
 3121/2018/ÚKSP/PETL-57                                  Bratislava  08.08.2018

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

p o v o ľ u j e

líniovú stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, BA1-B1 Deviata_UO00079_2019“, na
uliciach Jeséniova, Brečtanová, Mandľovníková, Jedenásta, Deviata, Záruby III, Desiata,
Čremchová, Jalovcová a Tupého v katastrálnom území Vinohrady na pozemkoch parc. č.:
21698/1, 19239/1, 19240/5, 18258/72, 19230/2, 19235/2, 22303, 18272/3, 18261/9, 18260/1,
18258/101, 18258/42, 18258/100, 18258/99, 18258/57, 18258/98, 18275/11, 18275/4,
18275/14, 18275/10, 18274/19, 22302, 18289/1, 18256/19, 18256/2, 18258/34, 18258/17,
18224/1, 18222/21, 18222/11, 21699/1, 7149, 21699/9 evidované v registri C-KN a na
pozemkoch parc. č.: 19240/3, 19239/1, 19230/1, 22303, 21699/1 evidované v registri E-KN,
stavebníkovi SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO:
35910739.

       Predmetom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia plynovodov  a pripojovacích
plynovodov v Bratislave a zmena tlakovej hladiny z NTL 2,1 kPa na STL 90 kPa v uliciach
Jeséniova, Brečtanová, Mandľovníková, Jedenásta, Deviata, Záruby III, Desiata, Čremchová,
Jalovcová a Tupého. Obnova je nutná z dôvodu rastúceho počtu únikov plynu, ktoré sú
spôsobené koróziou a poškodenou izoláciou na plynovodných potrubiach. Existujúce
plynovody z ocele, sa nahradia novými STL a NTL plynovodmi a prípojkami z
polyetylénu PE 100 RC, plynovody dimenzie d110, d90, d63, d50, d40 a pripojovacie
plynovody budú dimenzie d32, d40. Pri rekonštrukcii budú zároveň zrekonštruované aj
prípojky, ktoré sa nahradia prípojkami z materiálu PE100 RC o dimenziách d32, d40.  Všetky
STL a NTL prípojky budú ukončené na hranici verejného a súkromného pozemku. Pri
ukončení na vstupe do jestvujúcej skrinky, bude vymenený hlavný uzáver plynu (HUP) na
vstupe. V prípade osadenia novej DRZ bude osadený HUP, regulátor a vymiestnené meradlo.
Skrinky budú umiestnené v oplotení, na chodníku, resp. zelenom páse pri fasáde, príp.
zasekané do fasády. Rekonštruované plynovody budú vedené v pôvodných trasách resp.
v ochrannom pásme plynovodov. Trasy rekonštruovaných plynovodov sú vedené v zelených
pásoch, spevnených a nespevnených plochách, v asfaltových komunikáciách a chodníkoch
(asfaltové, betónové, dlažbové) v ochrannom pásme existujúceho plynovodu s rešpektovaním
ochranných pásiem ostatných inžinierskych sietí, v zmysle výkresovej časti, v ktorej sú
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situácie jednotlivých úsekov v mierke 1:500 detailne zakreslené aj s popisom. Výstavbou
plynovodu nedôjde k výrubu zelene na jestvujúcich trasách. Stavbou nebude vyvolaná
prekládka inžinierskych sietí. Po obnove plynovodov sa povrchy uvedú do pôvodného stavu.
Spolu bude obnovených 73 ks prípojok s celkovou dĺžkou 326,8 m (výkop, mikrotunelovanie
a 19 ks prípojok a celkovou dĺžkou 164,7 m (na pretlakovanie). Rekonštrukcia bude
realizovaná výkopovou metódou. Na ulici Brečtanová bude rekonštrukcia prípojok
realizovaná bezvýkopovou technológiou – neriadených mikrotunelovaním.

Realizácia rekonštrukcie jednotlivých častí plynovodov sa bude vykonávať postupne.
V rámci rekonštrukcie bude existujúci NTL systém po celú dobu výstavby plynovodu
v prevádzke kvôli minimálnemu prerušeniu dodávky plynovodov pre obyvateľov.

Realizácia rekonštrukcie plynovodov a prepojovacie práce budú prebiehať mimo
vykurovacieho obdobia s minimálnou odstávkou odberateľov, v prípade pretlakovania
a vťahovania plynovodu s dočasnou odstávkou odberateľov. Prepojenie existujúcich
pripojovacích plynovodov na rekonštruovaný PE plynovod bude realizované pri krátkodobom
prerušení dodávky  ZP pre každého odberateľa osobitne. Odstávka odberateľov bude
uskutočnená v zmysle zákona č. 251/2012 o energetike, § 49.

Rekonštruované pripojovacie plynovody sú prednostne navrhnuté tesne vedľa
existujúcich pripojovacích plynovodoch, pri dodržaní dohodnutého osadenia skriniek DRZ.
Rekonštruované pripojovacie plynovody budú ukončené na hranici pozemku osadením novej
DRZ skrinky, kde bude nový HUP, regulátor a plynomer, ktorý bude vymiestnený zo
súkromných priesotorov odberateľov. V mieste pôvodného meradla sa vykoná krátky zvarový
spoj. Vymiestnením navrhovaných DRZ na hranicu pozemku bude docielené aj sprístupnenie
HUP z verejného priestranstva.

Ulice Jeséniova, Brečtanová: uzlové body 1-2 NTL oceľový DN200, r. 1996, dĺžka
165 m – zrušenie bez náhrady

Ulica Brečtanová: uzlové body 5-8 NTL oceľový DN100, DN150 r. 1972 a 1996,
dĺžka 77 m – na zrušenie bez náhrady

Ulica Brečtanová – VETVA „A-1“: uzlové body 2-3-4-5 STL1 OCL DN200 – dĺžka
11 m, DN150 – dĺžka 2 m – pretlakovanie na STL1

Ulica Brečtanová – VETVA „A–2“: uzlové body 3a – 8 STL1 PD d110 – dĺžka 157 m
Ulica Brečtanová, VETVA „A-3“: uzlové body 3a-9-11-14-20-2 STL1 PE d110 –

dĺžka 200 m – pretlakovanie na STL1
URZ  Brečtanová:  uzlové  body  2  STL1  PE  d40  –  dĺžka  2,5  m,  NTL  DN100  OCL  –

dĺžka 2,5 m
Ulica Brečtanová/Jedenásta (súkromné pozemky): uzlové body 9-9a NTL oceľový

DN80 r.1978, dĺžka 100 m – zrušenie bez náhrady
Ulice Mandľovníková, Jedenásta – VETVA „B“: uzlové body 11, 12, 13 STL1 PE d50

– dĺžka 190 m
Ulica Deviata – VETVA „C“: uzlové body 14, 15, 16, 17 STL1 PE d90 – dĺžka 260m
URZ Deviata: uzlové body 17, 18, 19 STL1 PE d630 – dĺžka 4,0 m, NTL PE d110 –

dĺžka 22 m
Ulica Záruby III – VETVA „D“: uzlové body 20, 21 STL1 PE DN100 – dĺžka 43 m –

pretlakovanie na STL1
Ulica Desiata – VETVA „E“: uzlové body 15, 23 STL1 PE d63 – dĺžka 215 m
Ulica Jalovcová – VETVA „F“: uzlové body 24, 25 NTL PE d90 – dĺžka 95 m
Ulica Tupého – VETVA „G“: uzlové body 26, 27 NTL PE d90 – dĺžka 180 m
Ulica Tupého: uzlové body 27, 28 NTL oceľová DN 80, r.1956, dĺžka 69 m – na

zrušenie bez náhrady
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Podmienky pre uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Annou
Valovou v termíne 06/2017, ktorá je overená stavebným úradom 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. Lehota na dokončenie stavby je 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
povolenia. V prípade, že stavebník nie je schopný stavbu dokončiť, má o predĺženie
termínu doby výstavby požiadať pred jeho uplynutím. So stavebnými prácami možno
začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní od
uskutočnenia výberového konania, najneskôr do začatia stavebných prác, oznámiť
stavebnému úradu identifikačné údaje zhotoviteľa stavby a zabezpečenie odborného
vedenia stavby a jeho oprávnenie na výkon tejto činnosti.

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

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

7. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných
predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona.

8. Počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie nehnuteľností na
susedných pozemkoch.

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

10. Úprava staveniska:
· stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska,
· na stavenisku musí byť udržiavaný poriadok,
· stavebník musí zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám,
· sypký materiál musí byť zabezpečený proti úletu,
· vozidlá pred výjazdom zo staveniska očistiť,
· zariadenie staveniska umiestňovať prednostne na spevnené plochy,
· obmedziť pri realizácii stavby znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou,
· vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.

11. Stavebník je povinný:
· 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 nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe, pri
ich preprave,

· 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,
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· 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.

12. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:

MČ Bratislava – Nové Mesto, stanovisko k investičnému zámeru č.
32084/7765/2017/ZP/NAGV zo dňa 26.09.2017:
- 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. Správcom miestnych komunikácií III. Treidy – Brečtanová,
Mandľovníková, Deviata, Záruby, Čremchová, Desiata, Jalovcová, Tupého, je mestská
časť Bratislava – nové Mesto. Komunikácia Jedenásta je nezaradená a nie je v správe
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Požiadavky na realizáciu spätných úprav na miestnych komunikáciách:
- Chodník – pri križovaní chodníka: výkop uložiť na skládku (nepoužiť do spätného

zásypu), zásyp realizovať po obsype potrubia štrkodrvou so zhutnením po 300 mm,
podkladový betón tr. C12/15 hr. 120 mm s preložením ryhy výkopu na každú stranu
o min. 250 mm, penetračný náter v množstve 0,5 kg/m2, živičná úprava ACo 8 hr. 40
mm, presah min 250 mm, spoj starej a novej úpravy zarezať do pravidelného
geometrického tvaru s 90 stupňovými uhlami a zaliať asfaltovou zálievkou.

- Chodník - pri pozdĺžnom výkope v chodníku: kryciu vrstvu realizovať na celú šírku
chodníka.

- Komunikácia – pri križovaní komunikácie: výkop uložiť na skládku ( nepoužiť do
spätného zásypu), zásyp realizovať po obsype potrubia štrkodrvou so zhutnením po
300 mm, podkladový betón tr. C 25/30 hr 250 mm s preložením ryhy výkopu na každú
stranu min. 250 mm, výstuž kari sieť 150/150/8 v spodnej vrstve betónu, penetračný
náter v množstve 0,5 kg/m2, živičná úprava ACo 11 s modifikovaným asfaltom PMB
50/70 hr. 2 x 60 mm, presah min. 250 mm na obidve strany, spoj starej a novej úpravy
zarezať do pravidelného geometrického tvaru 90 stupňovými uhlami a zaliať
asfaltovou zálievkou.

- Komunikácia – pri pozdĺžnom výkope v komunikácii: pri šírke komunikácie do 5,0 m
realizovať kryciu vrstvu na celú šírku komunikácie, pri šírke komunikácie nad 5,0 m
realizovať kryciu vrstvu na jeden jazdný pruh.

-z hľadiska technickej infraštruktúry:
· Zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí v trase stavby a 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
·  V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na

úseku odpadového hospodárstva.
·  Výkopok je potrebné priebežne odvážať a nie deponovať pozdĺž výkopu, resp. je možné

ho umiestňovať na stavenisko ale len za podmienky, že nebude voľne uložený, ale bude
umiestnený do kontajnerov, ktoré budú neustále prekryté a súčasne nebudú umiestnené
v zeleni. Kontajnery budú prekryté aj počas ich prepravy.

·  Zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby. Zabezpečiť
kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých
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k stavbe. Vykonávať 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 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 sietí žiadame, aby:
- plynovody boli umiestňované v prípade zelene výhradne v pôvodných trasách

plynovodu, nie v ich ochranných pásmach, nakoľko opätovne by došlo k úbytku
zelene, na ktorej by sa mohlo vysádzať;

- v prípade, že vyššie uvedená požiadavka z dôvodu vysokých finančných nárokov
nebude splnená žiadame, aby prednostne boli plynovody umiestnené tak, aby
nedošlo k zabratiu vzrastlej zelene, teda aby nebolo nutné vyrubovať dreviny
vrátane ich novovzniknutého ochranného pásma (rozšírenia pôvodného pásma).

· V prípade, že by malo dôjsť k akémukoľvek zabratiu zelene: pred zahájením stavebných
prác zabezpečiť odborné ošetrenie stromovej vegetácie tak, aby bola údržba vykonaná v
súlade s technickou normou STN 8370 l0 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 byt' 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, šírke výkopu a množstve výkopu pri jednotlivých
pozemkoch.

· 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.

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

Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Sekcia správy komunikácií,
životného prostredia a stavebných činností, oddelenie správy komunikácií č. MAGS OSK
56459/2017-430044/Bá-364  zo dňa 12.01.2018:
· Podľa PD dôjde k zásahu do vozovky Jeséniovej ul. (realizácia montážnej jamy). Počas

prác musí byť vždy prejazdný jeden jazdný pruh – trasa MHD.
· Výkopové miesto (montážnu jamu) žiadame prekryť oceľovými platňami tak, aby bola

zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
· Pred realizáciou rozkopávok je investor povinný zabezpečiť  si u príslušného cestného

správneho orgánu vydanie „Povolenia na rozkopávku“ na dotknutej pozemnej
komunikácii alebo chodníku (s platným POD) a túto si naplánovať tak, aby rozkopávka
mohla byť realizovaná v období od 15. marca do 15. novembra bežného roka
v najkratšom možnom technologickom období.

· Všetky rozkopávkové práce realizované na pozemkoch v správe Hl. m. SR – OSK
žiadame vykonávať na základe rozkopávkového povolenia (v ktorom budú podmienky
určené detailnejšie) a tieto musia byť prevzaté správcom komunikácie najneskôr do
kolaudačného konania.

· Rozkopávky žiadame realizovať v zmysle platných predpisov a technologických
postupov, existujúce živičné a betónové konštrukčné vrstvy zarezať pílou, na zásyp
použiť vhodný materiál v zmysle STN – štrkodrvu fr 0/32 mm (nie výkopok), zabezpečiť
predpísané zhutnenie – po vrstvách (hrúbka – podľa účinnosti použitého hutniaceho
prostriedku a podľa preukázanej skúšky použitého zásypového materiálu – max. 30 cm),
dodržať konštrukcie a viazanie – preplátovanie konštrukčných vrstiev min. po 30 cm vo
vozovke (každej konštrukčnej vrstvy na každú stranu od hrán jamy), dilatácie v betónovej
konštrukčnej vrstve urobiť rezaním, použiť modifikované asfalty, predložiť atesty
použitých materiálov a predpísaných skúšok.

· Po rozkopávkach žiadame:
- Na komunikáciách dodržať niveletu vozovky, v mieste rýh urobiť spätnú úpravu –

zhutnený zásyp zo štrkodrvy + podkladový betón tr. C 25/30 hr. 25 cm s vystužený 1 x
kari sieťou ø 8 mm (žiadame použiť rýchlo tuhnúcu betónovú zmes s pridaním
plastifikátorov na urýchlenie tuhnutia a tvrdnutia betónu)  + spojovací penetračný
náter s obsahom asfaltu 0,5 kg/m2 + asfaltový betón AC1 16 – I hr. 6 cm + spojovací
penetračný náter  s obsahom asfaltu 0,5 kg/m2 + ACo11 hr. 6 cm, použiť
modifikované asfalty PMB 45/80-75 (dodržať previazanie jednotlivcých
konštrukčných vrstiev po 30 cm). Poslednú – obrusnú vrstvu povrchovej úpravy hr. 6
cm položiť súvislo na celú šírku dotknutého jazdného pruhu a na plochu jamy
s rozšírením + 1 m od hrán jamy na ostatných 3 stranách, pôvodnú PÚ zarezať do
tvaru štvorca, alebo obdĺžnika (podľa veľkosti jamy) a po pokládke novej PÚ spoj
starej a novej PÚ prelepiť kvalitnou asfaltovou páskou, alebo zaliať asfaltovou
zálievkou

- Rozkopávky po ukončení zápisnične odovzdať OSK – správcovi komunikácií
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· V záujmovom území sa nachádzajú podzemné káblové vedenia VO v správe OSK, ktoré
žiadame rešpektovať a chrániť pred poškodením. Pred začatím stavby žiadame káble VO
zakresliť a v teréne vytýčiť odbornou firmou.

· V prípade obnaženia, príp. poškodenia káblového vedenia VO žiadame obnoviť káblové
lôžka a káble VO uložiť do chráničiek bez použitia spojok (natiahnuť celé káblové polia).

·  Pri prácach žiadame dodržať STN 73 6005, ostatné platné normy a súvisiace predpisy.
· Pred začiatkom prác, pred zásypom rýh a ku kolaudácii stavby žiadame prizvať OSK –

správcu VO k prevzatiu staveniska, ku kontrole a k prevzatiu prác.
· Všetky stavebné práce žiadame realizovať bez prerušenia funkčnosti VO. Prípadnú

poruchu na VO žiadame ohlásiť na tel. č. 02/63810151.
· O schválenie dočasného dopravného značenia požiadajte 30 dní pred realizáciou stavby,

príslušný cestný správny orgán.
· Zvislé a vodorovné dopravné značenie žiadame realizovať v zmysle platného POD

a zákona č. 8/2009.
· Na vodorovné DZ žiadame použiť dvojzložkovú farbu (studený, alebo teplý plast)

v zmysle technicko – kvalitatívnych požiadaviek pre retroflexný plastový dvojzložkový
materiál – profilovaný v zmysle STN EN 1436+A1.
Špecifikácie:
a) Hrúbka nástreku 2-3 mm
b) Reflexnosť VDZ (bielej farby) za denného svetla do 30 dní po aplikácii VDZ min.

160 mcd/m2/lx pre asfaltové povrchy (STN EN 1436+A1:2009, tabuľka 1 – trieda
Q4)

c) Reflexnosť VDZ (bielej farby) za denného svetla na konci záručnej doby min. 100
mcd/m2/lx pre asfaltové povrchy (STN EN 1436+A1.2009, tabuľka 1 – trieda Q2)

d) Retroreflexnosť VDZ (trvalej bielej farby) pri osvetlení svetlami vozidla
v podmienkach za sucha do 30 dní po aplikácii min. 300 mcd/m2/lx pre asfaltové
povrchy (STN EN 1436+A1:2009, tabuľka 3 – trieda R5)

e) Retroreflexnosť VDZ (trvalej bielej farby) pri osvetlení svetlami vozidla
v podmienkach za sucha na konci záručnej doby: min. 100 mcd/m2/lx pre asfaltové
povrchy (STN EN 1436+A1:2009, tabuľka 3 – trieda R2)

f) Retroreflexnosť VDZ v podmienkach za vlhka počas záručnej doby: min. 50
mcd/m2/lx pre asfaltové povrchy (STN EN 1436+A1.2009, tabuľka 4 – trieda RW3)

g) Retroreflexnosť VDZ v podmienkach za dažďa počas záručnej doby: min. 50
mcd/m2/lx pre asfaltové povrchy (STN EN 1436+A1.2009, tabuľka 5 – trieda RR3)

h) Koeficient jasu β pre VDZ v podmienkach za sucha počas záručnej doby: nesmie
klesnúť pod 0,30 (STN EN 1436+A1.2009, tabuľka 2 – trieda B2)

i) Trichomatické súradnice bodov tolerančných oblastí: musia byť v súlade s STN EN
1436+A1:2009, tabuľka 7 – trieda S2

· Žiadame, aby vodorovné aj zvislé dopravné značenie realizovala odborná firma.
· Ku kolaudačnému konaniu požadujeme vyčistiť vpusty dažďovej kanalizácie v okolí

stavby a opraviť všetky škody vzniknuté na komunikáciách, chodníkoch, zeleni, VO
a dopravnom značení v správe Hl. m. SR – OSK, ktoré boli spôsobené stavebnou
činnosťou.

· K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby žiadame prizvať OSK – správcu
komunikácií, VO a DZ.

· Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (platí na práce na objektoch v správe OSK).
· V zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení

neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou
znečistených komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez
porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky.
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
MV SR, Odbor telekomunikácií, vyjadrenie č. SITB-OT4-2018/000301-160 zo dňa
02.03.2018:
· V záujmovom území pre realizáciu stavby rekonštrukcia plynovodov Bratislava, BA1-B1

Deviata_UO00079_2019“, lokalita ulica Tupého Bratislava, na pozemkoch s parc. č.
uvedenými v dokumentácii, v katastrálnom území Bratislava – Vinohrady má MV SR
vlastný telekomunikačný kábel 012. Polohopis uvedeného kábla je uvedený v prílohe
vyjadrenia. Pred zahájením výkopových prác odporúčam vykonať vytýčenie trasy kábla.
Súčinnosť pri vytyčovaní kábla poskytne poverený zástupca správcu site MV SR Ing.
Jaroslav Pinkava, tel. č.: 0961069770, e-mail: Jaroslav.pinkava@minv.sk – 0905
940 854.

Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Bratislava, stanovisko č. SPFS/2018/02521,
SPFZ/2018/007532 zo dňa 25.01.2018:
· Po dokončení stavby bude pozemok 18289/1 daný do pôvodného stavu tak, aby mohol

byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na
svoje náklady.

· Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF
a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok NV
previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní
s dotknutým pozemkom 18289/1.

· Všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s predmetným konaním vynaloží, sú jeho
vlastnými nákladovými položkami.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh,
odbor dráhový stavebný úrad, stanovisko č. 08310/2018/SŽDD/04355, zo dňa 18.01.2018:
· Stavbu v OPD a sčasti OD realizovať podľa projektu overeného MDV SR. Ktorý

vypracovala Ing. Anna Valová (reg. Č. 1622*Z*A2) SPP – distribúcia, a.s., Oddelenie
projekcie – západ Bratislava, v 06/2017 a je neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu.
Každá zmena oproti overenému projektu, týkajúca sa OPD a sčasti OD, musí byť vopred
prejednaná so ŽSR a odsúhlasená MDV SR.

· Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať podmienky ŽSR dané
v stanovisku:

- Odboru expertízy GR Bratislava pod č. 24670/2017/O420-1 zo dňa 13.09.2017
- Oblastného riaditeľstva Trnava pod č. 3287/2017/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 14.08.2017
· Stavebník je povinný pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie a ochranu vedení

a zariadení ŽSR, po odkrytí káblových vedení a pred ich zasypaním, prizvať ŽSR OR
Trnava za účelom kontroly.

· V dostatočnom predstihu pred začatím prác v OD je stavebník povinný so ŽSR OR
Trnava prejednať postup a podmienky realizácie prác v OD, objednať technický dozor pri
prácach a zabezpečiť opatrenia na bezpečnú prevádzku dráhy a dopravy nma dráhe
a dozerať na bezpečnosť osôb.

· Stavebník je povinný rešpektovať súčasné i budúce objekty, vedenia a zariadenia ŽSR
nachádzajúce sa v danom území.

· Po ukončení stavby zabezpečiť prizvanie ŽSR OR Trnava, zároveň im predložiť pre časť
stavby v OD plány podľa skutočného zhotovenia stavby.

· Vzniknutý odpad   zlikvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mimo OD.

· Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD upraviť, príp. odstrániť iné prekážky, ktoré
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by mohli ohroziť dráhu.
· Stavbu v OPD udržovať a užívať tak, aby neohrozovala dráhu a nebola obmedzená ani

narušená bezpečnosť dráhy ani stabilitu a odvodnenie železničného telesa a aby nedošlo
k obmedzeniu rozhľadových pomerov na dráhe.

· 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 príslušné
povolenie

· V zmysle § 140 b ods. 1 stavebného zákona toto záväzné stanovisko je pre správny orgán
v konaní podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR asj pre
následné konania správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za
predpokladu, že nedôjde k zmene priestorového usporiadania stavby a dráhy v OPD
a sčasti v OD.

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy,
stanovisko č. 24670/2017/O420-1 zo dňa 13.09.2017:
· Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené

vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR OR Trnava (SMSÚ ŽTS TO,
SOZT, SMSÚ ŽST TO, SMSÚ ŽB a SHM RP), pri zabezpečovaní podkladov pre
prípravu a realizáciu stavby:

- Riešiť pri styku v záujmovom území ochranu podzemných NN káblových vedení
v správe SEE Trnava (rešpektovať ochr. pásmo trás káblov ŽSR od vytýčenej polohy).

- Stavebník pre zamestnancov, ktorí sa budú pohybovať v prevádzkovom priestore
a v priestore susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR zaistí bezpečnosť svojich
zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom
Z2. Stavebník musí mať so ŽSR – OR Trnava uzavretú dohodu o bezpečnosti prác
v podmienkach ŽSR a musí byť vybavené povolenie na vstup cudzích osôb do OD
v správe ŽSR (predpis Z9), ak bude nutná činnosť vo vzdialenosti menšej, ako je 6 m
od osi krajnej kolaje. Vstupovať na pozemok dráhy – na základe súhlasu na vstup od
prevádzkovateľa dráhy. Akýkoľvek pohyb, alebo akákoľvek činnosť ľudí, alebo
techniky v priechodnom priereze koľajiska sa zakazuje!

- Stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený
nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.

· Stavebník preukáže právo k nehnuteľnostiam ŽSR navrhovaným na výstavbu ako aj
majetkovoprávny vzťah s ŽSR SHM PR Bratislava formou uzatvorenia zmluvy o budúcej
zmluve o zriadení vecného bremena. – Oprava stanoviskom
0750/2a.15/2978/2017/SHM/RP-Ba-Me zo dňa 08.11.2017 v ktorom ŽSR-SHM RP
Bratislava nemá v z hľadiska majetkovoprávneho námietky k predloženej projektovej
dokumentácii, nakoľko uznáva nárok na rekonštrukciu jestvujúceho plynovodu, na ktorý
bolo v minulosti zriadené vecné bremeno zo zákona č. 67/1960 o výrobe, rozvode
a využití vyhrievacích plynov (plynárenský zákon) v znení neskorších predpisov
v spojení s ustanoveniami zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny
(elektrizačný zákon) v znení neskorších predpisov.

· Pred začatím prác stavebník objedná vytýčenie podzemných vedení ŽSR v mieste
navrhovanej stavby u ŽSR – OR Trnava SEE (seeba@zsr.sk) . Výkopové práce
v ochrannom pásme podzemných vedení ŽSR mucia byť vykonané ručne za dozoru
správcu podzemných vedení.

· Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba:
- Odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky
- Nenarušila odvodňovací systém železničných zariadení
- Nenarušila stabilitu železničného telesa
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· Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená
a narušená železničná prevádzka.

· Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme
skladovať mimo pozemku ŽSR.

· Pokiaľ pri realizácii alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR,
stavebník je povinný škody uhradiť v plnom rozsahu.

· ŽSR nezodpovedajú za prípadne poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke
(vrátane kolízií pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb
k nej) spôsobené železničnou prevádzkou.

· Stavebník si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov
dráhy na stavbu.

· Stavebník následne po ukončení stavby odovzdá ŽSR – OR trnava, v sekcii žel. Tratí
a stavieb dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť v OPD Tupého ulica).
Zároveň žiadame prizvať ŽSR – OR SEE, SMSÚ ŽTS TO Trnava ku kolaudácii stavby

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, vyjadrenie č.
3287/2017/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 14.08.2017:
· Nakoľko sa v záujmovom území nachádzajú inžinierske siete v správe ŽSR (Sekcia EE),

požadujeme dodržať podmienky z vyjadrenia Sekcie Elketrotechniky a energetiky č.
1108/2017/289501/SEE/7a.13/Po/497 zo dňa 11.08.2017, ktoré je v prílohách.

· Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR z titulu prípadných negatívnych
účinkov od železničnej prevádzky.

· Realizáciou stavby sa nesmie dôjsť k ohrozeniu ani k obmedzeniu bezpečnosti
železničnej prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.

· Prebytočnú zeminu z výkopu ani iný odpad neskladovať na pozemku ŽSR ani v OPD.
Stavebník musí dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších
predpisov.

· V prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy
a vzniku skôd na káblových vedeniach budú všetky náklady na opravné práce odúčtované
investorovi.

·  Nakoľko bude stavba zasahovať na pozemok v správe ŽSR je potrebné riešiť
majetkovoprávne vzťahy so ŽSR, SHM-RP Bratislava, Šancová 5/C, Bratislava na
základe listu č. 0750/2a.15/2978/2017/SHM/RP-Ba-Me zo dňa 10.0.82017, ktorý je v
prílohách - Oprava stanoviskom 0750/2a.15/2978/2017/SHM/RP-Ba-Me zo dňa
08.11.2017 v ktorom ŽSR-SHM RP Bratislava nemá v z hľadiska majetkovoprávneho
námietky k predloženej projektovej dokumentácii, nakoľko uznáva nárok na
rekonštrukciu jestvujúceho plynovodu, na ktorý bolo v minulosti zriadené vecné bremeno
zo zákona č. 67/1960 o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (plynárenský
zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami zákona č. 79/1957 Zb.
o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v znení neskorších predpisov.

· Upozorňujeme, že zamestnanci iného zamestnávateľa, ktorí sa budú pohybovať
v prevádzkovom priestore a v priestore susediacom s prevádzkovým pristorom ŽSR,
musia splniť ustanovenia predpisu ŽSR Z2, I.kapitola, čl.2.

Slovak Telekom a.s., vyjadrenie č. 6611800449 zo dňa 08.01.2018:
· 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
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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:

Všeobecné podmienky ochrany SEK
· V prípade, že zámer stavebníka, 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 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, 0907 777 474
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia)
s rôznou funkčnosťou.

· Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, jej
žiadateľ povinný vykonávať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že
zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na

povrchu 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. hĺbiace 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 telefónnom čísle 12129.
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť

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.

· V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (ww.telekom.sk)

· Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení
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v plnom rozsahu.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, vyjadrenie č. ASM-30-
2582/2017 zo dňa 27.10.2017:
· Spojovacie káble, ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú

v priestore stavby evidované.
· Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby

(situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.)
· Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky

ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie
a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým
ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo
ďalšiemu prerokovaniu.

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, stanovisko
č. KRPZ-BA-KDI3-117-001/2018 zo dňa 15.01.2018:
· 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 a po 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.

Dopravný podnik Bratislava a.s., vyjadrenie č. 12078/13010/2000/2017 zo dňa 04.07.2017:
· Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas výstavby, ako aj obnovovanie

povrchov komunikácii nesmú ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky  a bezpečnosť
prevádzky na trolejbusovej dráhe, nesmú obmedzovať plynulosť premávky trolejbusov
nad rámec vopred schváleného a zástupcom DPB, a.s. potvrdeného projektu dočasnej
organizácie dopravy a dopravného značenia (operatívna komisia odd. prevádzky dopravy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy), ako aj v žiadnom prípade nesmú spôsobiť zastavenie
prevádzky na trolejbusovej dráhe, t. zn. že stavba nesmie spôsobiť napäťovú a dopravnú
výluku na ňou dotknutej trolejbusovej trati.

· Stavebnú činnosť – odpoj NTL DN200 na komunikácii jeséniova v blízkosti obratiska
koliba požadujeme navrhnúť, riešiť a zabezpečovať tak, aby bol trvale zabezpečený
dosah zberačov trolejbusov na trolejové vedenie.

· Priestor vozovky na komunikáciách Jeséniova a Podkolibská nesmie byť používaný pre
účely skládky stavebného materiálu a ani pre odstavovanie vozidiel staveniskovej
dopravy, stavebných strojov, mechanizmov a pod..

· Káblové siete DPB, a.s. musia byť pred zahájením stavby riadne zamerané a vytýčené.
· Výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a.s. musia byť vykonané ručne.
· Začiatok výkopových prác musí byť nahlásený správcovi ( tel. č. 5950 1491) prípadne na

elektrodispečing (tel. č. 5950 6666).
· Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani ináč poškodiť
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pevné trakčné zariadenia.
· Kríženia a súbehy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005.
· Pri pretláčaní je nutné dohodnúť podmienky na konkrétne miesto so správcom (tel. č.

5950 1491).
· Odkryté káble DPB, a.s. musia byť pred zasypaním skontrolované správcom (tel. č. 5950

1491).
· Zápis z tejto kontroly je nutnou podmienkou ku kolaudácii a stavba  nesmie byť bez neho

skolaudovaná.
· Pri prácach v blízkosti trakčného vedenia je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34 3112,

najmä články 112, 117, a 120.

Siemens s.r.o. vyjadrenie č. PD/BA/237/15 zo dňa 16.12.2015:
· Pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne.
· Všetky 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.: 0903555028.
· 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.
· Toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovateľa VO a nenahrádza

vyjadrenie vlastníka VO - Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-
2017/103836/HRB zo dňa 22.12.2017:
· Na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona č. 543/2002

Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Jedna
z trás (pri Brečtanovej ulici) však vedie v dotyku s chránenou krajinnou oblasťou Malé
Karpaty, pre ktorej územie platí druhý stupeň ochrany.

· Výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.
· Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP,

1994) záujmovým územím prechádza nadregionálny biokoridor JV svahy Malých Karpát,
ktorý má nespojitý charakter a je potrebná jeho revitalizácia. Odporúčame uprednostniť
vedenie trasy mimo porastov v rámci ochranného pásma existujúcich plynovodov.

· Podľa § 47 ods. 4 písm. e) zákona sa súhlas na výrub nevyžaduje, ak oprávnenie alebo
povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, v prípade hore uvedenej stavby u
drevín, rastúcich v ochrannom pásme jestvujúceho plynovodu. 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
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požiadavkami na ochranu drevín, chránených druhov alebo prírodných biotopov.
· 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, zdržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podľa ktorej (bod 4.2.4. STN) sa
výkopové práce ani zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v koreňovom pristore. 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
hlbšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia
a ošetria.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-
2017/105121/DAD zo dňa 27.11.2017:
1. Držiteľ odpadov je povinný :
· zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim 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,

· odovzdávať 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 MŹP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti,

· ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŹP 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 pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob
nakladania s odpadom č. druhu 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03.

V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie
dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti
o vydanie vyjadrenia je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania
s odpadmi zo stavby (t.j. vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé
druhy odpadov a podľa toho vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byť
označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný.
Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov.
Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom, ak ide o odpady vznikajúce pri
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servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných
prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom
mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba
alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-
2018/017540/BEP/III-vyj zo dňa 23.01.2018:

· uskutočnenie a užívanie navrhovanej stavby je z hľadiska ochrany vodných pomerov
možné za nasledujúcich podmienok:

· predmetná stavba nie je v zmysle § 52 ods. 1 vodného zákona vodnou stavbou a
nepodlieha povoľovaniu na tunajšom úrade. Na stavbu nie je potrebný súhlas podľa §
27 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách,

· jestvujúce inžinierske siete musia byť pred začatím stavby zamerané a vytýčené. V
mieste križovania trasy s jestvujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie postupovať
zvlášť opatrne a zachovať ich ochranné pásmo.

BVS, a.s., vyjadrenie č. 51442/2017/Mz zo dňa 27.11.2017:
· 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).

· Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s
vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich
pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

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

· Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na
navrhovanú stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej
kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu,
resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe
objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo
v kontaktných centrách).

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

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

· Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi
požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné
v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácii, armatúry, poklopy,
šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na
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vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV
a DOOV.

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

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

· K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je
potrebné doložiť informatívny zákres GIS BVS.

Orange Slovensko, a.s. , vyjadrenie č. BA-3171/2017 zo dňa 08.11.2017:
· Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE

trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte
HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

· Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 73 6005 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 správcom TPZ Orange Slovensko, a.s.

· Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora.
Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územné rozhodnutia a „zmluv y
o preložke“  so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná
organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť
správcovi TPZ.

Upozorňujeme že:
· Vo  vašom  záujmovom  území,  resp.  v  trasách  Orange  Slovensko  a.s.,  sa  môžu

nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov.
· Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom

toho vyjadrenia.
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 objednávateľ
farbou alebo kolíkmi /.

· Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na
možnú polohovú odchýlku ± 30 cm od 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 a
hĺbiace stroje 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.

· Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
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v ochrannom pásme.
· 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, markery).
· Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 31, mob.

0907 721 378.
· Je nutné preveriť výškové a stranové uloženie 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 o
nepoškodení trasy.

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o, vyjadrenie zo dňa 08.01.2018…
· U predmetnej stavby dôjde ku styku so sieťou UPC podľa zákresu evid. č.: 4/2018.
· Pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete.
· V ochrannom pásme káblov 1m na obidve strany vykonávať ručný výkop.
· V prípade obnaženia našich káblov zabezpečiť ich ochranu.
· Pred zásypom pozvať zástupcu UPC na obhliadku, či káble nie sú porušené.
· Zásyp káblov UPC vykonať predpísaným sypkým materiálom.
· Križovanie so sieťou UPC je nutné realizovať popod sieť UPC.

Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko č. 3515/2017:
· Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do

prevádzky až po vykonaní skúšok podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Západoslovenská distribučná, a.s. vyjadrenie  zo dňa 05.12.2017:
· Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení

definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so
stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je
povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť,
alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, Vn
a NN vedení.

· Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy
energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná č.14, pre zariadenia
VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3.

· Upozorňujeme  na existenciu ich distribučných sieti NN, VN v predmetných
lokalitách preto je potrebné pred zahájením výkopových prác požiadať o presné
vytýčenie sietí. V prípade potreby zaistenie pracoviska a vytýčenia je potrebné
kontaktovať tím sieťových služieb VN a NN Bratislava p. Zimmermann kontakt
033/5563007.

Towercom, a.s. vyjadrenie  č. 884/2017 zo dňa 08.11.2017:
· V navrhovanej lokalite v Ba konkr. Brečtanova, Bellova a Tupého sa nachádzajú

podzemné telekomunikačné zariadenia a vedenia našej spoločnosti (optika Towercom,
a.s.). Na základe predložených situácií, môže dôjsť k stretu záujmov s našou
spoločnosťou. Pred samotnou realizáciou stavby požadujeme vytýčenie sietí na
základe písomnej objednávky, ktorú si môžete uplatniť v servisnej organizácii.

Benestra, s.r.o., vyjadrenie zo dňa 02.11.2017:
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· U predmetnej stavby dôjde ku styku so sieťou Benestra, s.r.o. podľa zákresu evid. č.
615/2017, 616/2017, 617/2017, 618/2017, 619/2017, 620/2017, 621/2017.

· Pred zahájením stavby objednať u spol. Teleman, 0905283617 vytýčenie sietí
v teréne.

· V ochrannom pásme káblov 1m na obidve strany vykonávať ručný výkop.
· V prípade obnaženia káblov zabezpečiť ich ochranu.
· Pred zásypom pozvať zástupcu spoločnosti Benestra, na obhliadku, či káble nie sú

porušené.
· Zásyp káblov vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť mechanickú

ochranu nad káblami.

Sitel s.r.o., vyjadrenie  č. 1018/2017 zo dňa 10.11.2017:
· Pred začatím stavebných prác je potrebné v spolupráci so SITEL s.r.o. túto

telekomunikačnú trasu vytýčiť a následne dohodnúť ďalší postup a podmienky jej
ochrany.

· Dodržať postup prác v zmysle projektovej dokumentácie časť D/Dokumentácia
stavebných objektov a inžinierskych sietí, vypracovaná Ing. Luciou Krajčovičovou,
dátum: 06/2017.

· V ochrannom pásme a v miestach súbehu a križovania podzemných
telekomunikačných vedení vykonávať výlučne ručný výkop 1,5 metra na obe strany.

· Pred zásypom výkopu prizvať zástupcu spoločnosti Sitel s.r.o. na obhliadku.
· Za akékoľvek porušenie telekomunikačnej trasy HDPE rúr a optických káblov je

zodpovedný stavebník.

SWAN, a.s. vyjadrenie  č. SW-7596/2017 zo dňa 07.11.2017:
· Pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s..

V súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržať platné predpisy podľa 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) 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.

· Požadujeme: pri križovaní plynovodu s podzemnými sieťami budú káble podchytení
a po uložení do ryhy uložené do chráničky podľa STN 73 6005 v pôvodnej trase.

· 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 prevádzku schopnosť.

· V prípade, že počas výstavy je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto
možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca SWAN.

· Stavebník zodpovedá za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov).
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· Oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na
možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej
polohy na povrchu terénu.

· Žiadame, aby bol zástupca spoločnosti SWAN, a.s. prizvaný ku kontrole odkopaných
trás ešte pred zásypom rýh.

· Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s., helpdesk
kontakt: 0908 706 819, -421 0 35000999.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, starosta mestskej časti, stanovisko č.
38412/8483/2017/PR/MASM zo dňa 20.11.2017:

· V súvislosti s úpravou miestnych komunikácií je žiadateľ povinný postupovať
v súlade so záväzným stanoviskom oddelenia investícií a verejného obstarávania
Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, č. )ZPaÚP-7765/2017.

· Po uložení nových potrubí v súčasnej trase vedľa existujúcich potrubí je žiadateľ
povinný po sprevádzkovaní nových potrubí existujúce nefunkčné potrubia odstrániť.

Nedodržanie podmienok rozhodnutia je v zmysle § 106 ods. 2 písm. b) stavebného
zákona správnym deliktom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že mení stavbu v  rozpore s
vydaným stavebným povolením a môže mu byť uložená pokuta do výšky 66 388 €.

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:

· doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo
právoplatnosť, nebola stavba začatá. Platnosť stavebného povolenia je možné predĺžiť na
základe žiadosti. Vo veci musí byť rozhodnuté pred uplynutím platnosti tohto rozhodnutia.

V konaní neboli vznesené námietky účastníkmi konania.

O d ô v o d n e n i e

       Dňa 08.02.2018 požiadal stavebník SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b,
825 11 Bratislava, IČO: 35910739, o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia
plynovodov Bratislava, BA1-B1 Deviata_UO00079_2019“, na uliciach Jeséniova,
Brečtanová, Mandľovníková, Jedenásta, Deviata, Záruby III, Desiata, Čremchová, Jalovcová
a Tupého Dérera v katastrálnom území Vinohrady na pozemkoch parc. č.: 21698/1, 19239/1,
19240/5, 18258/72, 19230/2, 19235/2, 22303, 18272/3, 18261/9, 18260/1, 18258/101,
18258/42, 18258/100, 18258/99, 18258/57, 18258/98, 18275/11, 18275/4, 18275/14,
18275/10, 18274/19, 22302, 18289/1, 18256/19, 18256/2, 18258/34, 18258/17, 18224/1,
18222/21, 18222/11, 21699/1, 7149, 21699/9 evidované v registri C-KN a na pozemkoch
parc. č.: 19240/3, 19239/1, 19230/1, 22303, 21699/1 evidované v registri E-KN.
       Stavebný úrad predloženú žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v § 62 a § 63
stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 60 ods. 1) stavebného zákona stavebné
konanie rozhodnutím č. 3121/2018/ÚKSP/PETL-35 zo dňa 13.02.2018 prerušil a vyzval
stavebníka na doplnenie podania v lehote do 30.04.2018. Následne v zmysle § 61 ods. 1)
stavebného zákona stavebný úrad oznámil listom č. 3121/2018/ÚKSP/PETL-ozn. zo dňa
21.02.2018 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania, pričom
upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania mohli uplatniť
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svoje námietky do 29.03.2018. Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadal podľa ust. § 61 ods.
6) stavebného zákona o predĺženie lehoty na posúdenie stavby. Nakoľko stavebný úrad zistil,
že v podaní chýba v zmysle stanoviska Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.
38412/8483/2017/PR/MASM zo dňa 20.11.2017 zmluva o budúcej zmluve, stavebný úrad
konanie rozhodnutím č. ÚKaSP-2018/3121/PETL-77 zo dňa 28.03.2018 prerušil a stavebníka
vyzval na doplnenie podania v lehote do 31.08.2018. Posledné doplnenie podania bolo dňa
17.07. 2018.

Žiadateľ pred začatím stavebného konania, zabezpečil súhlasné stanoviská dotknutých
orgánov a správcov podzemných vedení technického vybavenia územia, ktorých podmienky
boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia ako aj : Bratislavská teplárenská, a.s., Hasičský
a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Okresný úrad Bratislava – Odbor krízového
riadenia, Bratislavský samosprávny kraj, Eltodo SK, a.s., Rainside, s.r.o., Slovanet, a.s., Satro,
s.r.o., Suptel s.r.o., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Tűrk Telekom
International SK, s.r.o., Transpetrol, a.s., Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Energotel, a.s.,
Heizer Optik, Terming, a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Dial
Telecom a.s., Slovak Lines a.s, Vnet a.s., Nafta a.s., NASES, ACS spol. s.r.o., Eustream a.s.,
SPP distribúcia a.s., Mestská časť Bratislava – Nové Mesto oddelenie investícií a verejného
obstarávania, Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Okresný úrad Bratislava – odbor
starostlivosti o životné prostredie.

       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

Podľa § 54 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do
15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, 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 400 eur zaplatený v pokladni tunajšieho úradu.

Doručuje sa:
1. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
2. Ing. Lucia Krajčovičová, SPP – distribúcia, a.s., Projekcia západ, Mlynské nivy 44/b,

825 11 Bratislava
3. Verejnou vyhláškou dotknutým vlastníkom na uliciach Jeséniova, Brečtanová,

Mandľovníková, Jedenásta, Deviata, Záruby III, Desiata, Čremchová, Jalovcová a
Tupého
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Na vedomie:
4. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Oddelenie ŽPaÚP, Junácka 1, 832 91

Bratislava 3
5. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Oddelenie IaVO, Junácka 1, 832 91 Bratislava
6. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy,  Sekcia správy komunikácií, životného

prostredia a stavebných činností - OSK, Primaciálne nám. č. 1, P.O.BOX 192, 814 99
Bratislava

7. Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05
Bratislava

8. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
9. Slovenský pozemkový fond, Trenčianska 55, 821 09  Bratislava
10. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody

a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
11. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

29, P.O.BOX 26
13. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany

a krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
14. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17 811 04 Bratislava
15. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor

dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
16. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
17. Ministerstvo vnútra, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor

telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
18. Západoslovenská distribučná, a.s., , Čulenova 6, 816 47 Bratislava
19. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
20. Sitel, s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
21. Benestra, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
22. Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
23. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
24. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
25. ŽSR Bratislava, generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61

Bratislava
26. ŽSR, stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, regionálne pracovisko Bratislava,

Šancová 5/C, 811 04 Bratislava
27. ŽSR, oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
28. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Starosta mestskej časti, Junácka 1, 832 91

Bratislava
29. SPP – distribúcia, a.s., oddelenie prevádzky Bratislava, Mlynské nivy 44/b, 825 11

Bratislava
30. UPC BROADBAND SLOVAKIA, a.s., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
31. SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
32. Towercom a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava
33. Slovak Lines, a.s., Bottova 7, 811 09 Bratislava
34. Eusteam, a.s., oddelenie GIS a ITIS, Votrubova 11/a, 821 09 Bratislava
35. ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
36. ACS, spol.s.r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
37. SATRO s.r.o., Hodonínska 25, 841 03 Bratislava
38. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
39. RAINSIDE s.r.o., Teslova 43, 821 02 Bratislava
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40. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, BC Omnipolis, Trnavská cesta
100/II, 821 01 Bratislava

41. NAFTA, a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
42. TERMING, a.s., člen skupiny ENGIE, Jarošova 1, 831 03 Bratislava
43. Heizer optik s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava
44. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., ústredie, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
45. Dial Telecom, a.s., Zámocká 7074/30, 811 01 Bratislava
46. Bratislavská teplárenská , a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
47. TRANSPETROL, a.s., Bratislava, Prevádzka, 936 01 Šahy
48. Vnet a.s., Námestie Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
49. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
50. Türk Telekom International SK, s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava
51. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
52. Suptel s.r.o., Pri šajbách 3, 831 06 Bratislava
53. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava

Doručuje sa za účelom vyvesenia:
54. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU

so žiadosťou zverejniť oznámenie vyvesením na úradných tabuliach po dobu 15 dní
a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia:


