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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

PATÁK s.r.o.
Ing. Juraj Szabo

Romanova 27
851 02  Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/(/@ Bratislava
014/2019/
28.03.2019

23386/6516/2019/ZP/NAGV Náglová  Valéria Ing.
02/49253372/valeria.naglova@banm.sk

14.06.2019

Vec
Stanovisko k investičnej činnosti

Názov stavby:         BA_Nové Mesto, Jaskov rad, NNK
Stavebník:         Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava
Miesto stavby:         Jaskový rad, Bratislava
Parcela č.:         registra „C“ KN , parc.č. 6363/1, 21668/4, 21668/3, 6367, 21247/3, 21247/2, 21247/1,
                                6359/2, 6353, 6352/12, 6352/11, 6352/8, 6352/10, k.ú. Vinohrady
Žiadosť zo dňa:       28.03.2019, doručená 1.04.2019, doplnená 12.06.2019
PD zo dňa:          02/2019, DUR a SP, spracovateľ Ing. Juraj Szabo

Zámerom je vybudovanie nového NN káblového rozvodu  z existujúcej TS 1790-000 smerom k navrhova-
nej rozpojovacej skrini 1-SR, za účelom dodávky elektrickej energie pre odberateľov v požadovanom množstve
a kvalite. Navrhovaný NN rozvod bude realizovaný káblom jednotného typu NAYY-J 4x240 celkovej dĺžky 85 m,
ktorý bude uložený v káblovej ryhe.

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 do-
držanie nasledujúcich podmienok :

- z hľadiska dopravného a stavebno-technického riešenia :
Dodržať platné normy a predpisy.
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, ktoré predpokladá cestný zákon č.
135/1961 Zb. v platnom znení.

Pred začiatkom búracích prác na komunikáciách a chodníkoch  požadujeme prerezanie konštrukčných vrstiev,
aby pri ich následnom búraní nedochádzalo k narúšaniu stávajúcich jestvujúcich konštrukčných vrstiev vozovky alebo
chodníka – k ich nadvihovaniu, vylamovaniu, oddeľovaniu jednotlivých živičných vrstiev.

Pokiaľ počas realizácie prác stavebnou činnosťou dôjde k poškodeniu jestvujúcich konštrukčných vrstiev,
správcom komunikácie bude určený zvýšený rozsah požadovaných prác pri spätných úpravách, ktoré musí zabezpečiť
investor na vlastné náklady.

Pri všetkých zrealizovaných prácach budeme požadovať záručnú dobu na vykonané práce 60 mesiacov, pričom
záručná doba bude plynúť od dátumu písomného prevzatia zrealizovaných prác správcom komunikácie od investora.

K spätným úpravám povrchov :
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Zásyp po obsype realizovať ŠD fr. 0 – 22, zhutnený po vrstvách max. 250 mm, zhutnenie preukázať skúškou
za prítomnosti správcu komunikácie. Na zhutnený podklad zo ŠD budeme požadovať pokládku podkladného betónu
C 20/25 hr. 250 mm. Všetky dilatačné špáry realizovať rezaním kotúčom v monolitickom betóne, v žiadnom prípade
nerealizovať dilatačné špáry vkladaním drevených dosiek alebo iných materiálov.

Tá istá podmienka pre špáry bude platiť aj pri úprave podkladných betónov na chodníkoch, ktoré požadujeme
realizovať betónom C 12/15 hr. 120 mm.

Pred pokládkou živičných vrstiev požadujeme zrealizovať penetračný náter s obsahom asfaltu 0,5 kg/m2.
Na chodníkoch požadujeme zrealizovať obrusnú vrstvu asfaltovým betónom ACo 8 hr. 40 mm, nie liatym as-

faltom na celú šírku chodníka.
Na vozovke ACo 11 hr. 2x50 mm, nie liatym asfaltom na šírku jedného jazdného pruhu. Na všetky spoje žia-

dame použiť prefabrikovanú asfaltovú zálievku vo forme natavovanej pásky. Pred jej použitím požadujeme všetky
pracovné spoje priečne a pozdĺžne zarezať a až následne zrealizovať natavovaciu pásku tak, aby všetky spoje boli
uzatvorené.

Všetky novo realizované povrchové úpravy jednotlivých komunikácií nad 50 m dĺžky požadujeme realizovať
finišérom.

Žiadame realizovať prekrytie jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky tzv. lavičkovaním na šírku min. 200
mm – 250 mm pre každú konštrukčnú vrstvu.

- z hľadiska technickej infraštruktúry :
Zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí v trase navrhovanej stavby, dodržať požiadavky správcov dotknutých

inžinierskych sietí.

- z hľadiska ochrany životného prostredia :
Nakladanie s odpadmi z výstavby je nutné vykonávať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 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. Nepretržite zabezpečovať prekrytie kontajnerov s odpadmi
z výstavby, vrátane výkopovej zeminy, na stavbe a pri ich preprave.

Zabezpečiť kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev priľahlých k stavbe.
V rámci konania na stavebnom úrade je nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku ochrany príro-

dy a krajiny – Okresný úrad Bratislava – odbor starostlivosti o životné prostredie.
V rámci umiestnenia vedenia žiadame, aby bolo umiestnené tak, aby nedošlo k zabratiu vzrastlej zelene, teda

aby v rámci rozkopávky nebolo nutné vyrubovať dreviny vrátane vzniknutého ochranného pásma.
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 drevi-

ny, aby nedošlo k poškodeniu koreňového systému drevín a kríkov, výkop nesmie byť vedený bližšie ako 2,5 m od
päty kmeňa pri hĺbení výkopov nesmú byť prerušené korene hrubšie ako 3 cm (korene môžu byť prerušené jedine re-
zom, pričom rezné miesta je potrebné zahladiť a ošetriť).

V prípade, že akékoľvek výkopové práce, resp. umiestnenie staveniska alebo jeho časti vrátane kontajnera  na
odpad a iných zariadení staveniska na pozemku, ktorý je vo vlastníctve resp. v správe mestskej časti Bratislava – No-
vé Mesto je nutné požiadať o povolenie zvláštneho užívania verejných plôch – zelene a ostatných plôch mimo komu-
nikácií a chodníkov na oddelení životného prostredia a územného plánovania MÚ Bratislava – Nové Mesto. Súčasťou
žiadosti budú aj riadne vyšpecifikované pozemky, ktorých sa zvláštne užívanie bude týkať.

V prípade rozkopávky na komunikáciách a chodníkoch je nutné požiadať správcu komunikácie 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 – mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto a po vyznačení
drevín predpísaným spôsobom.

V prípade poškodenia drevín bude správny orgán postupovať v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prí-
rody a krajiny v znení neskorších predpisov a postúpi riešenie príslušnému orgánu štátnej správy ochrany prírody
a krajiny. Rovnako sa bude postupovať v prípade, ak po ukončení prác dreviny a krovité porasty začnú vysychať,
resp. vyschnú úplne a to do troch rokov po ukončení prác.

V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu
ochrany prírody a krajiny. Rozhodnutie o súhlase musí byť právoplatné ešte pred vydaním územného rozhodnutia.
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Z hľadiska ochrany pred hlukom pri stavbe dodržať najvyššie prípustné hladiny akustického hluku v zmysle
vyhlášky č. 549/2007Z.z..

- z hľadiska majetko-právnych a iných vzťahov :
Zabezpečiť stanovisko vlastníkov, resp. správcov dotknutých nehnuteľností a dodržať nimi stanovené pod-

mienky.
Zabezpečiť časovú a vecnú koordináciu stavby s ostatnými investične pripravovanými pokládkami sietí v da-

nom 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
Celková situácia stavby

Na vedomie
MČ BANM, odd. ÚK a SP

Mgr. Rudolf  Kusý
 starosta mestskej časti


