
MESTSM ČnSŤ BRATISLAVA_VAJNORY
Roínícka

č.: 03-596120l9/SUC

sTAvEBNn povorENIE

Mestská časť Bratislava - Vajnory. ako stavebný úrad I. stupňa príslušný
podl'a § 117 zákonač.5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
predpisov (ďalej len,,Stavebný zákon") takto

Bratislava 23.07.2019

, (ďalej len ,,Stavebný úrad")
poriadku v znení neskorších

rozhodol

Podl'a § 66 Stavebného zákona, v súlade s § 10 Vyhlášky č.45312000 Z,z.ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia Stavebného zákona a § 46 anasl. Zákona č.'7111976 Zb. osprávnom konaní (ďalej lej
,,Správny poriadok") v znení neskorších predpisov

povol'uje

stavbu

,, RekonŠtrukcia VTL plynovodu DN 500 PN 40, Bratislava, TU Ivanka pri Dunaji-
Vajnorskáo l.SC*

V objektovej skladbe:
SO 01 plynovody
SO 02 prepoje a odpoje

TU Stará

Pre stavebníka SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 41lb,825tt, Bratis|ava v zastúpení Ing. David
Mezei, bytom A. Behúnka, Senkvice na pozemkoch

k. ú, Bratislava Vajnory

registra,,C"
202912,27 43l39,2,743l5,274316,2743l40,203913I7 ,2039l122,20391125,20391120,2039124,2039l34,
2039l56,2039l32,2039l33,2039l12,20391208,2039l408,2039l410,20391232,2039l231,2040152,2g5513,
20421357 ,20421378,20421379,20421605,20421604,20421606,20421591,20421339,20421592,
20421593,20421594,204215]t,20421595,20421597,2042150,20421598,20421599,20421600,20421601,204216
02,2042,149,204216,7 5,20421555,20421480,20421478,2042148,2042152,7,20421526,20421576,204219lg,204
2lI53,2042197,2042195,2042194,20421256,20421263,2042125I,20421252,20421648,23056170,
23056l12,23056l68,23056113,23056lI0,2305618,230561171,23056/188,230 56l187,23056l170,230561169,
2305619,23056lI68,23056lll5,23056ll78,23056l177 ,23056ll05,23056ll18,2t968l79
registra,,E"
1301,1300,1298,1299,1221lI,4343,4342,4389.4358,4359,4360,4364,4365,4366,4367,4368,
477012,4393l201

k. ú. Bratislava Nové Mesto

registra,,C"
23074l2,11063131,I7063l20, I7063l15, l7082136, 17082l19, 17082139,17082142,17082140, 17082143,
17082117, l7082168, 170821178, 17082113, l70821125, 1706312, 17082167, 1360512
registra ,,E"
17 07 I, l7 07 0, 17 063 12, 17 07 5, 2224,7 12
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Vrámci rekonštrukcie je navrhnlté zniženie dimenzie potrubia zaktuálnej DN500 na DN300, ěím sal

zabezpeéí zniženie ochianného, bezpečnostného, ale aj HCA pásma. V súČasnosti sa PlYnovod nachádza

v intravilánovej husto zastavan$ oblasti, kde v mnohých prípadoch dochádza k porušeniu

bezpečnostnéhó a ochranného pásmá. Zniženi,m ochranného a bezpečnostného pásma sa zároveň PodPorí

qýstavba v okolí.

Stavba pozostáva z nasledovných častí:

SO 01 VTL plynovody
Navrhovaný itýnovod 

"bude 
vybudovaný v 2. Etapách. Vš9tky oblúky na navrhovanom. plynovod: PN

300 pN 40 budú 5D. Na trase navrhovaného plynovodu budú pri zmene trasy osadené orientaČné stlPikY,

všetky povrchové znaky na odpojených piynovodoch a pripojovacích plynovodoch na verejnom

p.i"rt uÁtue budú zrušené a terén Úpravený dó póvodného stavu. Postup qýstavby plynovodov:

1. etapa od WI-2-3-4,VTL DN 300 PN 40, 646 m

2.etapaodUB5.6-7-8-9-10.11-72-I3,VTLDN3O0PN40,I749m

SO 02 prepoje a odpoje
pri realizácii prepo.;ouaóích a odpojovacích prác bude riešené prerušenie dodávky PlYnu nasledovne:

_ uzatvorením jestvujúcic'h tasových uzáverov v kombinácii s poistnými balónmi a plánovan;ým

odstavením odberatel'ov v súlade s platnými štandardmi kvality
_ uzatvorením prietoku plynu použitím teóhnológie balónov a štoplovacích zariadení s ohl'adom na

dimenziu plynovodu a tlaku plynu

Na uskutočnenie stavieb sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podlb dokumentácie overenej v stavebnom konanÍ, ktoru vYPracovala

lng. Anna Valová autorizovaný stavebný inžinier, reg. ě. 1622*2*A2 a ktorá je súČasťou tohto

roáodnutia. rripadne zmeny Óproti projektovej dokumentáciio overenej v stavebnom konanÍ,

nem6žu byť zriallzované bez predchádzajúceho povolenia Stavebného Úradu.

2. projektant stavby v zmysle § 46 Stavebného zákona zodpovedá za správnosť a Úplnosť vYPracovania

dortiumentácie pádra 5 +s oas.z Stavebného zákona a aj za jej realizovaternoď,

3. pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpeČit' vyfýČenie stavby @ťa vYtYČovaciebo

ýkresu, spracovanéirJ 'r,. zmysle póa.i.n-ot územného rozhodnutia a stavebnébo Povolenb

avsúlade s §75 ods.1 Stavebného zákona vyfýčenie musí vykonat'oprávnená fiPicli 'lcbo
právniclcí osoba - autorizovaný geodet,

4. Stavba bude realizovaná dodávatel'sky. Stavebník je povinný do 15 dní od ukonČenia výberorúo

konania na dodávateťa toto oznámiť na mestskú časť Bratislava- vajnory.

5. počas ýstavby musí byť neodkladne asúvisle udržiavaná čistota komunikácií anesmie bYť

narušené teleso, ot ru3" á ani povrch komunikácií akoukol'vek stavebnou Činnosťou, alebo Činnosťou

dopravných, alóbo stavebnýcň mechanizmov. Stroje a mechanizmy, ktoré pracujú s PodPretím mimo

kolesoých gumených náprav musia podopreniá podložiť gumenými, či inými podložkami za

úěelom ochrany pávrchu'cesty. Na miestne komunikácie je zakázaný vstuP mechanizmov

pohybujúcich ša, alebo vykonívajúcim činnost, iným sp6sobom, ako na pneumatilcách ( napr,

nesmú vstúpiť na komuniťácie žiadne pásové vozidlá a ani iné, pri ktorlých je predPoklad, Že svojou

činnosťou narušia povrch komunikácií)
V prípade axénolohek poškodenía komunilcícií je povinný toto. .poŠkodenie stavebník

nu't .udit, v plnej výške škody v rozsahu opravy s predpokladom opravy celého bloku cesty a to

V šírke priestorri komunikácie ( chodník cesta, odvodňovací rigol) nie je dovolené skladovanie

materiálu, prevádzanie stavebných činností a ani iné uŽívanie priestoru mimo nutn'ých Prejazdov

a vstupov na stavebný pozemok,
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6.

7.

17.

PoČas stavebných prác je starebník povinný zabezpďiť- ab1,, nákladnou dopravou neboli
znečist'ované miestne komunikácie a zabezpečiť ich okamžité čistenie.

Pri uskutoČňovaní stavby je nutné dodržať predpis1,. §tajúce sa bezpečnosti práce atechnicfÝch
zariadení adbať na ochranu zdravia osób na stavbe- dodžiavať pdslušné ustanóvenia § a3d a §i3e
Stavebného zákona, ktoré uprarujú ákladné a všeobecné technicŘé požiadavky na výstavbu.

Pri qýstavbe musia byt' použité len vhodné stavebné rjrob§ v súlade s ustanoven iami Zákona
ě,9011998 Z.z. o stavebných lýrobkoch v zneni neskorších predpisov, použit} materiál vyhovujúci
Platným normám v zmysle §43f stavebného zákona a dodrzané všeobecno-t"Chni.ké požiádavký na
výstavbu a prísluŠné technické noríny. Ku kolaudácii stavebník dotoží dokladv o vhodnosti
použitých výrobkov a materiálov.

V Štádiu realizácie stavby, je stavebník povinný dodržat' všet§ podmientry ryjadrení, stanor,ísli,
súhlasov a rozhodnutí dotknut"Ých orgánov, ktoré boli r;-dané stavebnom konaní.

Stavebník je povinný podl'a §66 ods.2 písm. h) Stavebného zÁkona oznámit' začatie stavbv
príslušnému stavebnému úradu

Stavebník je Povinný podl'a §66 ods.3 písm. j) Stavebného ákona savbu na riditeřnom mieste
označit' štítkom,,STAVBA POVOLENÁ*

18. Stavebník je povinný zabezpečiť pred začatím realiácie stavby rlvtÝčenie všetl§-ch existujúcich
podzemných vedení u ich správcov

19. Lehota na dokonČenie stavb.v* sa určuje do 36, mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.

20. Stavebník je Povinný oznámiť príslušnému Stavebnému úradu termín ukončenia stavby pred jej
uvedením do trvalého užívania a požiadat' v zmysle 5§79 Star,ebného zákona o,.yauňiá
kolaudačného rozhodnutia.

2l. Pri uskutoČňovaní musia byt'dodržané príslušné ustanovenia 11hláš§ č.53212002 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technick}ch požiadar.kách na rístavbu a o všeobecných
technických Požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a
orientácie a príslušné technické norTny.

22. ZabezPeČiť stavbu tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti obyvatel'ov, realizáciu
stavebných Činností zabezpečit' vyhovujúcimi technicko-organizačnými opatieniami na ochranu
ostatných obyvatel'ov tak, aby neboli lystaveni nadmernej hlučnosti, prašnosti, nadmerným prachom
a hlukom, Pri stavebných prácach neobt'ažovať užívatel'ov susedných nehnutelhos ti, zabezpečiť
zníŽenie negatívnych vpll,vov zo stavebných prác na životné prostredie technickou discipiínou
(zníŽenie hluČnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného kl'udu) v súlade so zákonom č" 35512007 Z. z. o
ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia, a v súlade s vyhláškou ě. 54912007 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, zabezpečiť dodržiavanie čistoty v
okolí stavbY, vYlúčiť rušenie hlukom v nočných hodinách, lykonai opatrenia na zamedzenie
moŽnosti Padania stavebného materiálu príp. iných stavebných pomócok na susedné pozemky a
zamedziť znečisteniu susedných pozemkov.

So stavbou moŽno zaěať aŽ po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Stavebné povolenie
stráca Platnost', ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, kedo nadobudlo právoplatnost,
(§ 67 ods. 2 Stavebného zákona), Stavebné povolenie a rozhodnutie o predíženíjeho platnósti si závázné
aj pre právnych nástupcov úěastníkov konania.

8.

9.

16.
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"ri:ffidelzniku 

Škód na zariadeniach ŽsR uuari všetky náklady na opravné práce odúčtované- Majetkoprávně vďahy ohl'adne oor.ru.l::rÍ::íSRje potrebné riešiť so ŽSR, Správamajetku ŽSR Bratisl";", ó;i;''-"i;;;" majetku Trnaia.'Bratislavská 6/E,g17 ó2T^uru
t.s.. Vajnqrqká l37. 83l 04. Bratislava
pri.realizácii stavby p.ia. tiuU.tru ulvy]<onáffi iilI#,T"!;ii:*Jfíl"#i;;lffi 

i,óů;i,,,,".,,,pnestorovú úpravu vedení technického lybavenia, ako á; siw:: ::oo.- real.izáciY 
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r"J :;l,nffiffi ; ; -;;ff ;Tí§.;i:1;;u"Jfuna schválenie v zmvsle zákona.

Pre zaPracouuoi"JiiohýEáo projektu a pred začiatkom akvchkol,velr cfo.,o*_.,,^,^ _ ,zabezPečenie bezirostródnej ochrán;;;i;k;.rrikačnli.h ___,^;^]|:rlek 
stavebných prac.;e pre
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?TT"l p"z:úlJi,tor,auur -*á"'-i!r, ,po*uom bez použív.aniastrojných mechanizÁov v zmysle 5oo, 

'oi, 
5os zákona čl išínotl Z.z o"r*noň"ny"tkomunikáciách, Pri 

'ýkopor/ch pia"j.,ir- uri*ořt-"-r"i"r".il"*r"h tciblov je poteb,rrédodrŽať maximálnu 
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stavebník je zodoovedný ,u á"r,ořň6čovacích značiek (markerov), ochrannei fóliebezod k l adn e oznámiť 
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5

resp.HDPE rúr a zariadení siete spol. FibreNet q§,čiť a r pdpade potreby vykopať sondy, z
ktor,ých bude zrejmé r,edenie tras1 pod povrchom. \'tomto pdpade v.v§íčenie realizuje správca
opt.siete spol.ACS. Zápisnicu.áCS" o v.r,tÝčeníje porebné následne zaslať aj spol.Heizer Optik
ako správcovi siete Fibre\et k-torá powrdí akcepráciu realizot,aného vyqÝčenia!

- Pri realizácii stavby je potrebné zabezpečiť ab.v- nepňšlo ku kolízii s koridormi OK. Pri súbehu
resp. križovaní koridoro0,0K je nutné pred zapďatím rlkopov trasu odsondovať ručným
výkopom a treba vyriešiť ich ochranu po odkrytí.

- Počas qýstavby je pri realiácii zemných prác nerlhnutné dodžiavať prísl. ustanovenia
stavebného zákona, zákona o telekomunikáciách a pdsl. ST}i a to najmá:

- pred začatím zemných prác q§-čenie a vyznačenie poloh1 zariadenia na povrchu terénu
- preukázatel'né oboznámenie pracovníkov, ktoý budú rl konál,ať zemné práce, s vytýčenou trasou
- upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/-3Ocm

skutočného uloženia TKZ od rl,značenej polohy na porrchu terénu
- všetky zemné práce v ochrannom pásme káblovj,ch vedení rykonávať ručne a s najváčšou

opatrnosťou
- overenie qýškového a stranového uloženia TKZ ručnjmi sondami (vzhl'adom na to. že

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia rlkonané bez nášho vedomia)
- káblové vedenia po odkrltí chrániť pred previsom- poškodením a odcudzením
- nad vyqýčenou trasou nepoužívaťťažké mechanizrnr pokiaf sa nerl,koná ochrana pred

mechaniclaým poškodením
- zákaz prejazdu nad lyqýčenou trasou ťažkými vozidlami pokiat sa nerl koná ochrana pred

mechaniclsým poškodením
- nad vy!ýčenou trasou je zakázané realizovať sklád§,materiálov a stavebnej sute

- stavebník je zodpovedný za zachovanie kqvtia. lóžka qýkopuazáY,rytoých dosiek
- stavebník je zodpov edný za zachovanie vytyčovacích značiek-označníkov (markerov)
- zabezpečit'súhlas prel,ádzkol,atela a správcu pri zmene nivelity nad trasou TKZv ochrannom

pásme
- pred zásypom obnažených miest s TI{Z primat' pracovníka servisu ku kontrole, kde bude

vystavený zápis o nepoškodeniTKZ a dodržaní podmienok rl,jadrenia prevádzkovatel'a
a správcu

- bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na tel'č. 09l75-15590. 0908948800
- pred spátným zásypom odkrlých kabelových vedení je objednál,atel povinnÝ prizvat'

technického dozora
- prevádzkovateťa, alebo správcu vedení k odsúhlaseniu uloženia a krytia kabelolých vedení.
- v prípade poškodenia kabeloých vedení okamžite kontaktovať prevádzkovatel'a FibreNet s.r,o. a

správcu vedení Heizer Optik s.r.o. na tel.č. 03 15504 70l .

- kolízne situácie, vy{ýčenia či prekládky je potrebné riešiť s majitelom nasy, spol.ACS
- Pri kolíziách trasy koridorov OK so stavebnými objektmi je potrebné rypracovať projekt na

ochranu, alebo prípadnú prekládku optickej trasy a jej zariadení. VšetKv kolízne situácie pri
riešení stavebných objektov počas projekcie. alebo v,ýstavby je potrebné riešiť v tomto prípade v
spolupráci s prevádzkovatelom trasy spol.ACS (respjeho servisným

- zástupcom) cez ktorého ie potrebné zabezpečiť koordináciu a spoluprácu so správcom siete
FibreNet spol.F{EZER OPTIK,

- Trhová Hradská, resp. s prevádzkovatel'om siete OK spoločnosťou FibreNet s.r.o.. Všetky
podklady (a konzultácie) k TKZ siete FibreNet pre zapracovanie do projektovej dokumentácie
stavby poskytne nazák\ade žiadosti (len na vyžiadanie autorizovanou osobou tj. odborne
spósobilou osobou napr. projektanti členovia SKA, SKSI atď.) servisný zástupca spol. F{EIZER
OPTIK. Upozorňujeme investora. že odborné práce a merania na OK pri prekládkach optickej
siete móže vykonávať iba organizácia, ktorá má oprávnenie od prevádzkovateťa siete -
spoločnosti FibreNet s.r.o.

- Pri nutnosti prekládky, či ochran_v- trasy optickej siete FibreNet vyvolanej stavbou je potrebné

uzavrieť zmluvu o preložke, alebo ochrane OK medzi žiadatel'om (stavebník/investor) a

prevádzkovateťom ACS spol. s.r.o, Predpokladom je zabezpečenie preložky, či ochrany
žiadatel'om na klúč.
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- Realizácia prekládky a ochrany trasy OK, vnítane spracovania technického riešenia -
technologického projektu (NTR, Projekt, vykazJýmer súčasť), geodetického zamerania a
spracovania tech. dokumentác ie OK, bude rea|izov aná na náklady investora.

- PreloženáŤasa musí byť geodeticky zameraná a zapracoyaná do knihy plánov OK, po ukončení
prác žiadarne odovzdať projekt skutočného vyhotovenia, dodať geodetické zameranie káblov a
polohopisu v digitálnej a papierovej forme .

- Preložené trasy a káble po ukončení všethých prác, odovzdaní a schválení opravenej
dokumentácie budú spol. ACS (resp.FibreNet) prevzaté do správy preberacím konaním.

- Ďalšie zmeny projektovej dokumentácie. ktoré ia budú dotýkať sieie optick}ch káblov
prevádzkovatel'a spoločnosti FibreNet s.r.o., ktoré sú v našej správe, Vás žiadame o predloženie
na schválenie v zmysle zákona.

- Toto vyjadrenie bolo konzultované ajeho kópia zaslaná zástupcom prevádzkovatel'a siete spol.
FibreNet s.r.o., ako aj zástupcovi prenajímatel'a spol.ACS a jeho originál uložený u správy siete
spol. řIEZER OPTIK s.r.o..

- Vyjadrenie spol, FIEIZER OPTIK s.r.o. ako správcu siete optic§ých kábíov FibreNet s.r.o. k
posudzovanej vyššie uvedenej lokalite/stavbe: Za predpokladu akcepácie azapracovania vyššie
uvedených pripomienok do ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie a dodřania všetlcých
štandartných ustanovení stavebného zákon4 zákona o telekomunikáciách a pdsl. STN, nemáme
d'alšie pripomienky a s vydaním roáodnutia súhlasíme.

Siemens Mobilitv s,ro.. Lamačská cesta 3/A. 841 04. Bratislava č. PD/BA/255ll8. zo dňa l1-1220lt:
- pred zahájenim prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v terene,
- všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme uloáť do

chrániěiek,
- pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.: p. Kubista -

tel.: 0903 555 028,
- v prípade križovania Vašich sietí, resp. zaňadeni so zariadením verejného osvetlenia, požadujeme

dodržať ochranné piásma pre verejné osvetlenie, všetky platné norTny STN a predpisy apriz:tať
stavebný dozor Siemens, s.r.o.,

- v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadeniaVO požadujeme pred vykonaním prác pňmať
stavebný dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnúť spósob rea|izácie,

- k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním lcíblov a ku kolaudácií požadujeme predvolať
stavebný dozor Siemens, s. r. o.,

- prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO pďas stavebných prác
Vám budeme v plnej výške fakturovať,

- práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia prevádzlql VO,
- v prípade poškodeniazariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. číslo: 02l 63E1

0151
- toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovateťa VO anenahrádzavyjadrenie

vlastníka VO - Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy,

Slovanet a.s.. Záhradnícka 1 5 1. 82 1 08. Bratislava zo dňa 05.02.2019:
- Stanovisko spoločnosti ACS, spol. s r.o. bude doplnené v stavebnom konaní
- HDPE rúra ACS, spol. s r.o. bude predrealizačne vy{ýčená v teréne
- Prípadné vynútené investície na sieti Slovane! a.s. súvisiace s predmetnou stavbou (prekládka

kábla Slovanet), resp. všetky škody na majetku Slovanet, a.s. a prípadné škody v dósledku
qýpadku služieb spósobené stavebnou činnosťou poěas realizácie predmetnej stavby budú
nákladom posudzovanej stavby (investora/navrhovatel'a).

Sitel s.r.o.. Zemplínska 6. 040 01. Košice. č. 1492120l8. zo dňa 31.12.2018:
- pred zaěatím stavebných prác je potrebné v spolupráci so SITEL s.r.o. túto telekomunikačnú trasu

qtýčiť v teréne a následne dohodnúť ďalší postup a podmienky jej ochrany;



7

- V ochrannom páSme a v miestach súbehu a križor ania p\nor odu s podzemnými sieťami nie je
moŽné PouŽiť mikrotunelol'anie. ani strojný ťkop. r nchto miestach lykonávať výlučne ruěný,
výkop;

- Pri kriŽovaní plynovodu s podzemnými sieťami budú káble podchyrené a po uložení do ryh1,
uložené do chráničky podl'a STN 73 6005;

- Pred zásypom výkopu prizl,ať zásfupcu spoločnosti SITEL s.r.o. na obhliadku;
- za akékol'vek porušenie telekomunikačnej trasy- tlDPE rur a opticK,ch káblov je zodpovedn{

stavebník.
- VYhlasujeme, Že Žiadatelbvi bola poslq,,tnutá inforrrrácia o altuálny,ch existujúcich PTZ v rozsahu

nim vyznačeného územia na situačnom pláne. za sprárnoď zaslaný,ch podkiadov ku žiadosti o
vy,jadrenie je v plnom rozsahu zodpovedný žiadatet

Slovak Telekom a.s.. Bajkalská 28. 8l7 62. Bratislava č. 66l l83+788. zo dňa 20.12.2018:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (5s68 ákona č. 35li201 l Z. z.)a ároveň

je Potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 35l ]0l 1 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- VYjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uredenej rr-ššie vo rrjadrení. r.pňpade

ZmenY vYznaČeného polygónu, dóvodu žiadosti- účelu ziadosti. r, pdpade ali uvedené parcelné
ČÍslo v žiadosti nezodpovedávyznačenému pol1,gónu alebo ak si star]ebník nesplní poi innosť
podl'a bodu 3.

- Stavebník alebo ním poverená osobaje povinná r pdpade a}i zistil- žejeho zirner. pre ktory podal
uvedenú Žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom-a.s. a alebo DIGI SLOVAKL{. s.r.o. aiebo
zasahuje do ochranného pásma t}chto sieti (najneskór pred spracovaním projektovej
dokumentácie stavby), vyzvat'spoločnosť Slovák Telekom. a.s. na stanovenie konkrétnl,ch
Podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného
správou sieti:

- SpoloČnost' DIGI SLOVAKIA. s.r.o., Róntgenova 26,85l01 Bratislava, IČo: 35 70I 722,
sPolďnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 248|3lB poverila spoiočnost' Slovák Telekom, a.s. na lydávanie vyjadrení
Podl'a § 66 ods. 6 zákona ě.351l20ll Z.z. vo vďahu k verejnej elektronickej komunikačnej sieti
sPoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na komunikáciu so žiadatel'mi a na wtlčovanie vedení
verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti DIGI SLOVAK V zrnl.ste § 66 ods. 7
zákona č.351l20l1 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu ,tur:b1, musí zakreslit'
Priebeh vŠetkých zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. l0 ákona č. 35li20l l Z,z. je potrebné
uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných l,edení s vlastníkom áoiknuých
SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrea|izovať prekládku SEK.

- UPozorňujeme žíadatela, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka
sPoleČnosti Slovák Telekom, a.s, a DIGI SLOVAKIA, s,r.o. o zákaze zriad'ovania stiaaot
materiá|u a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch
a Projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedeni a zaradení.

- V PríPade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sanachádzanadzemná
telekomunikaČná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o., je Potrebné Zo Strany žiadatel'a zabezpeěiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu
ochranného pásma.

- NedodrŽanie lyŠŠie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
Podl'a § 68 zákona Č.35l/20llZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- V PríPad,e,Že Žiadatel'bude so zemnými prácami alebo činnost'ou z akýchkolŤek dóvodov
PokraČovat' Po tom, ako lydané vyjadrenie stratí platnost'o je povinný zastavitr zemné práce
a požiadat'o nové vyjadrenie.

- Pred realizáciou ýkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK
sPoloČností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s,r,o. na povrchu terénu. Vzhl'adom k
tomu, Že na VaŠom záujmovom území sa móžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovatel'ov,
ako sú naPr. rádiové zariadenia. rádiové trasy, televízne káblové rozvody, !ýmto upozorňujeme
Žiadatel'a na povinnosť vyžiadať si obdobné lyjadrenie od prevádzkovatel'ov týchto zariaáení.
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Vyfýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na

póvrcnu terénu vykoná SlovákTelekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú
aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/wiadrenia
vyfýčenie bude zrealizované do troch fýždňov od podania objednávky.
Siavebník alebo ním poverená osobaje povinná bez ohl'adu na vyššie uvedené body dodržať Pri
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto q'jadrenia.

žiiaáter móže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktor"ý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre

účel konaní podťa stavebného zákonaa následnej rea\izácie ýstavby, žiadateÍ nie je oprávnený

poslqrtnuté informácie a dátaďalej rozširovať, prenajímať alebo vyvžívať bez súhlasu spoloČnosti

Slovák Telekom, a.s.

žiadaterazároveíupozorňujeme,žev prípade ak plánuje napojiť nehnuteťnosť na verejnú

elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre Územné

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú pdpojku.
poslqrtovatel' negarantuje geodetickú presnosť poslgrtnutých dát, Posk}tnutie dát v elektronickej

forme ne zb avuj e žiadateí a p ov inno sti p ožiadať o vy!ýě enie.

.01

- žiuaá^e rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná" a.s.

(silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podťa § 43 Zákona č.25ll20l.Z Z. z. o

energetike.
ZakrĚsl'ovanie sietí je možné lykonať pre zariadenia VN a N}i na tíme spráq' energetic§ch
zariadeniVN a NN Bratislava, Hraničná l4, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na

tíme sprály sietí VVN Bratislava, Čulenova 3.

ered záhájením výkopoých prác žíadame podzemné káblové vedenia v majetku

Západoslovenská distribučná, a.s. vytýčiť.

88l20I9 l 8. zo dř-a 16.1.2019 :

- Nakolko navrhovaná stavha sa nedoqýka priamo vodných tokov ani zariadení v správe naŠej

organizácie,k umiestneniu stavby a jej technickému riešeniu nemáme priPomien§'.
- prirealizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č.364,12004 Z,z. o vodách a o mlene

zákonasNR č. 372l1990 Z.z. o priestupkoch v zneni neskorších predpisor (rodnj ákon).
- Stavebnými aktivitami nesmie dójsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality, povrchorj-ch a

podzemných vód v zmysl e zákona č. 36412004 Z.z, o vodách,

07,0L20I9:
- Rt,ikoťvek stavebnú alebo inú ěinnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,vrátane

ich pásma ochrany, je možné lykonávať len v spolupráci a podl'a pokynov príslušnéhopracovníka

BVŠ, Divízia distribúcie vody (ďalej len,,DDV")(p. Miš, 0903 7l7 985) a Divizia odvádzania

odpadoqých vód (ďalej len ,,DOOV") (p. Kiss, 0902 969 I07),

- priakejkol'vek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dójsť ku kolízii s
vodohóspodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany

vrátane us"tt"Y"n ich zariadení a súčastí podťa § 19 zákona é. 44212002 Z. z, o verejných

vodovodoch a verej ných kanalizáciách.
- V trase vodovodu akanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakánané vykonávať zemné Práce,

umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné

zariadeniaalebo výkonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo

verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich techniclqý stav, vysádzať trvalé porasty,

umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne,

- Z dóvodu určenia piesnej polohy vodohospodarskych zariadenivzhťadom na navrhovanú stavbu

žiadame vyrýčenió smeru a ýšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich

zariadeniv teréne podťa zákona é. 44212002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných

kana|izáciách v znóní neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vy{ýČenie,
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odPoruČame objednať cez podatefňu BVS nazáHadeobjednávky na práce (tlačivo nájdete nan_ašej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontakhých centractr). 
r---- \94*v'v lru

k objednávke na fiýčenie existujúceho verejného,oáoroau ut"uo kanalizácie je potrebnédoložiť situáciu širších u.ď-ú.", a kópiu katasfiálnej .upy ,o oet 
"ro- verejnýchvodohosPodárskYch zariadenÍy fu"j Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí sverejnými vodohosPodrárskymi zari{deniami je potrebné i"eŇ sTN 73 6005 o priestorovejúprave vedení technického vybavenia vrátanějej zrrien a aoaatkov.

vÝ]<oP9ve Práce v Pásme ochrarry vodohospoááiskych zariad"niu p.i križovaní s nimi
PoŽadujeme vYkonávať ručne, u Ótuo.enom^ 

"ýk.p" 
p.i ;"-"r;l prácach je potrebné v plnomrozsahu reŠPektovať rozvody vodovodov 

^*i":rbri u^uirry,poklopy, šachty, signalizačnézariadenia, prenosy, jestvuiúce,9bjekty a pod. odkrytemiesá-n'a vodovodných potrubiach musípred zásypom skontrolovať pdstušný praóovnn OĎV a DOOi.
Zahájenie qýkoPoqÍch Prác ziadamó v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnémupracovníkovi DDV a DOOV.
Pri zasahovaní do terénu, vrátane ásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb vpásme ochrany je stavebník, v záujme ttorehó. * ti"6;.h;§konavalri, povinný na svojenákladY bezodkladne PrisPósobiť iovej úrovnl norr."tru,I"Ó ár"denia a pdslušenstvoverejného vodovodu a verejnej kanafizácie majŮce vzťah k Ň;, k pozemnej komunikácii aleboinej stavbe, Tieto Práce 1oze ltavebník vykorrávať iba so súhlasom vlastnfta verejnéhovodovodu alebo verejn ej kanalizácie, prípadne prevádzkovu'"r*-

Stavebné Práce a vŠetkY ostatné sprievodné člnnosti počas qýstavby nesmú ohrozovať bezpečnosťcestnej PremávkY a bezPeČno_sť pievádzky,nu 
"l"kt.i3kou"; 

áJt., nesmú obmedzovať plynulosťpremávky električiek a v žiadnom pfipaáe nesmú spósodit'rr"tavenie prevádzky naelektriČkovej dráhe, t. zn. že stavba nesmie spósobii 
""pá;;; a dopravnú qýluku na ňoudotknutej električkovej trati.

Stavebné Práce aostatné sprievodné činnosti nesmú ohrozovať bezpečnoď prevádzk_vautobusovej MHD na cestných prepojeniach Tuhovskej uli""; Cestou na Senec, premávkuautobusov na móžu obmedziť lón v rózsahu prerokovaňy.t u powrdenych riešení a s čonajkratŠÍm trvaním (so zohl'adnením určenýóh technoloÉi"r.Y.'r, porfupov a bezpečnosti).PoŽadujeme zachovat'PeŠie Prepojenie autobusovej i etettričxovej zastávlcy ,,Zlatépiesky..,vzhloadom na too Že c.eztoto prepojenie vedie t.".u r"yto|,,-piyoo"oau. Výkop okamžite
PrekrYt'stavebnými dielcami Žabézjeěenými proti po..rnutiu alo zýšenej miere dbať obezpečnosť chodcov a vytvorit'laté podÁienty, auy n"aosiá k'úrurupádom chodca(cestujúceho) do otvoreného v}kopu a u p.ipade poireby Úu"á"*r aj zábradliea lávku,
Prostredníctvom ktorej. zaruČÍ.bezpečný prístup ciloacov ná nártupistia zastávok MHD.Stavebník je Povinný,rieŠiť kriŽovani" piynouóau s električkouou kol,a;ovou tratbu VajnorskejradiálY v zmYsle PredloŽenej projektovej aokumentáci., ,..;. l.}uziť existujúcu trasu podelektriČkovou tratbu. Technoiogické jamy potreb né k reaizácii napojenia potrubia musia byťvzdialené minimálne 2,50 mod osi krajnáj kol'aj" lu.y .*i" uyr zasypávanépo vrstvách, ktorébudú priebežne zhutňované!
Stavebník je Povinný na vlastné náklady okamžite.odstrániť prípadné závadyna kol,ajovej trati(Po Predchádzajúcom vYrozumení vedúceho preváclzky korajoých tratí DpB a. s. - p. čuperku č.
| 090: 797 792) vzniknuté z dóvodu prác a na uvedenej stúe'
Stavebník je Povinný zabezpeěiť otamzite očistenie eleitričkového telesa a kol,ajníc v prípade, žetieto budú znečistené v dósiedku stavebných prác alebo stavenisilovou dopravou.Stavebníkje Povinný po skončení p.a. uui..r všet§ *uuúou nu.ušené plochy a priestranstvá dopóvodného stavu, v akom sa nachidzati pred začatíÁprác.
káblové siete DpB, a.s. musia byt'pred žahájenimstavby riadne zameranéa vyfýčené.

- Súhlasí bez pripomienok
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i!!,:r::::;::::,::h:Ti:Ť!_::,T" káblov PPl,u. s. musia byťvykonávané ručne

í1'*Tl:1x*.:H.#l:"*:::::l_,::,T-":,.r.'',ň,u,*ř,;á;J#ii#iů?ji;,on,l
Xlá:n';3,.*:§T:,T:::::,"ry iŇii;:,,lliŇe;',r,,';ffi:J,l,'-í,L-ri,'j"x;:Zi,|.rrr
Í:':::l,::::TYllŤl,:rskychsieiiil;;b/;j.#;Ji"ď'J§il§,ri"ň3::

;::,'Já:H'.rr 1= ,nrol491).1491).
odkrYté káble DPB, a,s, musia bYt'pred zasypaním skontrolované správcom pTZ (@ 5950 1491).

ffixil'J;:tontroly 
je nutnou ioamientoú ku kolaudáciiultuuuu nesmie byť bez neho

ilť#l"á'r?|;Ti;t,'rakěného 
vedenia je nutné dodržiavať ustanovenia sTN 34 31t2,najmá

- Investor/stavebník oznámi písomne rcú ra 10 dní vopred začiatok stavebných prác.

ťťóffi,,"rTT:**i*f:,:#^,::1"^o:t1l",r" "J:",."*oi,:"igry.,a lykonávanie prác podl,a§ 40 ods, 2 a3 pamiatkového,at""" o","atr;'#";#,T#;'řit3řf;ltTiH:ilni
zmeny až do obhliaary <rú BA alebo ním poverenou odborne spósobilou osobou.

oSzpg-zot qlo t s+:+
Z hl'adiska ooPuaŇet'o t'o'Podárstva tunajší úrad nemá námietky k predmetnej stavbe za dodržanianasledovných podmienok:

1. Držitel'odpadov je povinný:- zhromaŽd'ovať 
9dPadY vYtriedené podl'a druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením,odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,- zabezpeČiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, atojeho- PríPravou na oPátovne Poúitie u .,i.n"i ,uoj"j tinná.,i,'"Jřa takto nevyrži!ý ponúknuť naprípravu na opátovné použitie inému,- recYkláciou v rámci svojej Činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpeěiť jeho prípravu naoPátovné použitie; odpad. takto nevylžiťý ionnknui ." .*vna"iu inému,- zhodnotením v rámci svojej činnosii, * ,ř:" -ázrrj"r"i.Í neehé zabezpečiťjeho recykláciu;odpad takto nevyržit/ ponúknuť na zhodnoienie inemu,---- zneŠkodnením, ak nie je moŽné alebo účelné 

"b-p;iÍi 
jeho recykláciu alebo iné áodnotenie.- odovzdať odPadY len osobe oprávnenej nakladať s iápljňJ p"al,a z{kona o odpadocb, aknezabezpečuje ich áodnotenie alebo ineškodnenl" il;""- viesť a uchovávať evidenciu o druhochl množswe odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnomliste odPadu v súlade s, § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366lrb tŠ-z. z.o evidenčnej povinnosti aohlasovacej povinnosti,

- ohlasovať vznik odPadu a nakladanie , ni. ?99l? § 3 vyhlášky Mžp SR č.366/20|5 Z. z., natlaČive uvedenom v Prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, 
"t 

i"ti"aá ročne v ,úú;; 
";u" 

ako 50 kgnebezPeČných odPadov alebo s viac ako jejnou tÁu o.ffich odpadov; ohlásenie o vznikuodPadu a nakladaní s ním podáva za obdábie t"r"rJ"*"i" rbm tuna.lsiemu úradu, akoPrísluŠnému orgánu u'uln.j,rpr?q 
9apugo.u:lo h",ó;;;.i,u, oo ,r. r"u-er" 

""ůdujúcehokalendárneho roka a uchovávať olH..ne ,iau;.. 
r -----'*:

- PÓvodcovi stavebných a demolačných odpadáv_sa povol'uje odpad zhromažďovať v mieste jehovzniku (tj, v mieste stavbY) iba na-nevyhnuTÝ eurin"p.. á" 
""prnenia 

velkoobjemnéhokontajnera), následne sa musí ihned' od'viesť ť 
"p.a"""iJriJ odberatelbvi.- DrŽitel'odPadov Pred zaČatím stavebných pric predložňunajšiemu úradu spósobnakladania s odPadom t7 05 }4zemina 

" 
k"-"oioo iné áko uvedené v 17 05b3 a s odpadom

]].05_ 06 výkopová zemina iná ako uvedená v t7 05 05.- V kolaudaČnom konaní má orgán štátnej 
_spnáv} "aň""jn" hospodárstva postavenie dotknutéhoorgánu Podl'a § 99 ods, l Písm. b) bodďe.'s ái"d;;lp;J";h. K žiadosti o vydanie vy,jadreniaje Potrebné doloŽiť dokladY Preui<azujúce spósob nakladania s odpadmi zo stavby (tj. vážnelístkY o odovzdaní odPadu opráun.n"j osoú pre jedilil;-hy odpadov a podl,a tohto
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lyjadrenia, príjmové doklady,. faktury). V dokladoch musí blt'označená stavba, z ktorej
odpad pochádza, inak doklad nebude považovanj,za relevantný. Na požiadanie musí byt'

predložený originál uvedených dokladov.
- podl'a § 77 ods. 2zákonao odpadochje póvodcom odpadov, ak ide o odpady vznikajúce pri

servisných, ěistiacich alebo udžiavacích prácach. stavebných prácach a demolačných prácach,

vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste

pósobenia právnickej osoby alebo §zickej osoby - podnikatel'4 právnická osoba alebo §zická
osoba - podnikatel', pre ktoru sa tieto práce v konečnom šuídiu rrykonávajú.

- Vyjadrenie je závázným stanoviskom pre orgány rydál,ajúce podťa iných právnych predpisov
rozhodnutia o umiestnení, povolení auživaní stavb.v-.

- Toto vyjadrenie nenahrádzapovolenie ani súhlas a nie je roáodnutím podťa predpisov o

správnom konaní.

okresný úrad Bratislava. odbor starostlivosti o ŽP. Tomášikova 46. 832 05. Bratislava č. OÚ-BA-
OSZP 3 -20 19 l 0 1 7 09 1 1HRB :

- Na ízemí stavby platí prqý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona.
- Výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podl'a zÁkona v území zakázani.
- pódl'a Region'álneho územňého .yrté.u ekoiogickej stabili§,mesta Bratislavy GAŽP,1994)

dotknuté územie je bez prvkov RUSES.
- V pripad e, že realizáciou stavby dochádza k výrubu stromov s ob1,odom kmeňa od 40 cm, meraný

vovýške 130 cm nad zemou, aiebo krovín s výmerou od 10 m:. stavba si lyžaduje vydanie
predchádzajúceho súhlasu osobitným rozhodnutím orgánu ochrany pdrody podl'a § 47 ods. 3

zákona od príslušnej mestskej časti. Y prípade drevín, rasfucich vo verejnej zeleni, je potrebný

súhlas na všetky dreviny bez ohl'adu na vel'kostné parametre. Týka sa to nových trás vedenia
líniovej stavby. i;

- Podl'a § 47 ods. 4 písm. e) zákona sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje, ak oprávnenie alebo

povinnosť ýrubu v,vplýva z osobitných predpisov, v prípade, hore uvedenej stavby u drevín,

rastucich v ochrannom pásme existujúcich plynovodov. Podťa § 47 ods. '7 zákona ten, kto chce

z dóvodov, uvedených v odseku 4 písm. e), drevinu vyrúbať. ie povinný túto skutočnost'písomne
oznámiť orgánu ochrany prírody natunajšom úrade najmenej l5 pracovných dní pred

uskutočnením výrubu. pričom orgán ochrany prírody móže určiť podrobnejšie podmienky
uskutočnenia výrubu alebo výrub obmedziť, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu drevín.

chránených druhov alebo prírodných biotopov.
- Vzhťadom na blízko sa r,yskytujúce dreviny, ktoré zostávajú zachované- je pri stavebny'ch a

výkopových prácach potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemnlch
alebo nadzemných častí týchto drevín (§ 47 ods. 1 zákona OPK) a ab.v bola zabezpečená ich

ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej

vegetácie, podl'a ktorej (bod 4.2.4 STN) sa qýkopové práce ani zhutňovanie pódy nesmie

v}rkonávať v koreňovom priestore.

Okresný úrad Bratislava. oddelenie pozemných komunikácií. Tomášikova 46. 832 05. Bratislava č. OÚ-
BA-OCDPK2-2018/l l l798. zo dňa l 1. l2.2018:

- v prípade akéhokol'vek zásahu do telesa cesty l/61,je potrebné požiadať tunajší úrad o príslušné

povolenia v zmysle cestného zákona.

Mestská časť BA Nové Mesto. Junácka l. 832 91. Bratislava. ě. 27771488/2019/ZP/ILE zo dňa

|4.03.2019:
- z hťadiska dopravného riešenia:
- Cetá trasa rekonštrukcie VTL plynovodu DN 500 je vedená mimo miestne komunikácie v správe

MČ BANM. Nakolko komunikácie Vajnorská, Stará Vajnorská a Cesta na Senec sú v správe

Magistrátu hl. m SR BA. Komunikácie Pri Starom mye a Tuhovská sú nezaradené, je potrebné

žiadosť o stanovisko k investičnej činnosti zaslať ich príslušným správcom.
- V zmysle ustanovenia § 2 ods. 4 zákonač. 135/l96l Zb, v platnom znení sa navrhovanie

pozemných komunikácií vykonáva podťa platných technických noriem. Na práce v styku s



miestnou komunikáciou alebo na miestnej komunikácií je potrebné v rámci povol'ovania sta
alebo pred realizácioujednotliqých častí vyžiadať všetky povolenia, ktoré predpokladá zákon č.
13 5 l 1961 Zb. v platnom znen|
z hťadiska ochrany životného prostredia:
Ochrana prírody a krajiny
nakolko sa jedná o rekonštrukciu plynovodu, požadujeme, aby boli plynovody umiestnené v
mieste póvodného plynovodu a nie ako sa uvádza v predloženej PD, že póvodné plynovody budú
odpojené, odplynené a zaslepené; až v takom prípade móžeme hovoriť o znižení záťaže na
pozemky, kde má byt'plynovod rekonštruovaný
pred lydaním stanoviska MC k investiěnému zámeru žiadame predložiť vy,jadrenie oddelenia
životného prostredia a mestskej zelene hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k
trvalému zabratiu zelene na pozemkoch, ktoré sú v jeho vlastníctve odporučame umiestňovať
optickú sieť mimo zeleň
v riámci umiestnenia plynovodu žiadame, aby bol umiestnený v prípade zelene qýhradne tak, aby
nedošlo k úbytku vzrastlej zelene, vrátane ich ochranných pásiem
pred zaěatím stavebných prácje nevyhnutné zabezpeěiť odborné ošetrenie prípadnej stromovej
vegetácie tak, aby bola údržba vykonaná v súlade s technickou norTnou STN 837010 Ošetrenie,
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (od 1.4. do 3 1,9.)
v rámci konania na stavebnom úradeje nutné predložiť vyjadrenie dotknutého orgánu na úseku
ochrany prírody a krajiny - Okresný úrad v Bratislave, odbor starostlivosti o životné prostredie
v prípade ýkopu v blízkosti drevín a kdkov bude ýkop vykonaný ručne s maximálnym
ohl'adom na kríky a dreviny, nedójde k poškodeniu koreňového systému drevín a kfikov, ,.Ykop
nesmie byt'vedení bližšie ako 2,5 m od páty kmeňa, pri hlbení qýkopov nesmú byť prerušené
korene hrubšie ako 3 cm (korene móžu byť prerušené jedine rezom, pričom rezné miesta je
potrebné zahladiť a ošetrit)
v prípade, že akékofvek ýkopové práce resp. umiestnenia staveniska resp. jeho časti vrátane
kontajnera na odpad a iných zaňadeni staveniska na pozemku, ktory je vo vlastníctve resp. správe
mestskej časti je nutné požiadať o povolenie zvláštneho užívania verejných plóch - zelene a
ostatných plóch mimo komunikácií a chodníkov na oddelení životného prostredia a územného
plánovania; súčasťou žiadosti budú riadne vyšpecifftované pozemky. ktoných sa zvláštne
užívanie bude dkať
v prípade rozkopávky na komunikáciách a chodníkoch je nutné požňadx správcu komunikácií o
povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie
pokial'bude rozkopávka v kolízii s jestvujúcimi drevinami, výrub takýchto díeyín je možrré
realizovať v prípade druhu pozemku zastavaná plocha a nádvorie a druhu osamá plocba až po
prerokovaní qýrubu s orgánom ochrany prírody a krajiny mestskej časti a po vyznačení &wín
vybraným predpísaným spósobom
v zmysle zákona č.54312002 v zneni neskorších predpisov na výrub dreviny, v pdpade drrrhu
pozemkov zastavaná plocha a nádvorie a ostatná plocha, sa vyžaduje súhlas pdslušného orgánu
ochrany prírody, určeného pre CHKO. V rámci náhradnej ýsadby bude žiadatefovi uložená
povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu drevín, v rámci ktorej bude zaátaná sadová
úprava v záujmovomúzemi, minimálne však vo výške spoločenskej hodnoty drevín, ktoré budú
vyrubané. Pokial'nebude možné v záujmovom území umiestniť dostatočnú náhradnú v,ýsadbu,
povol'ovací orgán určí ďalšiu náhradnú v,ýsadbu na inom vopred určenom mieste, resp. finančnú
náhradu do výšky spoloěenskej hodnoty dreviny; rozhodnutie o súhlase musí by.t'právoplatné
ešte pred vydaním územného rozhodnutia
konanie v zmysle Z.é,54312002 Z. z. v zneni neskorších predpisov je možré viesť až po ukončení
konania v zmysle Z.č.2412006 Z. z. v znení neskorších predpisov, nakolko !ýmto konaní bude
čiastočne vymedzený rozsah účastníkov konania
v prípade poškodenia drevín na pozemkoch druhu zastavaná plocha a nádvorie a ostatná plocha
bude správny orgán postupovať v zmysle Z. ě. 54312002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v zneni
neskorších predpisov a postupi 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, ato do doby troch rokov po ukončení prác
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- Odpadovéhospodárstvo
- nakladanie s odpadmi zo stavebných a v,ýkopolích pňc je nutné rl*konávať v zmysle Z. č.

79l20l5 Z. z. a k nej lydaným vykonávajúcim rlhláškam
- v rámci konania na stavebnom úradeje nutné predloáť rrjadrenie dotknutého orgány na úseku

odpadového prípadný qýkopokje potrebné pňebežne odlázať a nie deponovať pozdlž qýkopu,
resp. je možné ho umiestňovať na stavenisko, ale len za podmienk_v, že nebude volhe ložný, ale
bude umiestnený do kontajnerov, ktoré budú neust,ále prekryté a súčasne nebudú umiestnené v
zeIen|' kontajnery budú prekryté i počas ich preprar1

- Vodné hospodárstvo
- v zmysl e zákona ě. 36412004 Z. z. o vodách je nutné \, rá,rnci konania na stavebnom úrade

predložiť lyjadrenie dotknutého orgánu na úseku štámej r odnej správy - Okresný úrad
Bratislava, odbor ochrany životného prostredia

- ochrana ovzdušia
- v zmysle Všeobecne záváznej vyhláš§ Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave č.

2120|3, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie haliry, ovzdušia a súčasne vzhťadom na
opatrenia mestskej časti na zabezpečenie kvalit_1,orzdušia je pocas {,stavby nutné dodržiavať
nasledovné opatrenia:

- zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri rjjazdoch r ozidiel zo stavieb
- zabezpečiť kropenie a čistenie komunikácií, chodníkor a r erejnjch priestranstiev pril'ahlých

k stavbám
- vykonať opakované kropenie stavenísk, príjazdoljch komunikácií a chodníkov pri stavbe,

vykonaných do 24 hodín od nahlásenia stavebného úradu telefonickv alebo elektronickou formou
o riziku prekročenia limitnej hodnoý PM10 a pri trv,aní prekračovania priebežne mnepretržite
zabezpečovať prekrYie kontajnerov odpadov na stavbe a pri ich preprave

- Ochrana pred hlukom a vibráciami
- z hl'adiska ochrany pred hlukom pri stavbe a súčasne v rámci prevádzky investičného zámeru je

potrebné dodžiavať najv_vššie prípustné hladiny akustického hluku v zmysle vyhlášky
č.54912007 Z. z.

- z hťadiska majetko-právnych a iných vďahov:
- Žiadame o doilnenil tabulkovehó prehl'adu o informáciu podl'a katastra
- Zabezpečiť stanovisko vlastníkov, resp. správcov dotknu§ch nehnutelností a dodrzať nimi

stanovené podmienky. Zabezpečiť časovú a vecnú koordináciu starb1 s rrstavbou bltorjch
domov a s ostatnými investične pripravovanými pokládkami sietí r,danom území.

Hlavné mesto SR Bratislava. Primaciálne nám. 1. 814 99. Bratislara_ č NíAGS OD 352l9"]0l9,'-168903.
zo dňa04.03.2019:

- V prípade zásahu (rozkopávka, podvrt) do miestnej komunikácie I. tried1,,Vajnorská ul..
požiadajte Hlavné mesto SR Bratislava ako príslušný cestný správny orgán o rozkopávkové
povolenie s platným POD.

- Vzhl'adom k ýstavbe obchvatu D4-R7 a ztejto stavby vyplývajúcich dopravných obmedzení,
budú až do ukončenia l"ýstavby obmedzované rozkopávky v miestach obchádzkoqých trás, ako aj

v ich širších záberoch v blízkych lokalitách tejto výstavby.
- Na predmetnej komunikáciije nutné si naplánovať stavebné práce tak, aby rozkopávka mohla byt'

realizovanáv období od l5.marca do 15. novembra bežného roka v najkratšom možnom -
technologickom časovom rozsahu.

- Podmienky oddelenia správy komunikácií:
- Rekonštrukciu plynovodov zrealizujete podl'a možnosti bezzásahu do konštrukcií vozoviek

komunikácií v správe OSK - t. z. trasu budete viesť mimo vozoviek týchto komunikácií a
križovanie trasy cez tieto komunikácie zrealizujete pretláčaním, (podťa predloženej PD dójde len
k zásahu do konštrukcií chodníkov a cestnej zelene.)

- Supátka a poklopy na kanáloch a šachtách plynovodov v chodníkoch v správe MG - OSK. osadíte
do niveleý t}chto chodníkov.

- Nesúhlasíme s umiestnením meracích zariadení - skriniek do chodníkov ul. v správe OSK.
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ZruŠené, odPojené a nefunkčné potrubia podl'a možnosti odstránite z telesa vozovky, najmá v
miestach ich súbehu s trasou nových plynových potrubí.- Pred realizáciou rozkoPávokje investorpovinný-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 rozkopúa mohla ňyt, realizovaná v období od
15,marca do l5. novembra bežného roka v nálk utšorn možnom tec'hnologickom období.- VŠ9tkY rozkoPávkové práce realizované na pozemkoch v správe Hl. m SŘ - oSK budete
vYkonávať na základe rozkopávkového pov-olenia a tieto musia bý prevzaté správcom
komunikácie najneskór do kolaudačnéhó konania.

- RozkoPávl<Y nealinlete vzmysle platných predpisov a technologic\ých postupov, existujúce
ŽiviČné a betónové konŠtrukčné vrstvy na chodníku zarežetepíloň, ýopot uu'o"t" odvážať, na
zásYP PouŽijete vhodný materiál v zmysle STN - štrkodrvu ri onzá- 1ni. výkopot<;,
zabezPeČÍte PredPÍsané zhutnenie - po vrstvách (hrubka - podl'a účinnosii pouiiteno hutniaceho
Prostriedku a Podl'a Preukaznej skúŠky použitého zásypového materiálu -.u*. 30 cm), dodržíte
konŠtrukciu aviazanie prekrytie konstrukčných vrstióv min. 15 cm v chodníkoch (každej
konŠtrukČnej vrstvY nakaŽdistranu od hnínryhy), dilatácie v betónovej konštrukenej vrstve
urobíte íezanim, PouŽijete modifikované asfaity, predložíte atesty použit}ch materiálov a
predpísaných skúšok.

Po rozkopávkach žiadame:
- Na chodníkoch urobíte novú povrchovú Úpraw ACo8 hr. 4 cm (na podkladný betón tr. C l2/l5hr, 12 cm Polorz,ený "",:lYTě"{ 

podklad zo štrkodrvy, na betón pouzil"t" .pálouu"i penetračný
náte1,!,5 

.kďm') na celú šírku chodníkov a celú dÍzku dotknutýcň úseŘov . p.irtusny11
PredlŽením, O9:"Ť*,PJ vsúvislej čiare kolmo na os chodn Úzarežete.p. |"r.raáke novej pU
sPoj - starej a |ovej PU prelepíte kvalitnou asfaltovou páskou, alebo zalejeie Áiuttorrou
zálievkou, dodrŽÍte nivelefu chodníkol a obrubníkov 1Lt aUy u oI zabezpeěený dobný odtok
Povrchových vÓd), uvolhené obrubníky osadíte do beiónové-ho lóžka 1postoaáne obrubníky
vymeníte za nové) a zaškírujete.

- DláŽdené chodníkY Predláždite, použijete dlťbu rovnakej kvality, farby arozmerov, dlažbu
Podbetónujete betónom tr- C I2/I5, na podsyp dlažby poŮzi;"t" [urn"nn,i drvu fr.4/8 mm a na
zaŠkárovanie dlaŽby použijete kamennú drvu fr. }l4-nlm(ni-e piesok - lyplavuje sa).- Dotknuté PlochY cestnej zelene upravíte do póvodného stavu talq aby po aazaocl nedošlo k
deformácii niveletY zelene, dodržíte niveletu zelene (okolitého terenujajej odvodňovaciu
funkČnosť, budete reŠpektovať a chrániť pred poškodením existuj,i". a."rioYiaj ich korenori
sYstém) v zmYsle Platného zákonaa predpisov o ochrane krajiny a pdrody, tejn vyčistíte
(vYhrabete Štrk), rozprestriete humus Ti1. h. 10 cm (na povichu nesmie'u}r -*,-".r*rrn6opo1;.zaloŽÍte trávnik (qýsevom alebo drnováním), trávnik po iapestovaní pred odovzdaním odburiníte.
vyčistíte a 1 x pokosíte.

- V PríPade PotrebY výrubu drevín (v nímci cestnej zelene) o povolenie musíte požiadať odd.
Životného Prostredia a mestskej zelene (určia aj |odmienky k qýrubu a k náúdnej výsadbe).- RozkoPávkY Po ukonČení zápisnične odovzdáte OSK - spnávcovi komunikácií a cestnej zelene.- Pri stavebných Prácach dójde ku križovaniu a súbehu so)ariadeniami verejnéhá osvetlenia ryo)a cestnej doPravnej signalizácie v správe OSK, ktoré budete rešpektovať a-chrániť pred
PoŠkodením -Pred,zaČatím stavby podzemné káblové vedenia Vo zakreslíte a v teréne fiýčiteodbornou firmou. ZáÝ,res trás verejného osvetlenia robí v pondelok a v stredu od 9.00 do 12.00 naMG - OSK, Záporcžská 5, Bratislava - Ing. Beko.

- v prípade obnaženia, alebo poškodenia káblového vedenia vo, cDs obnovíte káblové l6žka a
káble VO, CDS.uloŽÍte do ohybných korugovaných chráničiek bez použitia s|ojok (natiahnete
celé káblové polia).

- Pri prácach dodňíte STN 73 6005, ostatné platné norTny a súvisiace predpisy.- Pred zaČiatkom Prác, pred zásypom ryh a ku kolaudácii stavby prizvát" cisř - správcu Vo a CDS
k prevzatiu staveniska, ku kontrole a k prevzatiu prác.

- VŠetkY stavebné práce zrealizujete bez prerušeniá funkčnosti Vo a CDS. prípadnú poruchu naVO ohlásite natel. Č.02 638 l0 l51, poruchu naCDS nahlásite natel. ě.02Š% 5677I.
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O schválenie dočasného dopravného znaěenia požiadajte 30 dní pred realizáciou stavby, príslušný
cestný správny orgán.
V prípade poškodenia tn,alého zvislého a vodorovného dopravného značenia nové zrea|izujete v
zmysle platného POD a zákona č.812009.
Na trvalé vodorovné DZ použijete dvojzložkovú farbu (studený. alebo teplý plast) v zmysle
technicko - kvalitatívnych požiadaviek pre retroflexnj plastol} dvojzložkový materiál -
profilovaný v zmysle STN EN 1436+A1.
Žiadame, aby trvalé vodorovné aj zvislé dopravné značenie nealizovalaodborná firma.
Ku kolaudačnému konaniu žiadame lyčistiť vpus§, dažďor ej kanalizácie v okolí stavby a opraviť
všetky škody vzniknuté na komunikácíách, chodníkoch- zeleni. VO, CDS a dopravnom značení v
správe Hl. m. SR - OSK, ktoré boli spósobené starebnou činnosťou,
K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby prin,ete OSK - správcu komunikácií, VO, CDS, DZ
a cestnej zelene.
Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (platí na práce na objektoch v správe OSK).
V zmysle zákona č, 13516l Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v žnem neskorších
predpisovje stavebník povinný počas stavby udžiarať čistotu na stavbou znečisťovaných
komunikáciách a verejných priestranstvách a {star bu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a
plynulosti pešej a cestnej premávky,

- Platnosť tohto vyjadrenia je dva roky od dátumu v5ryracovania.
Upozornenie

- V zmysle zákona ě. 13511'96l Zb. o pozemných komunilcíciách (cestný z-íkon) v žnem neskorších
predpisov je stavebník povinný počas stavby udžiavať čistofu na stavbou zrrečisťovaných
komunikáciách a verejných priestranstvách, a v,ýstavbu zabezpeěiť bez porušenia bezpečnosti a
plynulosti cestnej a pešej premávky.

Želemice SR. správa majetku Bratislava- Šancová 5/C. 81 1 04. Bratislava č. 3 l 00/2a. 1 5 /5052/20 l 8/ SIW
OSMTT/RO-Me. zo dňa l8.12.20l8:

- Po ukončení rekonštrukcie žiadame, aby bolo vecné bremeno riadne zapísané do katastra
nehnutelhostí na uvedenom liste vlastníctva

Želemice SR. oblastné riaditel'stvo Trnava. Sládkovičova 2. 920 4l. Leopoldov. č. 2l0ll9/28940/SOZT-
Hr l2a.I 5. zo dňa 09.04.2019 :

- Predmetná stavba zasahuje aj na pozemok pare. reg. C-KN ě.21938179 (reg. E-KN ě. 4393/20l).
- V záujmovom území stavby sanachádzakáblové vedenia v správe ŽSn OZr. Trasa káblového

vedenia bola informatívne zakreslené do mapy priloženej k žiadosti. Pred zahájením prác
požiadajte o vyt}ěenie vedení priamo v teréne. Práce v ochíannom pásme vedení (0,5 m od osi
kábla na obidve strany)je potrebné vykonávať v súlade so zákonom ě.35ll20ll z. z. (zákaz
vykonávať terénne úpraly, navodzovať zmenu krytia kíblovej trasy, prechádzať ťažkými
mechanizmami a zriaďovať skládky). V blízkosti káblových vedení je potrebné zemné práce
vykonávať so zv.ýšenou opatrnosťou - ručným výkopom. Odkryté vedenia a zariadenia treba
chrániť voči poškodeniu a previsu. Úpravy priestorového uloženia trás sietí vo vďahu k
vedeniam vnášej správe požadujeme riešiť v zrrrysle norlny STN 736005 a nami stanovenej
minimálnej vzdialenosti. V prípade križovania musí byť navrhovaná trasa sietí uložená popod
trasy existujúcich vedeni ŽSn OZT. Navrhovanú trasu sietí v prípade súbehu žiadame umiestniť
nazáklade vyt}čenia tak, aby bola s odstupom min. 1 m od trasy ŽSn OZr. V prípade pretlaku v
blízkosti našich vedení, požadujeme štartovacie a cielbvé jamy pre noqý pretlak upraviť na
zák|ade vytýčenia tak, aby neboli stavebnými pnícami dotknuté a ohrozené existujúce vedenia
ŽSP.OZt ( min. 2 m od trasy ŽSn OZr;. Požadujeme, aby pretlak bol riadený. Pred zakrytím
kábla požadujeme primať správcu vedenia (SMSÚ OZT KT Trnava) za účelom vykonania
previerky, či nedošlo k ich poškodeniu. Po realizÁcii prácje nutné uviesť do póvodného stavu
krytie káblov,ých trás ŽSYOZr. Akékol'vek poškodenie zemného vedenia (zariadenia),
bezodkladne oznámte na SMSÚ OZT KT Trnava. Požadujeme ohlásenie začatiaa ukončenia
stavebných prác na SMSÚ OZT KT Trnava. Vytýčenie Vám na podklade objednávky zabezpeéí
SMSU OZT KT Trnava, Bratislavská 2,9l7 02Tmava (Bc. Korbelič,tel.ě. 0903l566278),
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- Sekcia OZT nemá z hl'adiska svojich záujmov k projektovej dokumentácii v predloženom
rozsahu iné pripomien§.

od6vodnenie
Mestská časť Bratislava Vajnory ako miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa obdržala dňa 27 .05.2019
Žiadosť spoločnosti SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44lb, 82571, Bratislava vzastupení Ing. David
Mezei, bytom A. Behúnka, Šenkvice o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,Rekonštrukóia VTL
plynovodu DN 500 PN 40, Bratislava, TU Ivanka pri Dunaji- TU Stará Vajnorská, l.SC*.
Stavebný úrad oznámil dňa 03.06.2019 podl'a §61 Stavebného zákona začatie konania účastníkom
konania a dotknutým orgánom a upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Námietky
nepodal v určenej lehote nikto z účastníkov konania.

K žiadosti bola doložená projektová dokumentáci4 spracovaná oprávnenou osobou, uvedenou vo
v,ýrokovej časti tohto roáodnutia a tieto vy,jadrenia dotknu!ých orgánov:

- Železnice SR, oblastné riaditeťstvo Trnava, Bratislavská ZTl,, gtl 02, Trnava č.
244.3 l20t9 12893 0 1 /SŽTS l 7 a.l3, zo dňa 07 .05,2019 :

- OTNS a.s., Vajnorská 137,83 l 04, Bratislava č. 80ó5/20l8 , zo dňa 17 .I2.20l8:
- Heizer Optik spol. s.r.o., Hraničná 18, 821 05, Bratislava, č. VYJ 193/18ex, zo dňa 17.12.2018:
- Siemens Mobility s.ro., Lamačská cesta 3lA.84l04, Bratislavač.PDIBN255/I8, zo dňa

|1.I2.2018:
- Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08, Bratislavazo dňa 05.02.2019:
- Sitel s.r.o., Zemplínska 6,040 01, Košice, é, l492l20l8, zo dňa 31.12.2018
- Slovak Telekom a.s., Bajkalskáz8,8l7 62, Bratislava č. 6611834788, zo dňa20.12.20l8:
- Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6,816 47, Bratislav a, zo dňa03.01.2019:
- Slovenský vodohospodrirsky podnik, Karloveská 2,84217, Bratislava, č. CS SVP OZ BA

88l20l9l8, zo dňa 16.1.20|9:
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48,82646, Bratislava, list č. 54874l20l8lYj

zo dňa07.0L20I9:
- Hasičs§ý a zácltanný útvar, Radlinského 6, 81 1 07, Bratislava, č. HZIIBA3-20l8/003 |89-002, zo

dňa 19.12.20l8:
- Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska l, 814 52, Bratislavač.22653l245Mr2aND0l8, zo

dňa2D.í2.2018:
- Krajsk} pamiatkoqý úrad Bratislava, Leškova 17, 8I1 04, Bratislav4 č. KPUBA-20|U2461G

2|103650/KER, zo dňa 04.02.2019:
- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46,832 05, Bratislava č. oÚ-BA-

OSZP 3 -20 I9l0 1 843 4/]VIEN :

- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46,832 05, Bratislava e. OÚ-Be-
OSZP 3 -20 l9l0 1 7 09 7/HRB :

- Okresný úrad Bratislava, oddelenie pozemných komunikácií, Tomášikova 46,832 05, Bratislava
č. OU-BA-O CDPI<2 -20 I 8 l I l l7 9 8, zo dňa l l . 12.20 I 8 :

- Mestská ěasť BA Nové Mesto, Junácka 1,832 9I, Bratislava, ě.2777l488l20I9/ZPmE zo dňa
14.03.2019:

- Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99, Bratislava, č MAGS OD
3 5219 12019 l 468903, zo dňa 04.03,2019 :

- Želemice SR" správa majetku Bratislava, Šancová 5/C, 8l l 04, Bratisl ava ě.3I00l2a.I5
/5052/2018l SIW OSMTT/RO-Me, zo dňa 18.12.2018

- Železnice SR" oblastné riaditel'stvo Trnava" Sládkovičova?,920 41, Leopoldov, ě.
2 l 0 l l 9 / 289 40 l SOZT -Hí l 2a. l 5, zo dňa 09 .04.20 19

Stavebný úrad predloženú žiadosť o stavebné povolenie preskúmal z hl'adísk uvedených v §62 ods.l a 2
Stavebného zákona, v súlade s §8 a §9 Vyhlášky ě. 45312000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia Stavebného zákona a posúdil aj vyjadrenia účastníkov konania a dotknutlch orgánov.
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Dokumentácia stavby spíňa požiadavky v zmysle rlhláš§ \ŽP SR č. 53212002 Z.z. ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných techniclcých požadavkách na výstavbu a o všeobecných
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ako aj
podmienky rozhodnutia o umiestnení navrhovanej stavb1.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dóvod1,. ktore b1, bránili povoleniu stavby, vyjadrenia
dotknuqých orgánov nie sú záporné ani protichodné a ich @mien§ boli zahrnuté do podmienok tohto
rozhodnutia. Uskutočnením stavby nie sú ohrozené rerejné áujml,ani neprimerane obmedzené ěi
ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.
Na základe vyššie uvedeného Stavebný úrad rozhodol ta}i alio sa uvádza vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa móžu účastníci konania odvolať do 15 dní od jeho doručenia na tunajší
stavebný úrad, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad r Bratislave. Rozhodnutie je preskúmatelhé
súdom, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

n/Á-
Ing/|Víichal Mček

starosta Mestskej efi nratislava - Vajnory

Toto oznámenie musí bý vyvesené na úradnej tabuli mesta lobcel na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa: zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktoqý powrdzuje vyvesenie a zvesenie omámenia
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Doručí sa účastníkom konania:
1, SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44lb, 8251 1, Bratislava

2. Verejnou lyhláškou vlastníkom pozemkov a stavieb na nich ako aj vlastníkom susedných

pozemkov a stavieb na nich k vyššie uvedený,m pozemkom

Dotknutým orgánom a organizáciám:
1. Mestská čurť Bffiuu - Vajnory , Roťnícka 109, 83107, Bratislava - ako cestný sPrávn,v- orgán

2. Slovak Telekom, a.s,, Bajkalská 28, 8I762, Bratislava

3. Dopravný podnik Bratislava, a.s., olejkárska 1, 81452, Bratislava

4. Ministerstvo obrany SR, správa nehnut. majetku a výstavby, Kutuzovova 8,83247, Bratislal'a

5. Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3lA,84104, Bratislava

6. Západoslovenská distribučná , a.s., čulenova 6,81647, Bratislava

7 . BVS, a.s., Prešovská 48,82646, Bratislava
8. Krajské riaditeťswo yZ_KDí, špitálska 14,81228, Bratislava

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, RuŽinovská 8, Bratislava,

10. Slov. zváz telesne postihnu|ých, ševčenkova 19, Bratislava,

1 1. únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska . Sekulská 1, Bratislava,

12. Hasičský azáchranný úvar hl. mesta SR Bratislava, Radlinského 6 , 81107, Bratislava

13. okresný úrad Bratisláva, Odbor starostlivosti o životné prostredie. TomáŠikova 46, 832 05

Bratislava
14. Magistrát hl. m. SR, odd. správy komunikácií. Primaciálne nám. 1, 8l4 99, Bratislava


