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 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
 MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
 Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
 Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
20.11.2018 2777/488/2019/ZP/ILE Ing. Ilavská Eva

02/49253373/eva.ilavska@banm.sk
14.03.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby: Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 500
Stavebník:
Miesto stavby: Pri Starom mýte, Vajnorská, Stará Vajnorská, Cesta na Senec, k.ú. Nové Mesto,
                                    Tuhovská ul. k.ú. Vajnory
Žiadosť zo dňa: 20.11.2018

    PD zo dňa:

Zámer rieši rekonštrukciu VTL plynovodu DN 500 v MČ Nové Mesto na ul. Vajnorská, Stará Vajnorská, Cesta na
Senec, Pri Starom mýte a MČ Vajnory na Tuhovskej ul. Dôvodom rekonštrukcie VTL plynovodu DN 500 je nevyhovujú-
ci technický stav. VTL plynovod DN 500 sa nachádza v intravilánovej husto zastavanej oblasti, kde dochádza k porušeniu
bezpečnostného a ochranného pásma. V rámci rekonštrukcie je navrhnuté zníženie dimenzie potrubia z DN 500 na DN
300, čím sa zabezpečí zníženie rozsahu ochranného a bezpečnostného pásma a podporí sa výstavba v okolí.

Trasa plynovodu je navrhnutá v súbehu s existujúcimi plynovodmi v betónových a asfaltových komunikáciách,
v asfaltovom chodníku, v komunikácií z dlažby, v rastlom teréne, resp. v ochrannom pásme plynovodov. Pôvodné plyno-
vody, ktoré sú rekonštruované budú odpojené, odplynené a zaslepené, čiže nebudú využívané.

Rekonštrukcia plynovodu bude vykonávaná výkopovo. Pri križovaní komunikácií plynovodmi, budú plynovody
uložené v oceľovej chráničke, ukončenej tesniacimi manžetami. V prípade nedodržania ochranného pásma plynovodu,
budú plynovody vtiahnuté do rekonštruovaného plynovodu.

Na základe predložených podkladov, ich posúdenia špecializovanými oddeleniami Miestneho úradu Bratislava –
Nové Mesto, starosta, ako štatutárny orgán miestnej samosprávy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, žiada dodržanie
nasledujúcich podmienok:

z hľadiska dopravného riešenia:
Celá trasa rekonštrukcie VTL plynovodu DN 500 je vedená mimo miestne komunikácie v správe MČ BANM.

Nakoľko komunikácie Vajnorská, Stará Vajnorská a Cesta na Senec sú v správe Magistrátu hl. m SR BA. Komuniká-
cie Pri Starom mýte a Tuhovská sú nezaradené, je potrebné žiadosť o stanovisko k investičnej činnosti zaslať ich prí-
slušným správcom.
V zmysle ustanovenia § 2 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení sa navrhovanie pozemných komunikácií
vykonáva podľa platných technických noriem. Na práce v styku s miestnou komunikáciou alebo na miestnej komuni-
kácii je potrebné v rámci povoľovania stavby alebo pred realizáciou jednotlivých častí vyžiadať všetky povolenia,
ktoré predpokladá zákon č. 135/1961 Zb. v platnom znení.

z hľadiska ochrany životného prostredia:
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Ochrana prírody a krajiny
· nakoľko sa jedná o rekonštrukciu plynovodu, požadujeme, aby boli plynovody umiestnené v mieste pôvodného

plynovodu a nie ako sa uvádza v predloženej PD, že pôvodné plynovody budú odpojené, odplynené a zaslepené;
až v takom prípade môžeme hovoriť o znížení záťaže na pozemky, kde má byť plynovod  rekonštruovaný

· pred vydaním stanoviska MČ k investičnému zámeru žiadame predložiť vyjadrenie oddelenia životného prostre-
dia a mestskej zelene hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k trvalému zabratiu zelene na pozemkoch,
ktoré sú v jeho vlastníctve

· odporúčame umiestňovať optickú sieť mimo zeleň
· v rámci umiestnenia plynovodu žiadame, aby bol umiestnený v prípade zelene výhradne tak, aby nedošlo

k úbytku vzrastlej zelene, vrátane ich ochranných pásiem
· pred začatím stavebných  prác je nevyhnutné zabezpečiť odborné ošetrenie prípadnej stromovej vegetácie tak,

aby bola údržba vykonaná v súlade s technickou normou STN 837010 Ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromo-
vej vegetácie (od 1.4. do 31.9.)

· v rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku ochrany prírody
a krajiny – Okresný úrad v Bratislave, odbor starostlivosti o životné prostredie

· v prípade výkopu v blízkosti drevín a kríkov bude výkop vykonaný ručne s maximálnym ohľadom na kríky
a dreviny, nedôjde k poškodeniu koreňového systému drevín a kríkov, výkop nesmie byť vedení 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 akékoľvek výkopové práce resp. umiestnenia staveniska resp. jeho časti vrátane kontajnera na od-
pad a iných zariadení staveniska na pozemku, ktorý je vo vlastníctve resp. správe mestskej časti je nutné požiadať
o povolenie zvláštneho užívania verejných plôch – zelene a ostatných plôch mimo komunikácií a chodníkov na
oddelení životného prostredia a územného plánovania; súčasťou žiadosti budú riadne vyšpecifikované pozemky,
ktorých sa zvláštne užívanie bude týkať

· 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 v prípade
druhu pozemku zastavaná plocha a nádvorie a druhu ostatná plocha 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 v znení neskorších predpisov na výrub dreviny, v prípade druhu pozemkov zastava-
ná plocha a nádvorie a ostatná plocha, sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu ochrany prírody, určeného pre
CHKO. 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. Pokiaľ nebude možné v záujmovom území umiestniť dostatočnú náhradnú
výsadbu, povoľovací orgán určí ďalšiu náhradnú výsadbu na inom vopred určenom mieste, resp. finančnú náhra-
du do výšky spoločenskej hodnoty dreviny; rozhodnutie o súhlase musí byť právoplatné ešte pred vydaním
územného rozhodnutia

· konanie v zmysle Z.č.543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov je možné viesť až po ukončení konania
v zmysle Z.č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, nakoľko týmto konaní bude čiastočne vymedzený roz-
sah účastníkov konania

· v prípade poškodenia drevín na pozemkoch druhu zastavaná plocha a nádvorie a ostatná plocha bude správny or-
gán postupovať v zmysle Z. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a postúpi
riešenie príslušnému orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny. Rovnako sa bude postupovať v prípade, že
po ukončení prác dreviny a krovité porasty začnú vysychať, resp. vyschnú úplne, a to do doby troch rokov po
ukončení prác

Odpadové hospodárstvo
· nakladanie s odpadmi zo stavebných a výkopových prác je nutné vykonávať v zmysle Z. č. 79/2015 Z. z. a k nej

vydaným vykonávajúcim vyhláškam
· v rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku odpadového hos-

podárstva
· prípadný výkopok je potrebné priebežne odvážať a nie deponovať pozdĺž výkopu, resp. je možné ho umiestňovať

na stavenisko, ale len za podmienky, že nebude voľne ložný, ale bude umiestnený do kontajnerov, ktoré budú ne-
ustále prekryté a súčasne nebudú umiestnené v zeleni; kontajnery budú prekryté i počas ich prepravy

Vodné hospodárstvo
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· v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je nutné v rámci konania na stavebnom úrade predložiť vyjadrenie
dotknutého orgánu na úseku štátnej vodnej správy – Okresný úrad Bratislava, odbor ochrany životného prostredia

Ochrana ovzdušia
· v zmysle Všeobecne záväznej vyhlášky Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave č. 2/2013, ktorou sa

vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia a súčasne vzhľadom na opatrenia mestskej časti na zabezpe-
čenie kvality ovzdušia je počas výstavby nutné dodržiavať nasledovné opatrenia:

· zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavieb
· zabezpečiť kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých k stavbám
· vykonať opakované kropenie stavenísk, 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
· nepretržite zabezpečovať prekrytie kontajnerov odpadov na stavbe a pri ich preprave

Ochrana pred hlukom a vibráciami
· z hľadiska ochrany pred hlukom pri stavbe a súčasne v rámci prevádzky investičného zámeru je potrebné dodr-

žiavať najvyššie prípustné hladiny akustického hluku v zmysle vyhlášky č.549/2007 Z. z.

z hľadiska majetko-právnych a iných vzťahov:
Žiadame o doplnenie tabuľkového prehľadu o informáciu podľa katastra
Zabezpečiť stanovisko vlastníkov, resp. správcov dotknutých nehnuteľností a dodržať nimi stanovené podmienky.
Zabezpečiť časovú a vecnú koordináciu stavby s výstavbou bytových domov a s ostatnými investične pripravovanými
pokládkami sietí v danom území.

Stanovisko mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k investičnej činnosti nenahrádza stanoviská, záväzné stano-
viská, vyjadrenia a rozhodnutia v zmysle platných právnych predpisov.

Platnosť tohto stanoviska je 1 rok od dátumu vydania.

Prílohy
1x situácia

Na vedomie
MČ BANM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti


