· Stavebník je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch
vozidiel zo stavby. Zabezpečiť kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a
verejných priestranstiev priľahlých k stavbe. Vykonanie opakovaného kropenia
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 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 rámci umiestnenia vedenia žiadame, aby prednostne boli siete umiestnené tak,
aby nedošlo k zabratiu vzrastlej zelene, teda aby v rámci rozkopávky nebolo nutné
vyrubovať dreviny vrátane vzniknutého ochranného pásma.

· V prípade, že by malo dôjsť k akémukoľvek zabratiu zelene :
· pred zahájením stavebných prác zabezpečiť odborné ošetrenie prípadnej

stromovej vegetácie tak, aby bola údržba vykonaná v súlade s technickou
normou S TN 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 kríky a dreviny, aby nedošlo k poškodeniu
koreňového systému drevín a kríkov, výkop nesmie byť vedený bližšie ako 2.5
m od päty kmeňa, pri hĺbení výkopov nesmú byť prerušené korene hrubšie ako
3 cm (korene môžu byť prerušené jedine rezom, pričom rezné miesta je
potrebné zahladiť a ošetriť).

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

· V prípade, že akékoľvek výkopové práce resp. umiestnenie staveniska resp. jeho
časti vrátane kontajnera na odpad a iných zariadení staveniska, sú 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 (MU
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 požiadat správcu
komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie.
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· 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.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany prírody č.
OU-BA-OSZP3-2016/26402/HRB  zo dňa 31.03.2016:

· Na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona.
· Výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podľa zákona v území

zakázanú.
· Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy

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

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

· Vzhľadom na blízko sa vyskytujúce dreviny, ktoré zostávajú zachované, je pri
stavebných a výkopových prácach potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k
poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí týchto drevín (§ 47 ods. 1 zákona
OPK) a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody,
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podľa ktorej (bod 4.2.4
STN) sa výkopové práce ani zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v koreňovom
priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa
vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5m od päty kmeňa. Pri hĺbení
výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť
jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetria.

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 neboli vznesené námietky účastníkmi konania.



8

O d ô v o d n e n i e

  Dňa 12.7.2017 Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom Čulenova 6,  816 47
Bratislava požiadala o vydanie stavebného povolenia pre stavebný objekt SO 01 Nové NN
káblové vedenie, ktorý je súčasťou stavby:" BA Nové Mesto, Vidlicová NNK " na
pozemkoch parc. č. 21667, 6647/1, 6224  v registri KN C  a na pozemku parc. č. 6194/14,
v registri KN E, v katastrálnom území Vinohrady, na uliciach Vidlicovej a Cesta na Kamzík
v Bratislave, pre ktorú bolo vydané územné rozhodnutie č. 938/2017/UKSP/POBA-UR-12
dňa 18.5.2017.

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 27.12.2017.

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 neboli vznesené námietky účastníkmi konania.

V uskutočnenom stavebnom konaní stavebný úrad zistil, že projektová dokumentácia
spĺňa zastavovacie podmienky určené vydaným územným rozhodnutím č.
938/2017/UKSP/POBA-UR-12 dňa 18.5.2017, spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných
záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a
zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným 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 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
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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. LiV-EPI, s.r.o., Ing. Dušan Držík, Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava
3. Hl.m.SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
4. vlastníci nehnuteľnosti na pozemku parc. č. 6128/24, 6194/1, 6194/7, 6194/17, 6194/8

a 6194/9 v katastrálnom území Vinohrady

Na vedomie
5. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava
8. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
9. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 03 Bratislava

Potvrdenie dátumu zverejnenia rozhodnutia

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


