
2364/2018/UKSP/SILJ-24         Bratislava, 18. 04. 2018

R O Z H O D N U T I E

       Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako príslušný stavebný úrad určený listom
Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OVBP2-2016/80306-FIC zo dňa 24.08.2016 podľa §
l19 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 územného konania vedeného v súlade s § 35
a nasl. stavebného zákona rozhodla takto:
podľa § 39, § 39a stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov vydáva

územné rozhodnutie

na umiestnenie líniovej stavby : "BA_Est. Žabí majer, 2. stavba, vývody 22kV – preústenie
22kV vedení" v lokalite ulíc – Vajnorská, Turbínová, Magnetová, Bojnická, Nobelova,
Račianska v katastrálnych územiach Nové Mesto a Rača v Bratislave, navrhovateľovi
Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

I.
Stavba sa umiestňuje podľa celkovej situácie a podľa projektovej dokumentácie pre
umiestnenie stavby spracovanej spoločnosťou Edwin s.r.o., so sídlom Ružová dolina 10,
821 010, zodpovedný projektant Ing. Juraj Szabo v termíne 10/2016, pri rešpektovaní
podmienok tohto rozhodnutia.

II.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

A. Podmienky umiestnenia:
Zámer rieši preústenie 22kV káblových vedení za účelom zabezpečenia dodávky elektrickej
energie pre nových a aj existujúcich odberateľov v predmetných lokalitách, v požadovanom
množstve a kvalite - účelom preústenia je prepojenie jestvujúcich 22kV káblových vedení pre
zabezpečenie dodávky elektrickej energie vybudovaním 22 kV káblových vedení typu 22-
NA2XS2Y napojených z dobudovanej rozvodne 110/22kV Žabí majer, pričom z jestvujúcej
rozvodne TR110/22kV TURBINOVÁ sa káblové vedenia odpoja. Trasovanie káblových
vedení od rozvodne Žabí majer budú riešené v troch smeroch. Z areálu rozvodne budú všetky
navrhované 22kV káblové napájače smerovať k železnici v spoločnej trase v káblovom
kanály, ktorý bude vybudovaný v rámci dobudovania rozvodne. Po opustení areálu rozvodne
budú 22kV vedenia umiestnené v troch trasách. Prvá hlavná trasa vedie od areálu rozvodne
Žabí majer k železnici, ktorú prekrižuje cez jestvujúci podchod a ďalej bude pokračovať k
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prístupovej betónovej ceste smerom k Bojnickej ul. pri bytových domoch na Bojnickej ul. a
pokračovať bude súbežne s Bojnickou ul. Od Bojnickej ul. sa začnú postupne jednotlivé 22kV
káblové vedenia podľa liniek prepojovať na jestvujúce 22kV káblové vedenia. Časť 22kV
káblových vedení bude pokračovať po Vajnorskej ul. smerom do centra mesta, kde sa väčšina
poprepája na jestvujúce 22kV káblové vedenia v oblasti Turbínovej ul. a dve 22kV káblové
vedenia budú pokračovať po Vajnorskej ul. po trafostanicu Lakeside Park. Trasa
navrhovaných 22kV káblových vedení je situovaná v prevažnej miere po verejných
priestranstvách pri asfaltových a prístupových cestách. Druhá trasa smeruje po opustení areálu
rozvodne Žabí majer k železnici a ďalej súbežne s ňou pri záhradkárskej osade, pri konci
záhradkárskej osady prekrižuje podtláčaním železnicu smerom na Nobelovu ul. a ďalej bude
pokračovať súbežne s Nobelovou ul. smerom ku križovatke s Odborárskou ul., trasa vedie v
prevažnej miere po verejných priestranstvách pri asfaltových a prístupových cestách. Tretia
trasa rieši posilnenie 22kV káblových rozvodov pozdĺž Račianskej ul. k budove Reding a k
plánovanej obytnej zástavbe „Malé Krasňany“ a zaústi do novej kioskovej distribučnej
trafostanice. Trasa je situovaná v prevažnej miere po verejných priestranstvách pri
asfaltových a prístupových cestách. Káblové vedenie bude uložené v káblových ryhách, o
rozmeroch 50 x120 cm, zakryjú sa betónovými doskami a 30 cm pod povrchom sa pri
zasypávaní ryhy zeminou uloží výstražná fólia, v prípade križovania s komunikáciami je
navrhnuté uloženie vedení do chráničiek. Križovanie tratí ŽSR a ciest bude realizované
riadeným pretláčaním. Stavba tvorí jednu ucelenú časť, pričom dĺžka kábla 22kV bude 50 500
m a trubkové rozvody HDPE pre možnú pokládku optického kábla budú v dĺžke 16 000 m.

Na Nobelovej ulici a Vajnorskej ulici musí byť vedenie trasované mimo zeleného
pásu, resp. nádob určených pre prícestnú zeleň.
B. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov :
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, stanovisko č. MAGS OUIC 34036/17-427645
zo dňa 02.05.2017 :
z hľadiska urbanisticko - architektonického riešenia:
• v predmetnej lokalite evidujeme viacero významných trás inžinierskych sietí (ako sú:

verejný vodovod, verejná kanalizácia, VTL plynovod - spolu s ochranným a
bezpečnostným pásmom, elektrické vedenie VVN 2x110 kV spolu s ochranným pásmom
a  ochranné  pásmo  železničných  tratí),  ktoré  je  potrebné  v  území  rešpektovať a  pred
začatím zemných prác požadujeme trasy presne zamerať, vytýčiť a vykonať príslušné
opatrenia.

z hľadiska riešenia dopravného vybavenia:
• riešenie nových trás káblových vedení požadujeme vecne koordinovať s výhľadovou

dopravnou stavbou „ Vonkajší polookruh Lamač - Galvaniho ulica“, s  ktorou  je
uvažované v platnej územnoplánovacej dokumentácii (spodrobňujúcu dopravno-
urbanistickú štúdiu výhľadovej stavby vypracoval PUDOS PLUS spol. s r.o.).

z hľadiska ochrany životného prostredia:
• vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia

č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy
• umiestniť kontajnery, resp. zberné nádoby pre komunálny odpad na vlastnom pozemku za

dodržania hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok; umiestnenie riešiť tak,
aby obsluha zberného vozidla mala prístup na manipuláciu s odpadom

z hľadiska budúcich majetko - právnych vzťahov:
• v prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do majetku a

správy Hlavného mesta SR Bratislavy, žiadame tento riešiť v projektovej dokumentácii
pre stavebné povolenie ako samostatný objekt vo všetkých náležitostiach projektovej
dokumentácie tohto stupňa
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Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, stanovisko č. MAGS OSK 38459/2016-
29400/Há-41 zo dňa 22.02.2017 :
1. Pred realizáciou rozkopávkových prác požiadajte príslušný cestný správny orgán o

rozkopávkové povolenie s platným POD na dotknutej komunikácii chodníku a zeleni a
práce si naplánujte tak, aby rozkopávka mohla byť realizovaná v období od lS.marca do
15.novembra bežného roka v najkratšom možnom technologickom Časovom rozsahu.

2. Križovanie komunikácií v správe hlavného mesta žiadame realizovať pretlakom.
3. Po rozkopávke chodníkov žiadame nasledovnú spätnú úpravu: novú povrchovú úpravu

ACo8 hr. 4 cm (na podkladný betón tr. C 12/15 hr. 12 cm položený na zhutněný podklad)
na celú šírku chodníka (pri šírke chodníka do 3 m) a celú dĺžku dotknutého úseku s
predĺžením + 1 m na koncoch dotknutého úseku, dodržať niveletu chodníkov a
obrubníkov.

4. Rozkopávky po ukončení žiadame zápisnične odovzdať správcovi komunikácií.
5. Žiadame chrániť pred poškodením naše podzemné káblové vedenia VO, CDS, optickú sieť

centrálneho riadenia križovatiek a kamerového dohľadu.. Pred začatím prác žiadame tieto
zariadenia zakresliť a následne vytýčiť odbornou firmou v teréne. Ak príde k poškodeniu
niektorého z uvedených káblov, žiadame vymeniť celé káblové pole bez použitia spojok.
Práce žiadame realizovať bez prerušenia prevádzky uvedených zariadení. Pred zahájením
prác a pred zásypom rýh žiadame prizvať správcu VO a prevádzkovateľa VO fy. Siemens
k odovzdaniu staveniska a ku kontrole vykonaných prác.

6. Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (týka sa prác na objektoch v správe hlavného
mesta).

7. Ďalší stupeň PD žiadame zaslať na vyjadrenie.

Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie orgánu štátnej
vodnej správy č. OU-BA-OSZP3/2016/023924/STO/III-vyj zo dňa 24.02.2016:
• Jestvujúce inžinierske siete musia byť pred zahájením stavby zamerané a vytýčené.
• V mieste križovania s jestvujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie postupovať zvlášť

opatrne a zachovať ich ochranné pásmo.

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava,  stanovisko č. KPUBA-
2016/26153-2/100646/PRA zo dňa 22.12.2016:
• v prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác

podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ a nález
ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou
osobou.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, dráhový stavebný úrad, stanovisko č.
21610/2017/SŽDD/51174 zo dňa 13.07.2017:
- MDV SR pre zriadenie líniovej stavby v ochrannom pásme dráhy (OPD) a sčasti v obvode
(OD) dráhy určuje tieto záväzné podmienky:
1. Stavbu zrealizovať podľa projektu overeného MDV SR, ktorý vypracoval Ing. Juraj Szabo

(reg. č. 5752 * 14) EDWIN, s.r.o., Bratislava v 10/2016, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou
tohto súhlasu. Každá zmena stavby oproti schválenému projektu, týkajúca sa OPD a OD
musí byť vopred prejednaná so ŽSR a odsúhlasená MDV SR.

2. Stavebník je povinný v plnom rozsahu dodržať podmienky ŽSR daná v stanovisku:
Odboru expertízy GR Bratislava pod č. 21685/2017/0420-005 zo dňa 06.06.2017,
Oblastného riaditeľstva Trnava pod č. 36/2017/289301/SŽTS/7a. 13 zo dňa 06.03.2017,
SHMRP Bratislava pod č. 0750/2a.l5/2456/2016/SHM/RP-Ba-Ju zo dňa 9.06.2016, a
prevádzkovateľa vlečky dané v stanovisku č:
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Dusla, a.s., Šaľa pod č. 5630/Si zo dňa 20.03.2017
3. V dostatočnom predstihu pred začatím prác v OPD a OD je stavebník povinný so ŽSR OR

Trnava prejednať postup a podmienky realizácie prác v obvode dráhy objednať technický
dozor pri prácach a zabezpečiť opatrenia na bezpečnú prevádzku dráhy a dopravy na
dráhe a dozerať na bezpečnosť osôb.

4. Križovanie dráhy s vedením viesť popod teleso dráhy kolmo na smerové vedenie dráhy a
zriadiť tak, aby vedenie neovplyvňovalo bezpečnú prevádzku dráhy ani bezpečnosť a
plynulosť dopravy na dráhe (najmä zabezpečovacie, spojové, záznamové a signalizačné
zariadenia energetického vybavenia dráhy ani prevádzkové energetické vybavenie
trakčných vozidiel).

5. Stavebník je povinný pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie a prípadnú ochranu vedení a
zariadení ŽSR.

6. Stavebník je povinný udržovať stavbu v OPD a OD tak, aby neohrozoval, neobmedzoval
ani nenarušil bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe ani stabilitu a odvodnenie
železničného telesa.

7. Ak dôjde k funkčnej poruche vedenia umiestneného v obvode dráhy, vlastník vedenia je
povinný o tom bezodkladne informovať ŽSR OR Trnava a DUSLO, a.s. a postupovať
podľa ich pokynov tak, aby prevádzka dráhy a doprava na dráhe boli dotknuté čo
najmenej.

8. Po ukončení stavby zabezpečiť prizvanie ŽSR OR  Trnava  a  DUSLO,  a.s.  a  zároveň im
predložiť pre časť stavby v obvode dráhy plány podľa skutočného vyhotovenia stavby.

9. MDV SR si vyhradzuje po začatí stavby právo výkonu štátneho stavebného dohľadu
(ŠSD) so zameraním na dodržiavanie podmienok tohto súhlasu k stavbe.

10. Tento súhlas (záväzné stanovisko) platí dva roky odo dňa jeho vydania, nenahrádza
povolenie stavby, nie je ani súhlasom na začatie prác, nestráca však platnosť, ak stavebník
v tejto lehote požiada vecne a miestne príslušný stavebný úrad o povolenie stavby.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, stanovisko č. 4972/1760/2016/ZP/NAGV zo dňa
18.05.2016:
- 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.

· Na komunikáciách v správe mestskej časti Bratislava Nové Mesto požadujeme:
- Jednotlivé rozsahy spätných povrchových úprav vo všeobecnosti požadujeme
na šírku jedného jazdného pruhu vozovky pri šírke miestnej komunikácie nad 5
metrov, na celú šírku MK pri šírke komunikácie do 5m, chodník - na celú šírku
chodníka.

- 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 znení neskorších predpisov.
· 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
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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 PM10 a pri trvaní prekračovania priebežne. V rámci umiestnenia
objektov žiadame, aby vedenia boli umiestňované tak, aby nedošlo k zabratiu vzrastlej
zelene. 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 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).

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

· V prípade, akýchkoľvek výkopových prác resp. umiestnenia staveniska resp. jeho časti
vrátane kontajnera na odpad a iných zariadení staveniska na pozemku, ktorý je vo
vlastníctve resp. správe mestskej časti (delimitovaný 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.

· V prípade rozkopávky na komunikáciách a chodníkoch je nutné požiadať správcu
komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie.

· Pokiaľ bude rozkopávka v kolízii s jestvujúcimi drevinami, výrub takýchto drevín je
možné realizovať až po prerokovaní výrubu s orgánom ochrany prírody a krajiny
mestskej časti a po vyznačení drevín vybraným predpísaným spôsobom.

· V zmysle zákona č, 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody MÚ BNM. V
rámci náhradnej výsadby bude žiadateľovi uložená povinnosť uskutočniť primeranú
náhradnú výsadbu drevín, v rámci ktorej bude zarátaná sadová úprava v záujmovom
území, minimálne však vo výške spoločenskej hodnoty drevín, ktoré budú vyrúbané.
Prípadne, pokiaľ nebude možné v záujmovom území umiestniť dostatočnú náhradnú
výsadbu, povoľovací orgán určí náhradnú výsadbu na inom vopred určenom mieste,
resp. finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Rozhodnutie o
súhlase musí byť právoplatné ešte pred vydaním územného rozhodnutia.

· V prípade, že sa bude jednať o cestnú zeleň, o výrube rozhoduje príslušný cestný
správny orgán. prípade poškodenia drevín bude správny orgán postupovať v zmysle
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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 majetku-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.

Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, stanovisko č.
SITB-OT4-2016/001074-528 zo dňa 16.12.2016:

· MV v záujmovom území nemá žiadne vlastné telekomunikačné siete
· V širšom kontexte realizácie stavby upozorňuje  na kábel 1047, ktorý je na hranici

záujmového územia

Michlovský, spol. s r.o., vyjadrenie č. BA-3445/2016 zo dňa 12.12.2016:
Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o

elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti,
tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza
k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou
na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange
Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budu realizovné v plnej výške na náklady
investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a
"Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná
organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznániť správcovi
PTZ. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu

objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednavatel’ farbou
alebo kolíkmi /

• preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na
možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na
povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s
najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace
stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m ( v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od
vyznačenej polohy PTZ,

• dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu

• nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by
znemožňovali prístup k PTZ

• súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
• aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu

nepovolanou osobou
• pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie

(zákrytové dosky, fólia, markéry)
• aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907

721 378
• overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
•  pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude
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vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a
správcu PTZ

Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie z hľadiska
odpadového hospodárstva č. OU-BA-OSZP3/2016/23439/DAD/III zo dňa 07.03.2016:
1. Držiteľ odpadov je povinný:

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

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

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

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

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

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

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

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

- ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR Č. 366/2015
Z.z., na tlačive uvedenom v prílohe č, 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne
s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných
odpadov; 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
veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému
odberateľovi.

3. Držiteľ odpadov k.č. 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 pred začatím
zemných prác preukáže tunajšiemu úradu spôsob nakladania s predmetným odpadom.

4. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné doložiť záväzné stanovisko tunajšieho úradu
podľa § 99 ods. 1 písm. b bodu č. 5 zákona o odpadoch. R žiadosti o vydanie stanoviska
je potrebné doložiť doklad, preukazujúci spôsob nakladania s odpädtni zo stavby (t.j.,
vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov podľa
tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byť taxatívne označená
stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na
požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov.

Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie orgánu ochrany
prírody a krajiny č. OU-BA-OSZP3/2016/23065/HRB zo dňa 24.03.2016:
1. Na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona.
2.  Výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.
3.  Záujmové územie je mimo prvkov Regionálneho územného systému ekologickej stability
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mesta Bratislavy (SAŽP 1994).
4. 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, že ide o dreviny
rastúce vo verejnej zeleni, ie potrebný súhlas na všetky dreviny bez ohľadu na veľkostné
parametre.

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

6. 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 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene
hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia
a ošetria.

Dopravný podnik Bratislava, vyjadrenie č. 03221/06211/2000/2016 zo dňa 24.03.2016:
1. Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas výstavby nesmú ohrozovať

bezpečnosť prevádzky na električkovej dráhe Vajnorskej a Račianskej radiály a ani
bezpečnosť autobusovej mestskej hromadnej dopravy, nesmú obmedzovať plynulosť
premávky električiek a autobusov a napokon v žiadnom prípade nesmú spôsobiť
zastavenie prevádzky na električkovej dráhe, t. zn. že stavba nesmie spôsobiť napäťovú a
dopravnú výluku na ňou dotknutých električkových tratiach.

2. Priečny prechod káblových vedení cez komunikácie Vajnorská, Bojnická, Nobelova a
Račianska projektovať a realizovať bez rozrušenia povrchov a bez narušenia podložia
komunikácií, t. zn. pretláčaním alebo obdobnou technológiou.

3. Nástupištia všetkých stavbou dotknutých zastávok mestskej hromadnej dopravy nesmú
byť rozkopávané (3x Vajnorská, 2x Bojnická, 2x Nobelova). Stavbou dotknuté zastávky
musia zostať počas celej doby výstavby v prevádzke.

4. V prípade, že stavebník nemôže túto podmienku dodržať - týkajúcu sa celého obdobia od
začatia výkopových prác až po úplné obnovenie povrchov rozrušovaných chodníkov -
musí zabezpečiť premiestnenie zastávok do náhradných polôh. Polohu zastávok určia
riadne schválené projekty organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia
(operatívna komisia odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy), ale ešte
pred ich schvaľovaním musia byť osobitne prerokované s DPB, a. s. V projekte stavy pre
stavebné povolenie treba jednoznačne určiť, že aký postup bude v danej veci zvolený..

5. Stavba nesmie poškodiť ňou dotknuté prevádzkové zariadenia DPB, a. s. (zastávky a ich
vybavenosť vrátane prístreškov a elektrických prípojok automatov na predaj cestovných
lístkov).

6. Stavebník je povinný realizovať križovania káblov s električkovou koľajovou traťou
výlučne podtláčaním (resp. riadeným podvrtom) v smere kolmom na os električkovej trate,
pričom horná hrana chráničky musí byť v hĺbke min. 1,70 m od temena hláv koľajníc.
Technologické jamy potrebné k realizácii pretláčania musia byť vzdialené minimálne 3,50
m od osi krajnej koľaje. Trasa káblov vedúca pozdĺžne vedľa električkovej koľajovej trati
musí byť vzdialená min. 3,00 m od osi krajnej koľaje.
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7. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie požadujeme určiť presné miesta križovania a
zapracovať presné a detailné výkresy križovania trasy káblov s električkovou koľajovou
traťou vrátane priečnych rezov.

8. Stavebník je povinný na vlastné náklady okamžite odstrániť prípadné závady na koľajovej
trati vzniknuté z dôvodu prác na uvedenej stavbe, a to po predchádzajúcom vyrozumení
vedúceho oddelenia prevádzky koľajových tratí DPB, a. s.

9. Stavebník je povinný zabezpečiť okamžité očistenie električkového telesa a koľajníc v
prípade, že tieto budú znečistené v dôsledku stavebných prác alebo staveniskovou
dopravou.

10. Stavebník je povimiý po skončení prác uviesť všetky stavbou narušené plochy a
priestranstvá do pôvodného stavu, v akom sa nachádzali pred začatím prác.

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

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

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

trakčných zariadení DPB, a. s. [tf. 5950 1491].
17. 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.

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

19. Plnenie vyššie uvedených podmienok žiadame zdokumentovať v projekte stavby pre
stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu bezpodmienečne predložiť DPB, a. s. na
vyjadrenie. V prípade preukázania potreby si vyhradzujeme právo stanoviť i ďalšie
podmienky.

SPP - Distribúcia, vyjadrenie č. TD/NS/0136/2017/An zo dňa 03.04.2017:
· 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, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP -
distribúcia, a.s., Sekcia údržby, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru
zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

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

· stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného
konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok
uvedených v tomto vyjadrení,

· stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú
dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych
predpisov, na posúdenie SPP-D,

· v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa
iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:

o rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
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o pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73
6005 a TPP 906 01,

o zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo
vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,

o zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov
a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,

o zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní
existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

Siemens, s.r.o., vyjadrenie č. PD/BA/028/17 zo dňa 27.02.2017:
· pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne,
· všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou

požadujeme uložiť do chráničiek,
· pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.:

p. Kubišta - tel.: 0903 555 028,
· v prípade križovania 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 na tel. číslo:
02/ 6381 0151

· toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovateľa VO a nenahrádza
vyjadrenie vlastníka VO - Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy,

Slovak Telekom, a.s. – stanovisko č. 6611704421:
· 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 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 povereného správou sieti.

· 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
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· 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, a.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 Slovak Telekom, a.s., 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  spoločnosti  Slovak  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, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť
vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení

· 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: Daniel Talacko,
daniel.talacko@telekom.sk, +421 2 58829342, +421902719605

· 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.

Všeobecné podmienky ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK
Slovak  Telekom,a.s.  alalebo  DIGI  SLOVAKIA,  s.r.o.  alebo  zasahuje  do  ochranného  pásma
týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný
zabezpečiť:
• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom
Slovak Telekom,a.s.
· Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia

telekomunikačného vedenia
· Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia

telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí
(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907777474
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s
rôznou funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je
žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
· Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu



12

terénu,
· Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou

a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu
stanovené

·  Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku
± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu

terénu
• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr.
hlbiace stroje)
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a
poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
· Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
· Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne čísl012129
· Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnost Slovak

Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia
zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel.
káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v
plnom rozsahu.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepný závod Bratislava, stanovisko č. 5561/220-
Škv/2016 zo dňa 04.04.2016

1. Križovania predmetných krytých profilov (zhybiek) Gaštanového kanála, vzhľadom na
ich osadenie cca 0,7 m pod terénom, nesmie byť riešené výkopom nad krytým
profilom.

2. Križovanie krytého profilu III. (potrubie DN1800), uloženého 0,7 m pod terénom,
požadujeme realizovať pretláčaním VN kábla vtiahnutého do chráničky. Krytie medzi
horným vonkajším okrajom chráničky VN kábla a spodným vonkajším okrajom
potrubia krytého profilu III. musí byť min. 1,2 m.

3. Križovanie krytého profilu II. VN trasou 1. v mieste železničného podjazdu
požadujeme vyprojektovať v rámci následnej DSP. V prípade pretláčania krytého
profilu II. požadujeme min. 1,2 m krytie medzi horným vonkajším okrajom chráničky
VN kábla a spodným vonkajším okrajom potrubia zhybky.

4. V rámci obojstranného 5,0 m pobrežného pozemku od vonkajšieho okraja krytého
profilu Gaštanového kanála požadujeme v profile križovania umiestniť signalizačnú
tyč VN vedenia.

5. V následnej DSP požadujeme predložiť pôdorysný a priečny detail (okótovaný)
križovania krytého profilu II. a krytého profilu III. VN káblom.

6. Na základe vypracovania geometrického plánu je potrebné uzavretie zmluvného
vzťahu medzi investorom a SVP, š.p., OZ Bratislava, odbor správy majetku, na
križovanie Gaštanového kanála VN vedeniami.

SWAN, a.s., vyjadrenie č. SW-10556/2016 zo dňa 7.12.2016:
· pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s. V

súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa
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STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33
3300.

· realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných
vedení a zariadení /ochranné pásmo je 0,5,m/ požadujeme vykonávať zásadne ručným
spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle §66, §67 a §68 Zákona č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti
telekomunikačných káblov je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble
zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu.

· jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej
objednávky na adresu Heizer Optik, s.r.o., prevádzka Hraničná 18,821 05 Bratislava,
kontakt:p. M. Pulc - 0908 948 800

· nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná
ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú
umiestňovať skládky materiálov a stavebnej sute.

· vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je
dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo
pracovného času /uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým
zabezpečiť Ich plynulú prevádzky schopnosť.

· oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na
možnú polohovú odchýlku +- 30cm skutočného uloženia zariadania od vyznačenej
polohy na povrchu terénu.

· stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov).
· bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s., helpdesk

kontakt: 0908706819, +421 2 35000999.

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI stanovisko č. KRPZ-BA-KDI3-1016-001/2017 zo
dňa 10.11.2017:

· v prípade obmedzenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky stavebnými prácami,
alebo pri prípadnej rozkopávke vozovky, alebo chodníka je potrebné vypracovať
projekt organizácie dopravy a tento predložiť na prerokovanie a odsúhlasenie
Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ v Bratislave pre potreby určenia
dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v platnom znení,

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

· v prípade rozkopávky chodníka zabezpečiť lávky pre chodcov apo celej dĺžke
rozkopávky chodníka požadujeme osadiť fyzické zábrany (zábradlie),

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

Západoslovenská distribučná, vyjadrenie zo dňa 25.01.2017:
· Požadujeme jednotné značenie dÍžkových mier v zmysle normy vo výkresoch aj

technickej správe (nemiešať dohromady mm, cm, ... ). Pri káblových rezoch doplniť
HDPE chráničku, kóty hÍbky (výšky) umiestnenia výstražnej fólie. Vo výkresoch
doplniť grafickúj značkú sever pre orientáciu vo výkresoch.

· Predĺženie 22kV káblových napájačov VN1169 a VN1171 z TS 1549-000 Lakeside
Park riešiť káblovým vedením s medeným jadrom typu 3x N2XS2Y 1x240 - opraviť v
textovej časti predloženej PD.
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· V ďalšom stupni PD doplniť jednopólovú schému zapojenia 22kV rozvodov - súčasný
a navrhovaný stav, ktorý má byť spracovaný v zmysle IP č. 15/13 75/T 111
BA_ESt.ZaM_2.stavba_ vývody 22kV- VNK, TS, NN. Ďalej dopracovať situačne
zaústenie a pripojenie nových 22kV káblových napájačov do nového 22kV rozvádzača
v plánovanej 22kV rozvodni TR 110/22kV Žabí Majer.

· V areály dobudovanej rozvodne TR 110/22kV Žabí Majer zosúladiť nový káblový
kanál pre vyústenie 22kV káblových vedení, ktorý má byť riešený v prvej stavbe v
rámci dobudovania rozvodne TR 110/22kV Žabí Majer, prednostne ho riešiť v priamej
trase a mimo plánovaných 1l0kV stožiarov.

· V rámci navrhnutého preústenia 22kV vedení požadujeme vo všetkých vzniknutých
nedolievaných úsekoch pôvodných káblových vedení typu 22- ANKTOYPV 3x185,
doplniť aj nevyhnutne potrebné výmeny dotknutých 22kV vedení v pôvodných trasách
za nový kábel typu 3xNA2XS2Y1x240.

· S Bratislavskou teplárenskou, a.s. je nutné dohodnúť v dostatočnom časovom
predstihu spôsob ponechania pripojenia 22kV rozvodne Tepláreň Turbínová, a teda
toto zapojenie zohľadniť aj pri riešení preústení 22kV vývodov.

· V ďalšom stupni PD je nutné odsúhlasenie predloženej PD aj na tíme správy
energetických  zariadení  SEZ  Bratislava,  tímom  služieb  pre  ES  Bratislava,  tímom
ochrán a automatík, tím SCADA a komunikácia a tímom správy zariadení VVN.

· Uloženie káblov žiadame riešiť v zmysle STN 34 10 50, STN 33 2000-5-52 a STN 73
60 05. Káble ukladať do definitívne vybudovaných chodníkov, komunikácií alebo v
zelenom páse.

· Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská
distribučná, a.s. silové aj oznamovacie a dodržiavať ich ochranné pásma v zmysle § 43
Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a jeho noviel a nadväzných legislatívnych
predpisov.

· Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení Západoslovenská distribučná, a.s. -
požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach
dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.

· Pri prácach na zariadeniach patriacich Západoslovenská distribučná, a.s. požiadať
pracovníka tímu správy energetických zariadení Bratislava, Hraničná 14 o technický
dozor.

· Pred zahrnutím výkopov (distribučné káble VN a NN uložené v pieskovom lôžku s
mechanickou ochranou) a chráničiek je potrebné prizvať zástupcu tímu správy
energetických zariadení Bratislava, Hraničná 14.

· Projektant zodpovedá za detailné technické riešenie v zmysle platných technických
noriem (STN EN) a za použitie prvkov v DS (distribučnej sústave) výlučne zo
schváleného typového katalógu výrobkov pre Západoslovenská distribučná, a.s.
umiestneného na internetovej stránke: http://www.zsdis.sk/sk/O-
spolocnosti/Informacny-servis/Obstaravanie (v prípade nejasností kontaktovať Tím
technológie pre sieť, Ing. Genšor 02/50612524).

BVS, a.s., vyjadrenie č. 22551/2016/Nz zo dňa 30.06.2016:
l. 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“) (p. Miš,
kontakt: 0903 717 985) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV“) (p.
Kiss, kontakt: 0902 969 107).

2.  Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s
vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma
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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 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).

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 BVS 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,
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.

Bratislavský samosprávny kraj, stanovisko č. 02509/2016/CDD-84 zo dňa 27.12.2016
1. Stavbou dôjde ku križovaniu s električkovou dráhou a jej súčasťami.
2. Investičný zámer stavebníka je potrebné prerokovať s prevádzkovateľom električkovej

dráhy - Dopravný podnik Bratislava, a.s.
3. Kríženia a súbehy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005.
4. Pri prácach v blízkosti trakčných vedení, napájacích a ovládacích káblov je nutné dodržať

STN 34 3112 najmä čl. 112,117 a 120.
5. Stavebná činnosť nesmie v žiadnom prípade spôsobiť zastavenie premávky na

električkovej dráhe, t.z., že stavebná činnosť nesmie spôsobiť napäťovú ani dopravnú
vvýluku.

Bratislavská teplárenská, a.s., stanovisko č. 01204/Ba/2016/3410-3 zo dňa 07.06.2016
1. Pri súbehu 22kV vedenia snáším horúcovodom dodržať ochranné pásmo horúcovodu a to

1m od vonkajšieho obvodu horúcovodu na obe strany.
2. Pri križovaní 22kV vedenia s naším horúcovodom dodržať normu STN 73 6005/1993 -

Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Ďalej žiadame 22kV vedenie uložiť do
chráničky s presahom 1 m od vonkajšieho obvodu horúcovodu na obe strany.

3. Nevykonávať výkopové práce, ktoré by mali za následok obnaženie a poškodenie
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horúcovodu.
4. Výkopové práce v blízkosti horúcovodu žiadame vykonať ručne a žiadame byť prizvaný

na kontrolu križovania inžinierskych sietí s naším tepelným zariadením ešte pred zásypom.
5. Zamedziť pohyb ťažkých mechanizmov nad naším horúcovodom.
6. Bez nášho predchádzajúceho súhlasu zakazujeme umiestňovať prostriedky zariadenia

staveniska nad horúcovod, do jeho ochranného pásma a do pásma bezprostredne
nadväzujúceho na jeho ochranné pásmo.

7. Akýkoľvek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia našej spoločnosti je
neprípustný.

8. Pred začatím stavebných prác žiadame horúcovod vytýčiť. Upozorňujeme, že vytýčenie
horúcovodu v majetku BAT, a.s., je platné 6 mesiacov od dátumu na doklade o vytýčení.

9. Horúcovod na základe objednávky vytyčujú zamestnanci BAT, a.s., odbor GIS, Igor
Jakabovič a Peter Mišovič, tel.: 0907 703 085.

10. Požadujeme uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene za jednorazovú odplatu a to do 30
dní po predložení právoplatného kolaudačného rozhodnutia a zamerania skutkového stavu
trasy kábla s vyznačením ochranného pásma.

Slovnaft, a.s., stanovisko č. 62340/2016/737 zo dňa 06.06.2016
1. zámer nesmie narušiť ani obmedziť plynulé fungovanie a prevádzkovú činnosť našej

čerpacej stanice (ČS);
2. investor zaručí prostredníctvom svojho stavebného dozoru kontrolnú činnosť a

dodržiavanie podmienok vyjadrenia SLOVNAFT a.s., vrátane súčinnosti v prípade
potreby vykonania neplánovanej opravy zo strany SLOVNAFT, a.s.

3. v prípade, že by došlo k akémukoľvek narušeniu/porušeniu, požadujeme okamžitú
nápravu;

4. o termíne realizácie požadujeme informovať aspoň 2 týždne vopred;
5. pred realizáciou požadujeme preveriť existenciu inž. sieti, kolízne miesta (súbeh,

križovanie) požadujeme riešiť ručnými výkopmi.

Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko č. OU-
BA-OCDPK2-2016/023753/DRA zo dňa 06.04.2016
1. Trasa káblov bude vedená mimo cestného telesa cesty 11/502- Račianska ulica.
2. Križovanie trasy kábla pod cestou 11/502 požadujeme realizovať pretláčaním.
3. Pred realizáciou pretláčania je potrebné požiadať tunajší úrad o samostatné povolenie na

zvláštne užívanie cesty spolu s dokumentáciou technického riešenia, ktoré bude
zohľadňovať teleso cesty (dĺžku a hĺbku pretláčania, umiestnenie montážnych jám mimo
telesa cesty) spolu so súhlasným stanoviskom správcu cesty.

4. V prípade potreby umiestnenia dopravného značenia počas realizácie prác na ceste II/502
je potrebné požiadať tunajší úrad o určenie dočasného dopravného značenia na základe
návrhu prerokovaného s príslušným dopravným inšpektorátom a obcou.

5. Práce musia byť realizované tak, aby nedošlo k obmedzeniu dopravy a cesta 11/502 bola
prejazdná v oboch smeroch.

6. K navrhnutej trase v chodníkoch a spevnených plochách sa tunajší úrad nevyjadruje.

III.
Platnosť územného rozhodnutia:

1. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1) stavebného zákona platí tri roky odo dňa, kedy
nadobudlo právoplatnosť, nestráca   však  platnosť, pokiaľ   bola v tejto lehote začatá
stavba.
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2. Predĺženie  platnosti tohto  rozhodnutia je možné  podľa § 40 ods. 3) stavebného
zákona len na základe dostatočne odôvodnenej žiadosti podanej stavebnému úradu
minimálne 90 dní pred uplynutím uvedenej lehoty.

IV.
Námietky účastníkov konania:
V konaní neboli vznesené námietky účastníkmi konania.

Odôvodnenie

       Dňa 24.02.2017 s posledným doplnením dňa 13.12.2017 podal navrhovateľ
Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, ktorú v konaní
zastupuje spoločnosť EDWIN, s.r.o., so sídlom Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava, o
vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie líniovej stavby: "BA_Est. Žabí majer, 2.
stavba, vývody 22kV – preústenie 22kV vedení" v lokalite ulíc – Vajnorská, Turbínová,
Magnetová, Bojnická, Nobelova, Račianska v katastrálnych územiach Nové Mesto a Rača
v Bratislave.
      Stavebný úrad v súlade s ustanovením §36 ods.1) a §36 ods.4) stavebného zákona oznámil
pod č. 2364/2018/UKSP/SILJ-ozn zo dňa 16.02.2016 začatie územného konania dotknutým
orgánom a známym účastníkom konania verejnou vyhláškou a podľa § 36 ods. 2 stavebného
zákona, upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania
a dotknuté orgány mohli uplatniť svoje námietky do 20.03.2018. Stavebný úrad upozornil
účastníkov konania, že podľa § 42 ods. 4) stavebného zákona v odvolacom konaní sa
neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní.
       V konaní žiaden dotknutý orgán nepožiadal o predĺženie lehoty na vydanie stanoviska
a žiaden účastník konania nenahliadol do podkladov rozhodnutia. V uvedenej lehote neboli
stavebnému úradu doručené námietky účastníkov konania.
 Navrhovateľ pred začatím územného konania, okrem vo výroku citovaných vyjadrení,
zabezpečil súhlasné stanoviská dotknutých orgánov a správcov podzemných vedení
technického vybavenia územia: Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy,
stanovisko č. KRHZ-BA-HZUB6-1792/2016 zo dňa 22.06.2016, Ministerstvo obrany
Slovenskej republiky, agentúra správy majetku, stanovisko č. ASM-77-698/2016 zo dňa
30.03.2016, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, stanovisko č.
HŽP/10862/2016 zo dňa 23.06.2016, Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia,
stanovisko č. OU-BA-OKR1-2016/025864 zo dňa 09.03.2016. Podmienky z týchto
vyjadrení  sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby. Stavebný úrad posúdil
stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad.

V uskutočnenom konaní stavebný úrad posúdil začlenenie stavby do územia,
rešpektoval obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov
chrániacich verejné záujmy a predpokladaný rozvoj územia podľa platného územného plánu
obce. Umiestnenie stavby je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy,  rok
2007, v platnom znení.

Stavebný úrad zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani
neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania. Na základe toho stavebný
úrad rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

P o u č e n i e
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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 (podľa § 54 správneho poriadku). 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 eur zaplatený prevodom na účet tunajšieho úradu.
Príloha: Situácia umiestenia stavby
Doručuje sa:

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. EDWIN, s.r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
3. právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, alebo

stavbám, ako aj k susedným pozemkom  a stavbám môžu byť umiestnením priamo dotknuté a
vlastníkom susedných  nehnuteľností - doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej
tabuli mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na Junáckej ul. č.1, Bratislava po dobu 15 dní

Na vedomie:

4. Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Nové Mesto odd ŽP a ÚP-tu, Junácka 1, 832 91
Bratislava III.

5. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č.1, P.O.BOX 192, 814 99  Bratislava 1
6. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy,oddelenie správy komunikácií, P.O.BOX 192, 814 99

Bratislava
7. Mestská časť Bratislava – Rača, miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
8. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných

zložiek ŽP, štátna vodná správa, Tomášikova 46, 832 05  Bratislava
9. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných

zložiek ŽP, odpadové hospodárstvo, Tomášikova 46, 832 05  Bratislava
10. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných

zložiek ŽP, ochrana prírody a krajiny, Tomášikova 46, 832 05  Bratislava
11. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05  Bratislava
12. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07  Bratislava 1
13. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, majetkový odbor, P.O.BOX 106, Sabinovská 16,

820 05  Bratislava 25
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vBratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
15. Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
16. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04  Bratislava
17. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
18. DIGI Slovakia, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01  Bratislava
19. Dial Telecom, a.s., org. zložka Zámocká 30, 811 01  Bratislava
20. SPP-Distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava 29
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21. Západoslovenská distribučná, a.s., 18 Bratislava, Správa energetických zariadení VN a NN
BA,  Čulenova č.6, 816 47  Bratislava

22. Západoslovenská energetika, a.s Bratislava, (Slaboprúdové oznamovacie káble), Čulenova č.6,
816 47  Bratislava

23. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84  Bratislava
24. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Odbor dopravných informácií a stavieb, Olejkárska č. 1, 814

52  Bratislava
25. Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s., Prešovská 48, 826 46  Bratislava
26. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor

telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72  Bratislava
27. MINISTERSTVO OBRANY SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47

Bratislava
28. MINISTERSTVO OBRANY SR, Agentúra správy majetku, Za Kasárňou 3, 832 47

Bratislava
29. SIEMENS, s. r. O., Verejné osvetlenie, Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava
30. UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01  Bratislava
31. Michlovský, spol. s r.o., UC1-údržbové centrum Piešťany, Letná 796/9, 921 01  Piešťany
32. Energotel, a.s.,  Miletičova 7, 821 08  Bratislava
33. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava
34. BENESTRA, s.r.o.., Einsteinova 24, 851 01  Bratislava
35. SITEL, spol. s r.o., pracovisko Bratislava, Kopčianska 20/c, 851 01  Bratislava
36. SWAN , a.s., Borská 6, 841 04  Bratislava
37. Primanet, spol.s r.o., Dunajská 36, 811 08  Bratislava
38. ACS, s.r.o., Ružová dolina 10, 821 09  Bratislava
39. RAINSIDE, s.r.o., Teslova 43, 821 02  Bratislava
40. O2 Slovakia, s.r.o., Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01  Bratislava
41. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74  Bratislava
42.  Ocam, s.r.o., Paulíniho 8, 811 02  Bratislava, Technické oddelenie, Nám. Hraničiarov 39, 851

03  Bratislava
43. Orange Slovensko, a.s., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
44. Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01  Bratislava
45. SUPTel, s.r.o., Pri šajbách 3, 831 06  Bratislava
46. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05  Bratislava
47. SATRO, Operátor káblovej televízie a dátových služieb, Polianky 9, 844 37  Bratislava
48. MDVRR SR, Úrad vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava,

Nám. slobody 6,  810 05  Bratislava
49. Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05  Bratislava
50. TDS Real, s.r.o., Bajkalská 5/A, 831 04  Bratislava
51. TERMMING, a.s., prevádzka Bratislava, Záhradnícka 46, P.O.BOX 55, 820 05  Bratislava 25
52. SANET_ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, 821 06  Bratislava
53. EUSTREAM, a.s., Votrubova 11/A, 821 09  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 a potvrdené vrátiť

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: Dátum zvesenia z úradnej tabuli:
pečiatka, podpis


