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R O Z H O D N U T I E 
 

 

       Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad určený Okresným úradom 

Bratislava, listom č. OU-BA-OVBP2-2018/112350-FIC zo dňa 28.11.2018 podľa § 119 ods. 

3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7a ods. 2, písm. i), zákona č. 377/1990 

Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„stavebný úrad“) na  základe  uskutočneného stavebného konania podľa § 66 stavebného 

zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „správny poriadok“) rozhodla, že  

 

 

povoľuje 
 

 

stavbu „Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 500 PN 40 Bratislava, TU Stará Vajnorská-RS 

BA Pekná cesta, 2.SC“  na uliciach Pri Starom Mýte, Stará Vajnorská, Bojnícka a 

Záhradkárska oblasť na pozemkoch reg. „C“-KN parc. č. 13605/101, 17082/1, 17082/6, 

17082/205, 22250/2, 17090/49, 13590/78, 13590/45, 17090/45, 17090/1, 17093/34, 17090/3, 

17090/55 a reg. „E“-KN parc. č. 22247/2, 21968/2, 17094 (zariadenie staveniska reg. „C“-KN 

parc. č. 13605/100, 13590/74, 13590/46 a reg. „E“-KN parc. č. 13605/2) v katastrálnom 

území Nové Mesto v Bratislave,  na pozemkoch reg. „C“-KN parc. č. 23093/66, 17115/762, 

17114/4, 7100, 7094, 7095, 7096, 7097, 7098, 7099, 7114 a reg. „E“-KN parc. č. 21229/102, 

17114/2, 22256, 22257/5, 17117/1, 17118, 17120, 17121, 17119, 17147 (zariadenie 

staveniska reg. „E“-KN parc. č. 17115/101) v katastrálnom území Rača v Bratislave, 

stavebníkovi SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy44/b, 825 11 Bratislava (ďalej len 

„stavebník“). 

 

 Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu VTL plynovodu. V rámci rekonštrukcie 

je navrhnuté zníženie dimenzie potrubia z aktuálnej DN500 na DN300, čím sa zabezpečí 

zníženie rozsahu ochranného, bezpečnostného, ale aj HCA pásma (dosah jetfire). Trasa 

plynovodov je navrhnutá prevažne v súbehu s jestvujúcimi plynovodmi v betónových 

a asfaltových komunikáciách a chodníkoch, v povrchoch zo zatrávňovacích tvárnic, v rastlom 

teréne, resp. v ochrannom pásme plynovodov, v zmysle výkresovej časti. Rekonštrukcia 

plynovodov bude vykonaná výkopovo. Pri križovaní komunikácií plynovodmi budú 

plynovody uložené v oceľovej chráničke, ukončenej  tesniacimi manžetami a na vyššie 

položenom konci chráničky bude osadená čuchačka a prepojovací objekt. Rekonštruovaný 

plynovod bude mať zosilnenú hrúbku steny podľa TPP 702 10-kategória D, nakoľko bolo 

miestami nemožné dodržať ochranné pásma iných sietí a objektov. Týmto zosilnením steny 

plynovodu sa znížili ochranné a bezpečnostné pásma. Zosilnenie hrúbky steny plynovodu 

predstavuje hrúbku steny minimálne 9.184mm. Po rekonštrukcii plynovodu sa dotknuté 

povrchy uvedú do pôvodného stavu. 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
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Podmienky pre uskutočnenie stavby: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej v novembri 

2019 Ing. Anna Valová, autorizovaný stavebný inžinier 1622*Z*A2, ktorá je overená v 

stavebnom konaní a je súčasťou tohto povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez 

predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Stavebník sa nesmie bez osobitného povolenia stavebného úradu odchýliť od overenej 

dokumentácie, ako aj overeného osadenia stavby. 

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 

technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

4. Lehota na dokončenie stavby je 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 

V prípade, že stavebník nie je schopný stavbu dokončiť, má o predĺženie termínu doby 

výstavby požiadať pred jeho uplynutím. So stavebnými  prácami možno začať až po 

právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

5. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa situácie, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť stavebného povolenia právnickou alebo fyzickou osobou na to 

oprávnenou. Stavebník je povinný v rámci povolenej stavby dodržať vytýčené právne 

hranice stavebného pozemku. 

6. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a 

viesť o stavebných prácach denník. 

7. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3, písm. h) stavebného zákona oznámiť stavebnému 

úradu začatie stavby.  

8. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po ukončení  

výberového konania oznámiť stavebnému úradu meno, /názov/, adresu, /sídlo/ 

zhotoviteľa stavby a zabezpečenie odborného vedenia stavby - stavbyvedúceho. Bez 

zabezpečenia  odborného vedenia stavby nesmie byť začaté zo stavebnými prácami. 

9. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom 

prístup na stavenisko a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu na stavbe. V prípade, že sa 

na stavenisku vyskytnú závady ohrozujúce bezpečnosť a zdravie osôb, je stavebník 

povinný ohlásiť ich stavebnému úradu. 

10. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 

predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného 

zákona. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží 

stavebník stavebnému úradu pri ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním  

v rámci kolaudačného konania stavby.  

11. Stavebník je povinný bezodkladne ohlásiť povoľujúcemu stavebnému úradu a Krajskému 

pamiatkovému úradu v Bratislave výskyt zvláštnych predmetov a iných vecí, ktoré sa 

objavili pri výkopoch a ktoré môžu mať pamiatkový alebo archeologický charakter 

a vyčkať na ďalšie dispozície uvedených orgánov. Nálezca alebo osoba zodpovedná za 

vykonanie prác (podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 

pamiatkového fondu – pamiatkového zákona) oznámi nález a nález ponechá bezo zmeny 

až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Bratislava alebo ním poverenou 

odborne spôsobilou osobou. 

12. Skladovanie stavebného materiálu počas realizácie stavby na verejných priestranstvách , 

t.j. uliciach, námestiach, chodníkoch a podobne nie je povolené. O povolenie na zaujatie 

verejného priestranstva je nutné požiadať Mestskú časť Bratislava – Nové Mesto. 

13. Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa 

s uskutočňovaním  stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia stavebného 

povolenia (v súlade s § 67, 69 stavebného zákona) na základe odôvodnenej žiadosti 

podanej správnemu orgánu pred uplynutím uvedenej lehoty. Žiadosť musí byť podaná 



 3 

v dostatočnom časovom predstihu tak, aby o žiadosti bolo možné právoplatne rozhodnúť 

pred uplynutím doby jeho platnosti. 

14. Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych 

nástupcov stavebníka a ostatných účastníkov konania podľa § 70 stavebného zákona.  

15. Počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie nehnuteľností na 

susedných pozemkoch. 

16. Stavebník je povinný stavbu označiť štítkom na viditeľnom  mieste s týmito údajmi: 

 označenie stavby, 

 označenie stavebníka, 

 kto a kedy stavbu povolil, 

 termín ukončenia stavby, 

 meno zodpovedného vedúceho stavby. 

17. Úprava staveniska: 

 stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska, 

 na stavenisku musí byť udržiavaný poriadok, 

 stavebník musí zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám, 

 sypký materiál musí byť zabezpečený proti úletu, 

 vozidlá pred výjazdom zo staveniska očistiť, 

 zariadenie staveniska umiestňovať prednostne na spevnené plochy, 

 obmedziť pri realizácii stavby znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou 

vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. 

18. Stavebník je povinný:  

 zabezpečiť denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem pre 

rozptyl prachu (ak prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM 10 – prach, 

dosiahne hodnotu 30) pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdom vozidiel 

zo stavieb, kropenie a čistenie komunikácií a chodníkov priľahlých k stavbe 

a verejných priestranstiev, 

 zabezpečiť nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe 

a pri ich preprave, 

 maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie,  

 neporušovať predovšetkým v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na 

primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie, 

 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, 

 mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej alebo účelovej komunikácie na prísun 

stavebných výrobkov, odvoz zeminy a stavebného odpadu, ktorý sa musí čistiť, 

 umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavených mechanizmov 

a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku. Stavebník je 

povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku ku ktorému má vlastnícky 

alebo iný právny vzťah, 

 Mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu na riadenú skládku. Stavebník ku 

kolaudácii doloží doklady o množstve a spôsobe zneškodnenia odpadu zo stavby 

(prevzatie zmluvnou stranou), pričom budú dodržané ust. Zákona o odpadoch 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN hl. m. SR 

Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území hl. m. SR Bratislavy, VZN MČ Bratislava – Nové Mesto o dodržaní poriadku a 

čistoty, 



 4 

 Pri uskutočňovaní stavby  musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 

532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schodnosťou pohybu a orientácie a príslušné 

technické normy. 

 pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť inžinierske siete v teréne, 

 dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí, všetky platné normy STN 

a predpisy. 

   počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie stavbou dotknutých 

nehnuteľností. 

 

Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov: 
 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-

2020/32099/DAD zo dňa 10.01.2020: 

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, 

- 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 stavebných prác predloží tunajšiemu úradu 

spôsob nakladania s odpadom 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03. 

4. Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu 

spôsob nakladania s odpadom 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. 
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Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-

2019/047972/HRB zo dňa 12.04.2019: 

1. Na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona 

2. Výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú. 

3. Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 

1994) v blízkosti záujmového územia prechádza regionálny biokoridor Račiansky potok 

s prítokmi, ktorý je nutné revitalizovať, najmä eliminovať zdroje znečistenia a zvýšiť 

diverzitu bitopov vrátane obnovy brehových porastov a vytvorenia náhradných biotopov 

pre reprodukciu obojživelníkov. Nepredpokladá sa negatívny vplyv stavby na predmetný 

biokoridor. 

4. V prípade úplného rešpektovania existujúcich drevín si stavba nevyžaduje vydanie 

predchádzajúceho súhlasu osobitným rozhodnutím orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 

3 zákona (výrub drevín). Odporúčame viesť trasu výkopu v dostatočnej vzdialenosti od 

existujúcich drevín. V prípade nevyhnutného zásahu do drevín sa súhlas orgánu ochrany 

prírody (na príslušnej mestskej časti) vyžaduje na výrub stromov s obvodom kmeňa od 40 

cm (meraný vo výške 130 cm nad zemou) a na kry s výmerou od 10 m²,pričom ak ide 

o verejnú zeleň, súh1as sa vyžaduje na všetky dreviny bez ohľadu na veľkostné parametre. 

Týka sa to nových trás vedenia danej líniovej stavby mimo ochranného pásma existujúcich 

plynovodov. 

5. Podľa § 47 ods. 4 písm. e) zákona sa súhlas na výrub nevyžaduje, ak oprávnenie alebo 

povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, v prípade hore uvedenej stavby u 

drevín, rastúcich v ochrannom pásme jestvúceho plynovodu. Podľa § 47 ods. 7 zákona ten, 

kto chce z dôvodov, uvedených v odseku 4 písm. e) drevinu vyrúbať, je povinný túto 

skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody na tunajšom úrade najmenej 15 

pracovných dní pred uskutočnením výrubu, pričom orgán ochrany prírody môže určiť 

podrobnejšie podmienky uskutočnenia výrubu alebo výrub obmedziť, ak je v rozpore s 

požiadavkami na ochranu drevín, chránených druhov alebo prírodných biotopov. 

6. Stavebník je povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo 

nadzemných častí blízko rastúcich drevín (§ 47 ods. 1 zákona OPK) a aby bola 

zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, 

udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podľa ktorej (bod 4.2.4 STN) sa výkopové 

práce ani zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v koreňovom priestore drevín. 

 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, záväzné stanovisko k investičnej činnosti 

č. MAGS OUIC 35336/19-475013/18 zo dňa 23.01.2019: 

z hľadiska riešenia verejného dopravného vybavenia: 

- upozorňujeme, že v zmysle Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v 

znení zmien a doplnkov je plánované vybudovanie dopravnej stavby Vonkajší polookruh 

Račianska - Rožňavská, komunikácia funkčnej triedy BI, kategórie MZ 25 (na uvedenú 

stavbu bola spracovaná dopravno-urbanistická štúdia „Vonkajší polookruh Lamač - 

Galvaniho ulica, Bratislava“); 

z hľadiska ochrany životného prostredia: 

- vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia 

č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy.  

 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, vyjadrenie č. MAGS OD 

35327/2019/475031 zo dňa 04.03.2019: 

Podmienky oddelenia dopravy (cestného správneho orgánu): 
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V prípade zásahu (rozkopávka, podvrt) do miestnej komunikácie II. triedy Stará Vajnorská a 

Bojnická ul., požiadajte Hlavné mesto SR Bratislava ako príslušný cestný správny orgán o 

rozkopávkové povolenie s platným POD. 

1. Vzhľadom k výstavbe obchvatu D4-R7 a z tejto stavby vyplývajúcich dopravných 

obmedzení, budú až do ukončenia výstavby obmedzované rozkopávky v miestach 

obchádzkových trás, ako aj v ich širších záberoch v blízkych lokalitách tejto výstavby.  

2. Na predmetnej komunikácii je nutné si naplánovať stavebné práce tak, aby rozkopávka 

mohla byť realizovaná v období od 15.marca do 15.novembra bežného roka v najkratšom 

možnom technologickom časovom rozsahu. 

Podmienky oddelenia správy komunikácií: 

3. Rekonštrukciu plynovodov zrealizujete bez zásahu do konštrukcií vozoviek komunikácií 

v správe OSK - t. z. trasu budete viesť mimo vozoviek týchto komunikácií a križovanie 

trasy cez tieto komunikácie zrealizujete pretláčaním. 

4. Šupátka a poklopy na kanáloch a šachtách plynovodov v chodníkoch v správe MG - 

OSK. osadíte do nivelety týchto chodníkov. 

5. Nesúhlasíme s umiestnením meracích zariadení — skriniek do chodníkov ul. v správe 

OSK. 

6. Zrušené, odpojené a nefunkčné potrubia podľa možnosti odstránite z telesa vozovky, 

najmä v miestach ich súbehu s trasou nových plynových potrubí. 

7. Pred realizáciou rozkopávok je investor povinný zabezpečiť si u príslušného cestného 

správneho orgánu vydanie „Povolenia na rozkopávku“ na dotknutej pozemnej 

komunikácii alebo chodníku (s platným POD) a túto si naplánovať tak, aby rozkopávka 

mohla byť realizovaná v období od 15.marca do 15.novembra bežného roka v najkratšom 

možnom technologickom období. 

8. Všetky rozkopávkové práce realizované na pozemkoch v správe Hl. m SR - OSK budete 

vykonávať na základe rozkopávkového povolenia a tieto musia byť prevzaté správcom 

komunikácie najneskôr do kolaudačného konania. 

9. Rozkopávky zrealizujete v zmysle platných predpisov a technologických postupov, 

existujúce živičné a betónové konštrukčné vrstvy na chodníku zarežete pílou, výkopok 

budete odvážať, na zásyp použijete vhodný materiál v zmysle STN — štrkodrvu fr. 0/32 

mm (nie výkopok), zabezpečíte predpísané zhutnenie - po vrstvách (hrúbka - podľa 

účinnosti použitého hutniaceho prostriedku a podľa preukaznej skúšky použitého 

zásypového materiálu - max. 30 cm), dodržíte konštrukciu a viazanie prekrytie 

konštrukčných vrstiev min. 15 cm v chodníkoch (každej konštrukčnej vrstvy na každú 

stranu od hrán ryhy), dilatácie v betónovej konštrukčnej vrstve urobíte rezaním, použijete 

modifikované asfalty, predložíte atesty použitých materiálov a predpísaných skúšok. 

10. Po rozkopávkach žiadame: 

a) Na chodníkoch urobíte novú povrchovú úpravu ACo8 hr. 4 cm (na podkladný betón tr. 

C 12/15 hr. 12 cm položený na zhutnený podklad zo štrkodrvy, na betón použijete 

spojovací penetračný náter 0,5 kg/m2) na celú šírku chodníkov a celú dĺžku 

dotknutých úsekov s príslušným predĺžením, pôvodnú PÚ v súvislej čiare kolmo na os 

chodníka zarežete a po pokládke novej PÚ spoj - starej a novej P Ú prelepíte kvalitnou 

asfaltovou páskou, alebo zalejete asfaltovou zálievkou, dodržíte niveletu chodníkov a 

obrubníkov (tak aby bol zabezpečený dobrý odtok povrchových vôd), uvoľnené 

obrubníky osadíte do betónového lôžka (poškodené obrubníky vymeníte za nové) a 

zaškárujete. 

b) Dláždené chodníky predláždite, použijete dlažbu rovnakej kvality, farby a rozmerov, 

dlažbu podbetónujete betónom tr. C 12/15, napodsyp dlažby použijete kamennú drvu 

fr. 4/8 mm a na zaškárovanie dlažby použijete kamennú drvu fr. 0/4 mm (nie piesok - 

vyplavuje sa). 
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c) Dotknuté plochy cestnej zelene upravíte do pôvodného stavu tak, aby po dažďoch 

nedošlo k deformácii nivelety zelene, dodržíte niveletu zelene (okolitého terénu) a jej 

odvodňovaciu funkčnosť, budete rešpektovať a chrániť pred poškodením existujúce 

dreviny (aj ich koreňový systém) v zmysle platného zákona a predpisov o ochrane 

krajiny a prírody, terén vyčistíte (vyhrabete štrk), rozprestriete humus min. hr. 10 cm 

(na povrchu nesmie byť rozhrnutý výkopok), založíte trávnik (výsevom alebo 

dmovaním), trávnik po zap e sto vaní pred odovzdaním odburiníte, vyčistíte a 1 x 

pokosíte. 

V prípade potreby výrubu drevín (v rámci cestnej zelene) o povolenie musíte požiadať 

odd. životného prostredia a mestskej zelene (určia aj podmienky k výrubu a k 

náhradnej výsadbe). 

d) Rozkopávky po ukončení zápisnične odovzdáte OSK ~ správcovi komunikácií a 

cestnej zelene. 

11. Pri stavebných prácach dôjde ku križovaniu a súbehu so zariadeniami verejného 

osvetlenia (VO) v správe OSK, ktoré budete rešpektovať a chrániť pred poškodením. 

Pred začatím stavby podzemné káblové vedenia VO zakreslíte a v teréne vytýčite 

odbornou firmou. Zákres trás verejného osvetlenia robí v pondelok a v stredu od 9.00 do 

12.00 na MG - OSK, Záporožská 5, Bratislava - Ing. Beko. 

12. V prípade obnaženia, alebo poškodenia káblového vedenia VO obnovíte káblové lôžka a 

káble VO uložíte do ohybných korugovaných chráničiek bez použitia spojok (natiahnete 

celé káblové polia). 

13. Pri prácach dodržíte STN 73 6005, ostatné platné normy a súvisiace predpisy. 

14. Pred začiatkom prác, pred zásypom rýh a ku kolaudácii stavby prizvete OSK - správcu 

VO k prevzatiu staveniska, ku kontrole a k prevzatiu prác. 

15. Všetky stavebné práce zrealizujete bez prerušenia funkčnosti VO. 

16. Prípadnú poruchu na VO ohlásite na tel. č. 02 638 10 151. 

17. O schválenie dočasného dopravného značenia požiadajte 30 dní pred realizáciou stavby, 

príslušný cestný správny orgán. 

18. V prípade poškodenia trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia nové 

zrealizujete v zmysle platného POD a zákona č. 8/2009. 

19. Na trvalé vodorovné DZ použijete dvojzložkovú farbu (studený, alebo teplý plast) v 

zmysle technicko — kvalitatívnych požiadaviek pre retroflexný plastový dvojzložkový 

materiál — profilovaný v zmysle STN EN 1436+A1. 

20. Žiadame, aby trvalé vodorovné aj zvislé dopravné značenie zrealizovala odborná firma. 

21. Ku kolaudačnému konaniu žiadame vyčistiť vpusty dažďovej kanalizácie v okolí stavby a 

opraviť všetky škody vzniknuté na komunikáciách, chodníkoch, zeleni, VO a dopravnom 

značení v správe Hl. m. SR - OSK, ktoré boli spôsobené stavebnou činnosťou. 

22. K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby prizvete OSK - správcu komunikácií, VO, 

DZ a cestnej zelene. 

23. Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (platí na práce na objektoch v správe OSK). 

24. V zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou 

znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez 

porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky. 

25. Platnosť tohto vyjadrenia je dva roky od dátumu vypracovania. 

 

Krajský pamiatkový úrad, záväzné stanovisko č. KPUBA-2018/24604-2/103639/KER zo 

dňa 04.02.2019: 

1. Investor/stavebník oznámi písomne KPÚ BA 10 dní vopred začiatok stavebných prác. 
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2. V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie 

prác v podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a 

nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne 

spôsobilou osobou. 

 

Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, vyjadrenie č. 

1215.4/2019/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 26.03.2019: 

1. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej 

prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa. 

2. V prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy 

budú všetky náklady na opravné práce odúčtované investorovi. 

3. Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR z titulu prípadných negatívnych 

účinkov od železničnej prevádzky. 

4. Prebytočnú zeminu z výkopu ani iný odpad neskladovať na pozemku ŽSR. Stavebník 

musí dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. 

5. Minimálne 1 mesiac pred realizáciou pretláčania pod železničnou traťou objednať dohľad 

ŽSR u správcu železničných tratí na SMSÚ ŽTS TO Bratislava, Jaskový rad 2, 831 01 

Bratislava tel.: 02/20295798, email: skultetyova.elena@zsr.sk. 

6. Po ukončení stavby požadujeme porealizačné zameranie stavby s geodetickým plánom na 

zapracovanie vecného bremena. 

7. Pred realizáciou prác požadujeme predložiť na ŽSR, Sekciu ŽTS, Bratislavská 2/A, 917 

02 Trnava statický posudok pretláčacej rúry DN 700 mm. 

8. V prípade vzniku medzery medzi chráničkou a zeminou, resp. v prípade nesúdržnosti 

zeminy v okolí chráničky z dôvodu jej uvoľnenia počas pretláčania, žiadame, aby okolie 

chráničky bolo po pretláčaní vyplnené a spevnené s cieľom zabrániť možnému poklesu 

nadložia v čase následnej konsolidácie. 

9. Požadujeme geodetické zameranie polohy koľaje pred začatím pretláčania, kontrolu 

stálosti polohy koľaje počas prác a po dobu 1 roka po skončení prác v intervale po 

dohode so SMSU ŽTS TO Bratislava, Jaskový rad 2, Bratislava. Dokumentáciu 

zamerania predložiť na ŽSR OR Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava. 

10. Nakoľko sa v záujmovom území nachádzajú káblové vedenia v správe Sekcií OZT 

Leopoldov aEE Trnava, požadujeme dodržať pripomienky z vyjadrení správcov týchto 

káblových vedení, ktoré sú v prílohách (Sekcia OZT č. 82/2020/28940 l/SOZT-Hr/2a. 15 

zo dňa 25.02.2020 a Sekcia EE Trnava č. 347/2020/289501/SEE/7a.l3/Po/135 zo dňa 

17.03.2020). 

11. Upozorňujeme, že zamestnanci iného zamestnávateľa musia predložiť povolenie na vstup 

cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR neprístupného verejnosti v zmysle predpisu 

ŽSR Z9 a nakoľko sa budú pohybovať aj v prevádzkovom priestore a v priestore 

susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR, musia splniť ustanovenia predpisu ŽSR 

Z2, I. kapitola, čl.2. Povolenie na vstup do obvodu dráhy v prípade potreby vydá ŽSR, 

GR - Odbor 160, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. 

12. Ohľadne pozemkov v správe ŽSR treba riešiť majetkoprávne vzťahy so ŽSR, Správa 

majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 

Trnava. 

 

Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽST TO Bratislava, vyjadrenie č. 

53/2020/283101/SMSÚ ŽTS TO BA/1.b06/ŠT828 zo dňa 27.01.2020: 

Stavebník je povinný zabezpečiť, aby ním navrhovaná stavba odolávala vplyvom železničnej 

prevádzky (vibrácie , vplyv prevádzky trakcie ) počas celej doby jej prevádzky. 

 

mailto:skultetyova.elena@zsr.sk
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Stavebník bude rešpektovať súčasné i budúce objekty a zariadenia ŽSR v dotknutom území. 

Realizáciou stavby , jej prevádzkou a užívaním. 

a) Nesmie dôjsť k ohrozeniu ani k obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy , k 

narušeniu stavby dráhy , jej odvodnenia a k poškodeniu objektov , vedení a zariadení 

ŽSR. 

b) Nesmú byť znečistené pozemky v správe ŽSR. 

 

Pred realizáciou v prípade potreby vstupovať do obvodu dráhy (5m) - 1 mesiac vopred - 

objednať technický dohľad u správcu trate SMSÚ ŽTS TO Bratislava, Jaskový rad 2, 

Bratislava 831 01. Kontaktná osoba Mgr. Olinca Jablončíková t.č. 02/2029/2289, mail adresa 

Jabloncikova.Olinca @zsr.sk 

 

Po realizácii pretláčania je nutné dodať správcovi železničných tratí skutočnú trasu križovania 

káblových vedení pod železničnou traťou v grafickej podobe vo formáte *dng v programe 

MICROSTATION. 

 

Upozorňujeme ,že zamestnanci iného zamestnávateľa musia predložiť povolenie na vstup 

cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR 

Z9, a nakoľko sa budú pohybovať aj prevádzkovom priestore a v priestore susediacom s 

prevádzkovým priestorom ŽSR , musia splniť ustanovenia predpisu ŽSR Z2, I. kapitola , čl.2 

 

Žiadame dodržať vzdialenosť hrany štartovacej a čakacej jamy minimálne 4 m od osi koľaje. 

Hĺbku pretlaku popod koľaje žiadame dodržať minimálne 2,00 m. 

 

SMSÚ ZTS TO Bratislava súhlasí po splnení hore uvedených podmienok s križovaním 

železničnej trate - projekt stavby pre stavebné konanie "Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 

500 PN 40 TU Stará Vajnorská - RS BA Pekná cesta- 2. stavebný celok. 

 

SMSÚ ŽTS TO Bratislava upozorňuje, že v blízkosti záujmového územia sa nachádzajú 

vlečky Istrochem, a.s.Bratislava a MC,s s.r.o. Bratislava- ktoré sú funkčné. 

 

Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej 

techniky, vyjadrenie č. 82/2020/289401/SOZT-Hr/2a.15 zo dňa 25.02.2020: 

Realizáciou výstavby príde ku styku - ku križovaniu s podzemnými káblovými vedeniami v 

správe ŽSR OZT. Trasy káblových vedení boli informatívne zakreslené do mapy JŽM a 

situácie širších vzťahov priloženej k žiadosti. Pred zahájením prác požiadajte o vytýčenie 

vedení priamo v teréne. Práce v ochrannom pásme vedení (0,5 m od osi kábla na obidve 

strany) je potrebné vykonávať v súlade so zákonom č. 351/2011 z. z. (zákaz vykonávať 

terénne úpravy, navodzovať zmenu bytia káblovej trasy, prechádzať ťažkými mechanizmami 

a zriaďovať skládky). V blízkosti káblových vedení je potrebné zemné práce vykonávať so 

zvýšenou opatrnosťou - ručným výkopom. Odkryté vedenia a zariadenia treba chrániť voči 

poškodeniu a previsu. Úpravy priestorového uloženia trás sietí vo vzťahu k vedeniam v našej 

správe požadujeme riešiť v zmysle normy STN 736005 a nami stanovenej minimálnej 

vzdialenosti. V prípade križovania musí byť navrhovaná trasa sietí uložená popod trasy 

existujúcich vedení ŽSR OZT. Navrhovanú trasu sietí v prípade súbehu žiadame umiestniť na 

základe vytýčenia tak, aby bola s odstupom min. 1 m od trasy ŽSR OZT. V prípade pretlaku v 

blízkosti našich vedení, požadujeme štartovacie a cieľové jamy pre nový pretlak upraviť na 

základe vytýčenia tak, aby neboli stavebnými prácami dotknuté a ohrozené existujúce vedenia 

ŽSR OZT ( min. 2 m od trasy ŽSR OZT). Požadujeme, aby pretlak bol riadený. Pred zakrytím 

kábla požadujeme prizvať správcu vedenia (SMSÚ OZT KT Trnava) za účelom vykonania 
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previerky, či nedošlo k ich poškodeniu. Po realizácii prác je nutné uviesť do pôvodného stavu 

krytie káblových trás ŽSR OZT. Akékoľvek poškodenie zemného vedenia (zariadenia), 

bezodkladne oznámte na SMSÚ OZT KT Trnava. Požadujeme ohlásenie začatia a ukončenia 

stavebných prác na SMSÚ OZT KT Trnava. Vytýčenie Vám na podklade objednávky 

zabezpečí SMSÚ OZT KT Trnava, Bratislavská 2, 917 02 Trnava (Bc. Korbelič,tel.č. 

0903/566278). 

 

Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia elektrotechniky a energetiky, 

vyjadrenie č. 347/2020/289501/SEE/7a.13/Po/135 zo dňa 17.03.2020: 

Do priloženej situácie sme Vám orientačne zakreslili podzemný 6kV kábel, ktorý je vedený v 

súbehu s traťou vľavo v smere staničenia. Navrhovanou stavbou bude podzemný kábel 

dotknutý križovaním v žkm cca 60,180. 

 

Upozorňujeme, že uvedený kábel je dôležitý pre dopravnú cestu, slúži pre prvostupňové 

napájanie zabezpečovacieho zariadenia a uložený je vo voľnom teréne bez vybudovanej 

mechanickej ochrany. Ďalej upozorňujeme, že v ochrannom pásme kábla (1 m na každú 

stranu) je zakázané zriaďovať stavby, stavenisko, skládky, zvyšovať alebo znižovať výšku 

zeminy nad káblovou trasou a prechádzať ťažkými mechanizmami. Zemné práce musia byť 

vykonávané ručne. Pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí musí byť rešpektovaná STN 73 

6005 a nami stanovená minimálna vzdialenosť. 

 

Na základe uvedeného, požadujeme pred zahájením zemných prác si objednať vytýčenie 

podzemného 6kV kábla na Sekcii EE Trnava na adrese seeba@zsr.sk a umiestnenie jamy 

vrátane dodržania ochranného pásma situovať mimo uvedeného kábla. 

 

V prípade, že nie je možné pri umiestnení jamy predísť križovaniu kábla, požadujeme kábel 

zabezpečiť proti poškodeniu a stenu - terén spevniť proti zosunu. Pred zasypaním výkopu, 

musí byť realizovaná vizuálna kontrola kábla. 

 

Objednávku na kontrolu je potrebné zaslať na Sekciu EE Trnava na adresu seeba@zsr.sk. 

Terén nad káblovou trasou požadujeme po ukončení prác upraviť. V prípade poškodenia 

kábla si náhradu škody budeme uplatňovať v plnej výške od stavebníka - investora. 

 

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava, 

vyjadrenie č. CS SVP OZ BA 275/2020/1 zo dňa 21.01.2020: 

1. Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o 

zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (vodný zákon). 

2. Križovanie VTL plynovodu cez vodný tok žiadame realizovať v súlade s STN 73 6822 - 

križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi a STN 75 2102 Úprava riek a 

potokov. Križovanie vodného toku žiadame realizovať bez zásahu do prietočného profilu 

toku. 

3. Po ukončení prác žiadame odovzdať 1x dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v 

elektronickej podobe našej organizácii. 

4. Do kolaudačného rozhodnutia žiadame uviesť: pri prieniku ochranným pásmom vodného 

toku Gaštanový hájik vrátane 5,0 m ochranného pásma od brehovej čiary s ochranným 

pásmom VTL plynovodu žiadame, aby bol investor zaviazaný umožniť správcovi tokov 

(SVP, š.p.) výkon jeho práv a povinností, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 364/2004 Z. z. 

o vodách. V prípade nesúhlasu správcu príslušnej infraštruktúry s realizáciou prác 

požadovaných správcom vodohospodársky významných vodných tokov (SVP, š.p.) 

mailto:seeba@zsr.sk
mailto:seeba@zsr.sk
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vykoná požadované práce správca infraštruktúry na vlastné náklady a v termíne 

požadovanom správcom tokov (SVP, š.p.). 

5. Zahájenie realizácie stavebných prác v dotyku s majetkom v správe našej organizácie, t.j. 

pri križovaní vodného toku Gaštanový hájik, žiadame 10 dní vopred písomne oznámiť na 

SVP, š.p., OZ Bratislava, Správe vnútorných vôd Šamorín, Bratislavská 47, 931 01 

Šamorín. K preberaciemu konaniu stavby žiadame prizvať zástupcu našej organizácie 

(Ing. Milena Vargová, tel.č.: 0911 421 190). Na preberacom konaní požadujeme 

zástupcovi našej organizácie odovzdať Ix realizačnú dokumentáciu vo fyzickej a 

digitálnej forme. 

 

Dopravný podnik Bratislava, vyjadrenie č. 23050/24619/2000/2018 zo dňa 28.12.2018: 

1. Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti vrátane obnovovania povrchov 

komunikácií nesmú ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnosť prevádzky 

autobusovej MHD, nesmú obmedzovať plynulosť premávky autobusov nad rámec riadne 

schváleného a zástupcom DPB, a. s. potvrdeného projektu dočasnej organizácie dopravy 

a dopravného značenia (operatívna komisia odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta 

SR Bratislavy). 

2. Prípadné priečne rozkopávky vozovky na uliciach Bojnická a Stará Vajnorská musia byť 

uskutočnené s krátkodobým uzatvorením jedného jazdného pruhu (rozkopávanie po 

polovičkách), a to podľa riadne schváleného projektu organizácie dopravy a dočasného 

dopravného značenia. Pre prekrytie výkopu nesmie byť použité klasické cestné 

premostenie, ale oceľové plechy s dostatočnou únosnosťou a zaistením proti posunutiu, 

pričom prevýšenie platní voči nivelete vozovky nesmie byť väčšie ako 8 centimetrov a 

nutné je zriadiť nábehy. 

 

Slovak Lines, a.s., vyjadrenie č. 390/1000/19 zo dňa 04.04.2019: 

K predloženej projektovej dokumentácii nemá námietky, za predpokladu, že v dôsledku 

realizácie rekonštrukcie plynovodov nebude naša spoločnosť nútená vykonávať spoje 

obchádzkou, resp. nebude narušený riadny chod spojov podlá platného cestovného poriadku. 

V prípade potreby trvalé, alebo dočasne presunúť existujúce autobusové zastávky na 

dotknutých úsekoch v dôsledku rekonštrukcie plynovodov, Vás žiadame, aby ste nám túto 

skutočnosť oznámili v dostatočnom časovom predstihu. 

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 10226/2019/Fj zo dňa 27.03.2019: 

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“) (p. Miš, 0903 717 985) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len 

„DOOV“) (p. Kiss, 0902 969 107). 

2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s 

vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma 

ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o 

verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

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 
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súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a 

verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o 

vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce 

(tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách). 

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. 

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. 

 

Západoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie zo dňa 22.03.2019: 

Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, 

a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 Zákona č. 251/2012 Z. 

z. o energetike. 

Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických 

zariadení VN a NN Bratislava, Hraničná 14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na 

tíme správy sietí VVN Bratislava, Čulenova 3. 

 

Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6611907270 zo dňa 14.03.2019: 

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a 

zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 

rušeniu. 

2. 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. 

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: Daniel Talacko, 

daniel.talacko@telekom.sk, +421 0902719605 

http://www.bvsas.sk/
mailto:daniel.talacko@telekom.sk
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4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 

projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 

tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

5. 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. 

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zaradení. 

7. 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/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 

poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

9. 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 polohy 

SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 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, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení. 

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú 

aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyiadrenia 

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 

tohto vyjadrenia. 

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 

použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 

žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať 

alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 

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

územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

15. Prílohy k vyjadreniu: 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 

Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 

 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 

Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného 

https://www.telekom.sk/vyiadrenia
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pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. 

povinný zabezpečiť: 

 Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 

zamestnancom Slovak Telekom,a.s. 

 Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia 

 Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí 

(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, 

hradil@suptel.sk, 0907 777474 

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s 

rôznou funkčnosťou. 

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 

žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že 

zabezpečí: 

 Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na 

povrchu terénu, 

 Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s 

vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli 

na jeho ochranu stanovené 

 Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 

odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej 

polohy na povrchu terénu 

 Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 

(napr. hĺbiace stroje) 

 Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, 

krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy 

zariadenia 

 Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 

 Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 

0800123777 

 Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnost 

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny 

priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) 

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. 

káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je 

potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v 

plnom rozsahu. 

 

Rainside s.r.o., vyjadrenie zo dňa 18.03.2019: 

Týmto Vás žiadame, aby ste nás pred zahájením výkopových prác vyzvali o vytýčenie našej 

siete a jej ochrany a dohodli sa o ďalšom postupe prác. 

 

Siemens Mobility s.r.o., vyjadrenie č. PD/BA/047/19 zo dňa 14.03.2019: 

 pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne, 

mailto:hradil@suptel.sk
http://www.telekom.sk/
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 všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme 

uložiť do chráničiek, 

 pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens Mobility, 

s.r.o.: p. Kubišta -tel.:0903 555 028, 

 v prípade križovania Vašich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, 

požadujeme dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a 

predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens Mobility, s.r.o., 

 v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác 

prizvať stavebný dozor Siemens Mobility, s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie, 

 k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácií požadujeme predvolať 

stavebný dozor Siemens Mobility, s. r. o., 

 prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas stavebných 

prác Vám budeme v plnej výške fakturovať, 

 práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia prevádzky 

VO, 

 v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. číslo: 

02/63810151 

 toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovateľa VO a nenahrádza 

vyjadrenie vlastníka VO - Magistrátu hl. mesta SR BratislavyNET, a.s., vyjadrenie zo 

dňa 14.03.2019: 

Podzemné telekomunikačné zariadenia v správe a majetku spoločnosti VNET a.s. sú 

v dotknutom území vyznačené len orientačne. Pred zahájením výkopových prác žiadame 

riadne vytýčiť. 

 

SITEL s.r.o., vyjadrenie č. 363/2019 zo dňa 20.03.2019: 

1. Požiadať o vyjadrenie a presné vytýčenie trasy v teréne spoločnosť ACS spol. s r.o. a 

rešpektovať ich podmienky pre stavebné povolenie; 

2. V ochrannom pásme 1,5m na obe strany, v miestach súbehu a križovania s podzemnými 

sieťami, nie je možné použiť mikrotunelovanie, ani strojný výkop, v týchto miestach 

vykonávať výlučne ručný výkop; 

3. Pred realizáciou pretláčania v úseku ul. Stará Vajnorská trasu ručne odkopať, urobiť sondy 

a montážne jamy umiestniť mimo ochranného pásma telekomunikačnej trasy, aby neprišlo 

k jej poškodeniu. Pretlak realizovať za prítomnosti zástupcu SITEL. 

4. Pri križovaní s podzemnými sieťami budú káble podchytené a po uložení do ryhy uložené 

do chráničky podľa STN 73 6005; 

5. Pred zásypom výkopu prizvať zástupcu spoločnosti SITEL s.r.o. na obhliadku; 

6. Za akékoľvek porušenie telekomunikačnej trasy HDPE rúr a optických káblov je 

zodpovedný stavebník. 

 

ACS spol s.r.o., vyjadrenie zo dňa 15.03.2019: 

Pred realizáciou investičnej činnosti je povinný stavebník nechať si siete vytýčiť u spoločnosti 

ACS, spol. s.r.o. 

 

OTNS, a.s., vyjadrenie č. 1471/2019 zo dňa 14.03.2019: 

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ 

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

- pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s. V 

súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 

6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300 
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- realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a 

zariadení /ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez 

používania strojných mechanizmov v zmysle §66, §67 a §68 Zákona č. 351/2011 Z.z. o 

elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných 

káblov je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a 

prípadnému odcudzeniu 

- jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej 

objednávky spoločnosti na adresu: OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, 

obchod@otns.sk , pri objednávke je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dňa, priložiť 

kópiu samotného vyjadrenia so zákresom. Trasy siete SWAN je potrebné vytýčiť 

geodeticky 

- nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana 

proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky 

materiálov a stavebnej sute 

- vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ 

stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času 

/uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú 

prevádzky schopnosť 

- oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na 

možnú polohovú odchýlku +- 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy 

na povrchu terénu 

- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto 

možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS 

- žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS, a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatiu 

odkopaných trás ešte pred zásypom rýh: optika@otns.sk 

- stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov), ochrannej fólie 

a zákrytových dosiek 

- bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s., helpdesk 

kontakt: 0908706819, +421 2 35000999, 0650/123 456 a helpdesk@swan.sk 

- Upozorňujeme, že v prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia optických 

vedení siete SWAN ponesie stavebník/realizátor celú zodpovednosť za prerušenie 

telekomunikačnej prevádzky a bude znášať všetky náklady spojené s odstránením poruchy/ 

opravy optickej trasy vrátane pokút. 

 

Heizer Optik spol s.r.o., vyjadrenie č. VYJ 053/19ex zo dňa 20.03.2019: 

1. Pre zapracovanie polohy TKZ do projektu a pred začiatkom akýchkoľvek stavebných prác 

je pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany telekomunikačných zariadení nutné trasu 

optického kábla, resp. HDPE rúr a zariadení siete spol. FibreNet vytýčiť a v prípade 

potreby vykopať sondy, z ktorých bude zrejmé vedenie trasy pod povrchom. V tomto 

prípade vytýčenie realizuje správca opt.siete spol.ACS. Zápisnicu „ACS" o vytýčení je 

potrebné následne zaslať aj spol.Heizer Optik ako správcovi siete FibreNet ktorá potvrdí 

akceptáciu realizovaného vytýčenia! 

2. Pri realizácii stavby je potrebné zabezpečiť aby neprišlo ku kolízii s koridormi OK. Pri 

súbehu resp. križovaní koridorov OK je nutné pred započatím výkopov trasu odsondovať 

ručným výkopom a treba vyriešiť ich ochranu po odkrytí. 

3. Počas výstavby je pri realizácii zemných prác nevyhnutné dodržiavať prísl. ustanovenia 

stavebného zákona, zákona o telekomunikáciách a prísl. STN a to najmä: 

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadenia na povrchu terénu 

- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorý budú vykonávať zemné práce, s 

vytýčenou trasou 

mailto:obchod@otns.sk
mailto:optika@otns.sk
mailto:helpdesk@swan.sk
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- upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/-

30cm skutočného uloženia TKZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu 

- všetky zemné práce v ochrannom pásme káblových vedení vykonávať ručne a s 

najväčšou opatrnosťou 

- overenie výškového a stranového uloženia TKZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia vykonané bez nášho vedomia) 

- káblové vedenia po odkrytí chrániť pred previsom, poškodením a odcudzením 

- nad vytýčenou trasou nepoužívať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana pred 

mechanickým poškodením 

- zákaz prejazdu nad vytýčenou trasou ťažkými vozidlami pokiaľ sa nevykoná ochrana 

pred mechanickým poškodením 

- nad vytýčenou trasou je zakázané realizovať skládky materiálov a stavebnej sute 

- stavebník je zodpovedný za zachovanie krytia, lôžka výkopu a zákrytových dosiek 

- stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek-označníkov (markerov) 

- zabezpečiť súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelity nad trasou TKZ v 

ochrannom pásme 

- pred zásypom obnažených miest s TKZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde 

bude vystavený zápis o nepoškodení TKZ a dodržaní podmienok vyjadrenia 

prevádzkovateľa a správcu 

- bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na tel. č. 0917545590, 0908948800 

- pred spätným zásypom odkrytých kabelových vedení je objednávateľ povinný prizvať 

technického dozora prevádzkovateľa, alebo správcu vedení k odsúhlaseniu uloženia a 

krytia kabelových vedení, 

- v prípade poškodenia kabelových vedení okamžite kontaktovať prevádzkovateľa 

FibreNet s.r.o. a správcu vedení Heizer Optik s.r.o. na tel.č. 031 5504 701. 

- kolízne situácie, vytýčenia či prekládky je potrebné riešiť s majiteľom trasy spol.ACS 

4. Pri kolíziách trasy koridorov OK so stavebnými objektmi je potrebné vypracovať projekt 

na ochranu, alebo prípadnú prekládku optickej trasy a jej zariadení. Všetky kolízne situácie 

pri riešení stavebných objektov počas projekcie, alebo výstavby je potrebné riešiť v tomto 

prípade v spolupráci s prevádzkovateľom trasy spol.ACS (resp.jeho servisným zástupcom) 

cez ktorého je potrebné zabezpečiť koordináciu a spoluprácu so správcom siete FibreNet 

spol.HEIZER OPTIK, Trhová Hradská , resp. s prevádzkovateľom siete OK spoločnosťou 

FibreNet s.r.o.. Všetky podklady (a konzultácie) k TKZ siete FibreNet pre zapracovanie do 

projektovej dokumentácie stavby poskytne na základe žiadosti (len na vyžiadanie 

autorizovanou osobou t.j. odborne spôsobilou osobou napr. projektanti členovia SKA, 

SKSI atď.) servisný zástupca spol. ACS. Upozorňujeme investora, že odborné práce a 

merania na OK pri prekládkach optickej siete môže vykonávať iba organizácia, ktorá má 

oprávnenie od prevádzkovateľa siete - spoločnosti FibreNet s.r.o. resp. ACS s.r.o. 

5. Pri nutnosti prekládky, či ochrany trasy optickej siete FibreNet vyvolanej stavbou je 

potrebné uzavrieť zmluvu o preložke, alebo ochrane OK medzi žiadateľom 

(stavebník/investor) a prevádzkovateľom ACS spol. s.r.o. Predpokladom je zabezpečenie 

preložky, či ochrany žiadateľom na kľúč. 

6. Realizácia prekládky a ochrany trasy OK, vrátane spracovania technického riešenia - 

technologického projektu (NTR, Projekt, výkaz/výmer súčasť), geodetického zamerania a 

spracovania tech. dokumentácie OK, bude realizovaná na náklady investora. 

7. Preložená trasa musí byť geodeticky zameraná a zapracovaná do knihy plánov OK, po 

ukončení prác žiadame odovzdať projekt skutočného vyhotovenia, dodať geodetické 

zameranie káblov a polohopisu v digitálnej a papierovej forme. 

8. Preložené trasy a káble po ukončení všetkých prác, odovzdaní a schválení opravenej 

dokumentácie budú spol. ACS (resp.FibreNet) prevzaté do správy preberacím konaním.  
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9. Ďalšie zmeny projektovej dokumentácie, ktoré sa budú dotýkať siete optických káblov 

prevádzkovateľa spoločnosti FibreNet s.r.o., ktoré sú v našej správe, Vás žiadame o 

predloženie na schválenie v zmysle zákona. 

 

 Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 106 ods. 3 písm. b) 

stavebného zákona správnym deliktom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že uskutočňuje 

novú stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním a  môže mu byť uložená pokuta 

v zmysle vyššie uvedeného paragrafu.  

 

 Po ukončení prác stavebník predloží stavebnému úradu návrh na kolaudáciu, nakoľko 

stavbu nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii  stavby 

stavebník doloží doklady uvedené v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona, predloží. 

 

Stavebné povolenie stráca platnosť  podľa § 67 ods. 2) stavebného zákona ak sa                     

so stavbou nezačne do 2 rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť. Platnosť stavebného 

povolenia je možné predĺžiť na základe žiadosti. Vo veci musí byť rozhodnuté pred uplynutím 

platnosti tohto rozhodnutia.   

O d ô v o d n e n i e 

 
Dňa 29.11.2019 podal stavebník v zastúpení Ing. Dávid Mezei, bytom A. Behúnka 16, 

900 81 Šenkvice (ďalej len „zástupca“) žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 

„Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 500 PN 40 Bratislava, TU Stará Vajnorská-RS BA 

Pekná cesta, 2.SC“ na uliciach Pri Starom Mýte, Stará Vajnorská, Bojnícka a Záhradkárska 

oblasť na pozemkoch reg. „C“-KN parc. č. 13605/101, 17082/1, 17082/6, 17082/205, 

22250/2, 17090/49, 13590/78, 13590/45, 17090/45, 17090/1, 17093/34, 17090/3, 17090/55 

a reg. „E“-KN parc. č. 22247/2, 21968/2, 17094 (zariadenie staveniska reg. „C“-KN parc. č. 

13605/100, 13590/74, 13590/46 a reg. „E“-KN parc. č. 13605/2) v katastrálnom území Nové 

Mesto v Bratislave,  na pozemkoch reg. „C“-KN parc. č. 23093/66, 17115/762, 17114/4, 

7100, 7094, 7095, 7096, 7097, 7098, 7099, 7114 a reg. „E“-KN parc. č. 21229/102, 17114/2, 

22256, 22257/5, 17117/1, 17118, 17120, 17121, 17119, 17147 (zariadenie staveniska reg. 

„E“-KN parc. č. 17115/101) v katastrálnom území Rača v Bratislave. Posledné doplnenie 

podania bolo dňa 10.06.2020.  

 

Stavebný úrad listom č. 707/2020/11853/2019/ÚKSP/BOLD-ozn. dňa 10.08.2020 

oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania, pričom 

upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v zmysle ust. § 61 ods. 2) stavebného 

zákona. Účastník konania a dotknuté orgány sa upozornili, že námietky a stanoviská môžu 

uplatniť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia, inak sa na ne nebude prihliadať. 

Účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť do 

02.10.2020. 

 

V konaní neboli v zákonom stanovenej lehote vznesené námietky účastníkov konania . 

 

 V konaní sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány uvedené vo výroku tohto rozhodnutia, 

ich podmienky boli zahrnuté do rozhodnutia, ako aj Bratislavský samosprávny kraj, záväzné 

stanovisko č. 03862/2018/CDD-49 zo dňa 17.12.2018, Okresný úrad Bratislava, správa 

majetku štátu, vyjadrenie č. OU-BA-MPO-2019/016161 zo dňa 11.02.2019, Mestská časť 

Bratislava – Rača, odd. správy majetku a investičných činností, vyjadrenie 

20011/743/2018/SMI-jan zo dňa 30.11.2018, CTY GROUP, a.s., stanovisko zo dňa 
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10.12.2018, Hlavné mesto SR Bratislava, stanovisko č. MAGS OSK 58504/2019-480120-2 

zo dňa 14.11.2019, Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko č. 288/1/2020 zo dňa 

16.01.2020, Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

oddelenie pozemných komunikácií, stanovisko OU-BA-OCDPK2/112954 zo dňa 12.12.2018, 

Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor 

telekomunikácií, vyjadrenie č. SITB-OT4-2019/000274-411 zo dňa 26.03.2019, Ministerstvo 

obrany SR, Agentúra správy majetku, vyjadrenie č. ASM-40-549/2019 zo dňa 14.03.2019, 

Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, stanovisko č. HZUBA3-2019/000772-002 

zo dňa 26.03.2019, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, záväzné stanovisko 

č. HŽP/6353/2019 zo dňa 22.03.2019, Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, 

oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania, záväzné stanovisko č. OU-BA-OKR1-

2019/047361 zo dňa 05.04.2019, Slovanet a.s., vyjadrenie zo dňa 15.03.2019,  

 

 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 podľa § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 

15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, pričom odvolacím 

orgánom je Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.  Rudolf   K u s ý 

starosta mestskej časti 

Bratislava - Nové Mesto 

v z. podľa poverenia č.50/2020 

zo dňa 3.10.2020 

Ing. Stanislav Winkler 

zástupca starostu mestskej časti 

 

Správny poplatok vo výške 800 € bol uhradený prevodom na účet. 

 
Doručí sa verejnou vyhláškou:  

Účastníkom konania: 
1. Ing. Dávid Mezei, bytom A. Behúnka 16, 900 81 Šenkvice, 

2. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 

3. Bjoern s.r.o., Kožušnícka 391/3, 851 10 Bratislava, 

4. Pittel + Brausewetter Holding Slovakia s.r.o., Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava,  

5. CTY GROUP, a.s., Bellova 3, 040 01 Košice, 

6. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, 
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7. BARDI AUTO SLOVAKIA, s.r.o., Gazdovský rad 41, 931 01 Šamorín, 

8. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 811 04 Bratislava, 

9. Vlastníci pozemku parc. č. 7100 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 7020, 

10. Vlastníci pozemku parc. č. 7094 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 7014, 

11. Vlastníci pozemku parc. č. 7095 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 7015, 

12. Vlastníci pozemku parc. č. 7096 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 7016, 

13. Vlastníci pozemku parc. č. 7097 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 7017, 

14. Vlastníci pozemku parc. č. 7098 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 7018, 

15. Vlastníci pozemku parc. č. 7099 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 10114, 

16. Vlastníci pozemku parc. č. 17121 reg „E“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 10888, 

17. Vlastníci pozemku parc. č. 17147 reg „E“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 3653, 

18. DPS GROUP, a.s., Dunajská 25, 811 08 Bratislava, 

19. N.B.G. a.s., Dunajská 25, 811 08 Bratislava, 

20. PAM – INVEST, a.s., Dunajská 25, 811 08 Bratislava, 

21. Varga Roman, Gallayová 35, 841 02 Bratislava, 

22. TAMEX, spol. s.r.o., Maďarská 23A/710, 851 10 Bratislava, 

23. KSP, s.r.o., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava, 

24. Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, 

25. Vlastníci pozemku parc. č. 17115/211 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 8549, 

26. Vlastníci pozemku parc. č. 17115/212 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 8538, 

27. Vlastníci pozemku parc. č. 17115/349 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 8564, 

28. Vlastníci pozemku parc. č. 17115/232 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 8528, 

29. Vlastníci pozemku parc. č. 17115/233 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 8512, 

30. Vlastníci pozemku parc. č. 17115/348 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 8563, 

31. Vlastníci pozemku parc. č. 17115/252 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 8502, 

32. Vlastníci pozemku parc. č. 17115/253 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 8492, 

33. Vlastníci pozemku parc. č. 17115/347 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 8562, 

34. Vlastníci pozemku parc. č. 17115/273 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 8482, 

35. Vlastníci pozemku parc. č. 17115/274 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 8473, 

36. Vlastníci pozemku parc. č. 17115/346 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 8561, 

37. Vlastníci pozemku parc. č. 17115/293 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 8459, 

38. Vlastníci pozemku parc. č. 17115/294 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 8450, 

39. Vlastníci pozemku parc. č. 17115/340 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 8560, 

40. Vlastníci pozemku parc. č. 17115/313 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 8439, 

41. Vlastníci pozemku parc. č. 17115/314 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 8429, 

42. Vlastníci pozemku parc. č. 17115/339 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 8559, 

43. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

44. Vlastníci pozemku parc. č. 17115/332 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 8416, 

45. Vlastníci pozemku parc. č. 17115/333 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 8415, 

46. Vlastníci pozemku parc. č. 7091 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 7013, 

47. Vlastníci pozemku parc. č. 7090 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 7012, 

48. Vlastníci pozemku parc. č. 7089 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 7011, 

49. Vlastníci pozemku parc. č. 7088 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 7010, 

50. Vlastníci pozemku parc. č. 7087 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 7009, 

51. Vlastníci pozemku parc. č. 7086 reg „C“-KN, k.ú. Rača, evidovaný na LV č. 10366 

 

Na vedomie: 

1. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. štátnej stavebnej správy, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, 

2. Hlavné mesto SR Bratislava, MAGS OUIC, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, 
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3. Hlavné mesto SR Bratislava, MAGS OD, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava,  

4. Hlavné mesto SR Bratislava, MAGS OSK, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, 

5. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, odd. IVO, Junácka 1, 832 91 Bratislava, 

6. Mestská časť Bratislava – Rača, odd. správy majetku a investičných činností, Kubačova 

21, 831 06 Bratislava, 

7.  Okresný úrad Bratislava, správa majetku štátu, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, 

8. Okresný úrad Bratislava, odbor CDaPK, odd. pozem. kom., Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava, 

9. Okresný úrad Bratislava, odbor kríz. riadenia, odd. COaKP, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava, 

10. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, 

11. Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, 

12. Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 

Bratislava 

13. Technická inšpekcia, a.s., Železničiarska 18, 811 04 Bratislava 

14. Ministerstvo vnútra SR, sekcia infor., telek. a bezp. MV SR, odbor telekomunikácií, 

Pribinova2, 812 72 Bratislava, 

15. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, 

16. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava, 

17. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava, 

18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava, 

19. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, 

20. Slovak Lines, a.s., Bottova 7, 811 09 Bratislava, 

21. Železnice SR Bratislava, správa majetku ŽSR Bratislava, oblastná správa majetku Trnava, 

Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava, 

22. Železnice SR Bratislava, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy. Klemensova 8, 813 61 

Bratislava, 

23. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

24. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 

25. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 

26. Rainside s.r.o., Teslova 43, 821 02 Bratislava, 

27. Siemens Mobility s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 

28. VNET a.s., Námestie hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, 

29. Sitel s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava, 

30.  ACS spol. s.r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava, 

31. OTNS a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, 

32. Slovanet a.s, Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 

33. Heizer Optik spol. spol. s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava 

 

Doručuje sa za účelom vyvesenia: 

1. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU 

 
Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na 
úradnej  tabuli MČ- Miestny úrad Bratislava –Nové Mesto, Junácka 1,832 91 Bratislava . 
15.deň vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.  
 
 

Potvrdenie o dátume zverejnenia: 
 
Vyvesené dňa:     Zvesené dňa:                            ( podpis, pečiatka ) 
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