
  2245/2019/UKSP/VIDM-7        Bratislava 23.1.2019

R O Z H O D N U T I E

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
úrad“) na základe uskutočneného konania rozhodla takto:
podľa § 66 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov

povoľuje

stavbu: „Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21, SO 100 Rozšírenie NN distribučnej siete“ na
pozemkoch parc. č. 11314/2, 21990, 11355/24 v katastrálnom území Nové Mesto, pre ktorú
bolo dňa 6.9.2018 vydané územné rozhodnutie č. 8215/2018/UKSP/VIDM-35
s právoplatnosťou 29.10.2018 stavebníkovi spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so
sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO36 361 518.

Povoľovaný distribučný rozvod NN pre stavbu: „Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21“ bude
po vybudovaní súčasťou existujúcej distribučnej siete v lokalite ulíc Vajnorská, Robotnícka v
Bratislave. Bod napojenia SO 100 - distribučného NN rozvodu bude v existujúcej trafostanici
TS 0964-000 na Robotníckej ulici, ukončený bude v rozpojovacej istiacej skrinke typu SR7
SVC Z240 v križovatke ulíc Vajnorská a Robotnícka, na pozemku parc. č. 11355/24
v katastrálnom území Nové Mesto. Trasa rozvodu bude v káblových ryhách v chodníku na
Robotníckej ulici. Po vybudovaní bude SO 100 užívaný ako elektroenergetické zariadenie na
distribúciu elektrickej energie.

Podmienky pre uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie vypracovanej Ing. Jurajom Gállom zo
štúdia cakov+partners, vo februári 2018, ktorá je overená  v stavebnom konaní a je súčasťou
tohto povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia
stavebného úradu.

2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

3. Stavba bude dokončená najneskôr do: 12/2019. So stavebnými  prácami možno začať až po
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
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4. Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom. Stavebník oznámi stavebnému úradu do 15 dní
po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby a zároveň stavebník predloží doklady
o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby. Zhotoviteľ zabezpečí na stavbe výkon činnosti
stavbyvedúceho oprávnenou osobou.

5. Úprava staveniska:
· stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska
· na stavenisku musí byť udržiavaný poriadok
· stavebník musí zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám
· sypký materiál musí byť zabezpečený proti úletu
· vozidlá pred výjazdom zo staveniska očistiť
· obmedziť pri realizácii stavby znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou,

vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.

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

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

8. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu
začatie stavby.

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

· zabezpečiť pri realizácii nových investičných zámerov zatrávnenie nespevnených
plôch

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

primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie
· počas stavebných prác dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku
a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom
prostredí.

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

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

· výkopové práce v blízkosti podzemných vedení technického vybavenia územia
vykonávať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie,
práce vykonávať ručne

· odkryté podzemné vedenia technického vybavenia územia zabezpečiť proti
poškodeniu

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

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

Západoslovenská distribučná a.s.,  zo dňa 14.6.2018
· Žiadame rešpektovať všetky zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská

distribučná, a.s. silové aj oznamovacie a dodržiavať ich ochranné pásma podľa §43
zákona 251/2012 o Energetike a jeho noviel. 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.

· Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe
je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie
káblov patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

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

· Budovanie elektroenergetických zariadení distribučného charakteru bude
zabezpečovať Západoslovenská distribučná, a. s. na základe Zmluvy o spolupráci ako
vlastnú investíciu. Zmluva o spolupráci  pri zabezpečení realizácie pripojenia stavby
k distribučnej  sústave  spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., je zaevidovaná
pod č. 1818100039-ZoS

· V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť
distribučného rozvodu el. energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je
potrebné riešiť pred realizáciou predmetnej stavby majetkovoprávne usporiadanie
pozemkov pre osadenie týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude
účtovaný prenájom po dobu ich životnosti.

· Merania spotreby elektrickej energie budú umiestnené v skupinových
elektromerových rozvádzačoch tak, aby boli prístupné  za účelom kontroly, výmeny ,
odpočtu... Umiestnenie elektromerov a ostatných prístrojov tvoriacich meracie
súpravy, vrátane ich montáže a zapojenia musí byť v súlade s platným predpisom
"Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie" dostupnom na
portáli http://www.zsdis.sk

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., č. 29844/2018/Mz zo dňa 24.7.2018:
1. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,

vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov
príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len DDV") a Divízia
Odvádzania odpadových vôd (ďalej len "DOOV")

2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s
vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma
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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 žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a
súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu je možné objednať
na odbore priamych služieb zákazníkom BVS.

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

SPP distribúcia  č. TD/NS/0287/2018/An zo dňa 19.7.2018:
· Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti, je

stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné
vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na
adresu: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava.

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

· Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských
zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP najneskôr 7 dni pred zahájením
plánovaných prác.

· Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas
realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä
výkon u kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných
skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

· Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon
kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

· Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0m na
každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050
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až po predchádzajúcom vytýčenie plynárenských zariadení výhradne ručne bez
použitia strojových mechanizmov.

· Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník
povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly
stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia
výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

· Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a
manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané
povolenie  SPP-D

· odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu

· stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by
zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu
požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej
úrovne terénu.

· každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť
ihneď ohlásené SPP-D.

· Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená
za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského
zariadenia uložiť podľa ustanovení  Zákona o energetike sankciu vo výške 300 eur až
150 000 eur.

· Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona
o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež
ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 906 01 a70202, STN
736005 a 733050

· Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení
a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem

· stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle
STN 736005 a TPP 906 01

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

Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6611820488 zo dňa 17.7.2018:
· existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/20 11 Z.z.)

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351 /20 11 Z. z. o ochrane
proti rušeniu,

· vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v
prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3,

· stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý  podal  uvedenú žiadosť je  v  kolízii  so  SEK Slovak  Telekom,  a.s.  a/alebo  DIGI
SLOVAKIA, s.r.o.  alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti  (najneskôr pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti,

· v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí za kresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za
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splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant,
· zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je

potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s
vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať
prekládku SEK,

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

· v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., a DIGI
SLOVAKIA je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,

· nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa § 68 zákona č. 351 /2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,

· v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác
je stavebník povinný požiadať o vytýčenie SEK Slovak Telekom, a.s., a DIGI
SLOVAKIA na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území
sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové
zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto
upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení,

· vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA na
povrchu terénu  vykoná Slovak Telekom a.s.  na základe samostatnej objednávky do
troch týždňov od jej do ručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi.

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

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

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

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

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie č.OU-BA-OSZP3-
2017/71173/DAD zo dňa 26.7.2017:
1. Držiteľ odpadov je povinný:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Po ukončení prác stavebník predloží na stavebný úrad návrh na kolaudáciu, nakoľko stavbu
nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
Ku kolaudácii stavby stavebník, okrem dokladov uvedených v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z.
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predloží:

· záznam o prevzatí geodetických podkladov správcom digitálnej technickej mapy
mesta

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

V konaní neboli vznesené námietky účastníkmi konania.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 13.11.2018 bola stavebnému úradu doručená žiadosť stavebníka spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, ktorú v konaní
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zastupuje splnomocnenec spoločnosť Central Zone s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/B, 831 04
Bratislava a substitučný splnomocnenec spoločnosť IRS – inžiniering, s.r.o., so sídlom Česká
7, 831 03 Bratislava, na vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rekonštrukcia objektu
Vajnorská 21, SO 100 Rozšírenie NN distribučnej siete“ na pozemkoch parc. č. 11314/2,
21990, 11355/24 v katastrálnom území Nové Mesto, pre ktorú bolo dňa 6.9.2018 vydané
územné rozhodnutie č. 8215/2018/UKSP/VIDM-35 s právoplatnosťou 29.10.2018.

Stavebný úrad predloženú žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v §62 stavebného
zákona a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1) stavebného zákona oznámil dňa 26.11.2018
účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o povolení stavby, pričom podľa
§ 61 ods. 2) stavebného zákona  upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a
určil zákonnú lehotu 7 pracovných dní na uplatnenie námietok. Zároveň stavebný úrad
v súlade s § 61 ods.1) stavebného zákona upozornil účastníkov konania, že na pripomienky a
námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri
prerokúvaní územného plánu zóny, sa v tomto konaní neprihliada.

Účastníci konania mohli svoje pripomienky uplatniť do 2.1.2019. Žiaden z dotknutých
orgánov nepožiadal podľa ust. § 61 ods. 6) stavebného zákona o predĺženie lehoty na
posúdenie stavby. Do podkladov rozhodnutia nenahliadol žiaden účastník konania.
  Stavebný úrad pri posudzovaní a rozhodovaní o povolení stavby vychádzal z platných
osobitných hmotno-právnych predpisov a vyjadrení dotknutých orgánov kompetentných
posúdiť návrh na povolenie stavby, pričom zistil, že jej povolenie neodporuje hľadiskám
starostlivosti o životné prostredie, čo je dokladované záväzným stanoviskom Okresného
úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-BA-OSZP3-
2017/71173/DAD zo dňa 26.7.2017.

V uskutočnenom stavebnom konaní stavebný úrad zistil, že projektová dokumentácia
spĺňa zastavovacie podmienky určené vydaným územným rozhodnutím č.
8215/2018/UKSP/VIDM-35 zo dňa 6.9.2018 s právoplatnosťou 29.10.2018, spĺňa požiadavky
týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia
a života ľudí a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným
stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Splnenie uvedených požiadaviek potvrdili
dotknuté orgány vo vydaných kladných záväzných stanoviskách, ktorých podmienky sú
zahrnuté do podmienok tohto povolenia. V uskutočnenom konaní sa bez pripomienok
vyjadrili: Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Technická inšpekcia a.s.
a správcovia podzemných vedení inžinierskych sietí.
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením stavby nie sú ohrozené verejné
záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania a preto rozhodol
tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

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

        Mgr.  Rudolf   K u s ý
                            starosta mestskej časti

                                                                                                      Bratislava - Nové Mesto
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Správny poplatok vo výške 100 € prevodom z účtu

Doručuje sa :

Verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava Nové Mesto po
dobu 15 dní

1. Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava, doručuje sa  IRS –
inžiniering, s.r.o., Česká 7, 831 03 Bratislava

2. Central Zone, s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.č.1, 814 99 Bratislava
4. Vlastníci bytov a nebytových priestorov zapísaní na liste vlastníctva č. 3221
5. Vlastníci bytov a nebytových priestorov zapísaní na liste vlastníctva č. 15701
6. Vlastníci bytov a nebytových priestorov zapísaní na liste vlastníctva č. 1292

Na vedomie:
7. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredia, Tomášikova 46, 832

05 Bratislava
8. Miestny úrad mestskej časti Bratislava Nové Mesto, odd. výstavby a investícií, odd.

majetku, TU
9. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
10. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
11. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46  Bratislava
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. SITEL, s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
14. OTNS a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
15. UPC Broadband Slovakia s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
16. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Potvrdenie dátumu zverejnenia

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


