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R O Z H O D N U T I E 
 

 

  Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 

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

predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 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 rozhodla takto:  

podľa § 66 stavebného zákona a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 

  

p o v o ľ u j e 

 

stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Pod Krásnou hôrkou, 2 sc.“ - líniovú stavbu 

umiestnenú na uliciach Pod Krásnou hôrkou a Vlárska, na pozemkoch reg. „C-KN“ parc. č. 

19470/239, :/7, :/8, :/252, :/381, :/383, 19465/43, :/2, :/41, :/8,  19476/1, :/23, 19490/1, 

5440/1, 22306/1, kat. úz. Vinohrady a na pozemkoch reg. „E-KN“ parc. č. 19474/2, :/1, 

19476, :/1, 19469, 19468/2, :/1, 19458, 19457, 19456, 19454, 19453, 19426, 19427, 

5435/102, kat. úz. Vinohrady,  stavebníkovi SPP - distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 

44/b, 825 11 Bratislava  (IČO 35 910 739)  (ďalej v texte ako „stavebník“ v príslušnom 

gramatickom tvare). 

 

Stavba je projektovaná ako jeden stavebný objekt v nasledovnom členení: 

SO 01       PLYNOVODY 

SO 01.1 PRIPOJOVACIE PLYNOVODY 

SO 01.2 DOPOJENIA OPZ 

SO 01.3 PREPOJE A ODPOJE 

 

Vetvy 

Vetva A/1-2-2A - na ulici Pod Krásnou hôrkou v dĺžke 220 m 

Vetva B/2A-3 - na ulici Vlárska v dĺžke 210 m  

Vetva B/3 - na ulici Vlárska v dĺžke 3 m  

Vetva C/4-5 - na ulici Vlárska v dĺžke 112 m 

 

Pripojovacie plynovody 

Vetva B/2A-3/P3 - na ulici Vlárska v dĺžke 17 m  

Vetva C4-5/P1 - na ulici Vlárska v dĺžke 23 m  

Vetva C4-5/P2 – na ulici Vlárska v dĺžke 7 m 

 

Predmetom stavebného konania je riešenie nevyhovujúceho technického stavu plynárenských 

zariadení Bratislava, s tým že navrhovaná tlaková hladina na vetve A bude STL2 300 kPa a 

na vetve B bude STL 90 kPa. 
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Projekt je súčasťou rekonštrukčného programu obnovy fyzicky zastaraných a nevyhovujúcich 

oceľových plynovodov s častým výskytom porúch. Všetky rekonštruované plynovody budú 

prevažne vedené v pôvodných trasách, resp. ochrannom pásme plynovodov. 

 

Podmienky pre uskutočnenie stavby: 

 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spol. SPP 

 distribúcia, a.s., autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Anna Valová SKSI 

 1622*Z*A2 vo februári 2021. Projektová dokumentácia je overená stavebným úradom v 

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

 bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

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

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

3. Lehota na dokončenie stavby je 24 mesiacov odo dňa začatia stavby. 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 

 nadobudnutí  právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

4. 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. 

5. 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. 

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

 denník o stavebných prácach. 

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

 úradu  začatie stavby. 

8. 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.  

 Počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie nehnuteľností na 

 susedných pozemkoch.  

9. Skladovanie stavebného materiálu ako aj zariadenie staveniska 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 vlastníka 

 resp. správcu  predmetného pozemku.  

10. 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. 

10. 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, 
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 - vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. 

11. Stavebník je povinný: 

 uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemkoch, ku ktorým má vlastnícky alebo 

iný právny vzťah. 

 zabezpečiť denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem pre 

rozptyl prachu (ak prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM10 – 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 

 odpad sa nesmie skladovať na stavenisku 

 zabezpečiť pravidelné čistenie a kropenie komunikácií, chodníkov a verejných 

priestranstiev priľahlých k stavbe, obzvlášť pri výkopových prácach, vykonať 

opakované kropenie staveniska príjazdových komunikácií a chodníkov pri stavbe, 

vykonaných do 24 hodín od nahlásenia stavebného úradu telefonicky alebo 

elektronickou formou o riziku prekročenia limitnej hodnoty PM10 a pri trvaní 

prekračovania priebežne 

 pri stavebných prácach je nutné rešpektovať blízke dreviny a ich koreňový systém 

a súčasne zabezpečiť ich maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením 

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

primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie 

 zabezpečiť vylúčenie rušenie hlukom najmä v nočných hodinách a dňoch pracovného 

pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie 

a dodržiavanie ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o prístupných hodnotách hluku, infrazvuku, vibrácií, a o požiadavkách na 

objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Práce súvisiace 

s realizáciou stavby, ktoré svojimi účinkami obťažujú okolie zastavovaného územia 

a sú zdrojom hluku, exhalátov, otrasov a prachu na povolenej hranici, možno 

vykonávať len v pondelok až piatok od 7:00 do 18:00 hodiny a v sobotu od 8:00 do 

13:00 hodiny 

 počas výstavby zriaďovať skládky materiálu mimo existujúcich podzemných 

vedeniach a na projektovaných trasách podzemných vedení a zariadení 

  12.  Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov: 

 Magistrát hl. m. SR Bratislavy, odd. správy komunikácií vyjadrenie č. MAGS OSK 

 46991/2021-74457 RIO-45/21 zo dňa 15.04.2021: 

 1. Všetky šupátka a poklopy na kanáloch a šachtách plynovodov osadíte do nivelety 

  chodníka v správe OSK. 

 2. Nesúhlasíme s umiestnením meracích zariadení - skriniek do chodníkov v správe OSK. 

 3. 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. 

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

  žiadame vykonávať na základe rozkopávkového povolenia a tieto musia byť prevzaté 

  správcom komunikácie najneskôr do preberacieho (kolaudačného) konania. 
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 5. Žiadateľ je povinný sa pri realizácii rozkopávkových prác riadiť a dodržiavať detaily, 

  ktoré určujú Technické listy mesta Bratislava zverejnené na stránke bratislava.sk, link: 

  https://bratislava.sk/sk/technicke-listy-mesta-bratislava 

 6. Rozkopávky žiadame zrealizovať v zmysle platných predpisov a technologických 

  postupov,  pri   výkopových  prácach nevytvárať skládku materiálu na miestnych 

  komunikáciách, výkopový materiál ihneď odvážať. 

 7. 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 zhutněný podklad zo štrkodrvy, na betón    

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

   dĺžku dotknutých úsekov s predĺžením + 0,5 m na koncoch dotknutých úsekov, 

   pôvodnú PÚ v súvislej čiare kolmo na os chodníka zarežete a po pokládke novej 

   PÚ spoj - starej a novej PÚ 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) Plochy cestnej zelene žiadame upraviť tak, aby po dažďoch nedošlo k deformácii 

   nivelety zelene - dodržať niveletu okolitého terénu a odvodňovaciu funkčnosť 

   zelene, rešpektovať a chrániť pred poškodením existujúce dreviny (aj ich koreňový 

   systém) v zmysle platného zákona a predpisov o ochrane krajiny a prírody - STN 

   83 7010  „Ochrana   prírody,  ošetrovanie,   udržiavanie  a   ochrana stromovej 

   vegetácie“ a Arboristický štandard 2 „Ochrana drevín pri stavebnej činnosti“, terén 

   po  úprave vyčistiť, rozprestrieť humus min. hr. 20 cm, zatrávniť a trávnik po 

   zapestovaní pred odovzdaním odburiniť a 1 x pokosiť, 

  c) Rozkopávky po ukončení zápisnične odovzdáte OSK - správcovi komunikácií a 

   cestnej zelene. 

 8. Celý výkop na chodníku je potrebné ohradiť, ponechať prechodnú šírku chodníka 

  1,5m, alebo výkop prekryť lávkami pre peších, prípadne zabezpečiť náhradné trasy pre 

  peších. 

 9. Vyjadrenie za VO je v priloženom stanovisku č. MAG 120063/2021 zo dňa 8.4.2021 

 10. Pred začiatkom prác, pred zásypom rýh a ku kolaudácii stavby žiadame prizvať OSK - 

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

 11. Všetky stavebné práce žiadame zrealizovať bez prerušenia funkčnosti VO. 

 12. Prípadnú poruchu na VO a na CDS treba nahlásiť. 

 13. Návrh  POD  dočasného   aj trvalého dopravného značenia žiadame prerokovať v 

  Komisii pre určovanie dopravného značenia a dopravných zariadení. 

  Trvalé zvislé a vodorovné dopravné značenie žiadame zrealizovať v zmysle platného 

  POD a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. 

 14. Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (platí na práce na objektoch v správe 

  OSK). 

 15. Po ukončení výstavby - ku kolaudačnému konaniu žiadame vyčistiť vpusty dažďovej 

  kanalizácie  v okolí   stavby a opraviť všetky škody vzniknuté na komunikáciách, 

  chodníkoch, zeleni, VO, OK - KD (optický kábel - kamerový dohľad) a dopravnom 

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

 16. K preberaciemu   konaniu   (kolaudácii)   stavby žiadame prizvať OSK - správcu  

  komunikácií, správcu DZ, cestnej zelene a oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky VO. 

 17. 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 

https://bratislava.sk/sk/technicke-listy-mesta-bratislava
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   Hlavné  mesto  SR  Bratislava,   vyjadrenie  č.  MAGS OUIC 46336/2021-74458 zo dňa 

  16.04.2021: 

  z hľadiska urbanisticko - architektonického: 

 - po ukončení stavebných prác, je potrebné výstavbou poškodené spevnené plochy, 

  prípadne komunikácie a zelené plochy uviesť do pôvodného stavu, 

 - pri realizácii nesmie dôjsť k výrubom drevín ani k ich poškodeniu, 

 z hľadiska ochrany životného prostredia: 
 - vykonávať   investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného 
  nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2018 zo dňa 07.09. 
  2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín (ďalej jen „VZN“), ktoré sú 
  súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
  najmä s ustanovením § 7 ods. 4 písm. c) spomenutého VZN, podľa ktorého je osoba 
  vykonávajúca akékoľvek zásahy do verejnej zelene v zmysle zabezpečenia ochrany 
  drevín povinná v odôvodnených prípadoch po písomnom súhlase vlastníka pozemku 
  viesť  výkopovú   ryhu   v   koreňovej   zóne stromu minimálne vo vzdialenosti 
  štvornásobku obvodu kmeňa meraného vo výške 1,3 m, najmenej však 2,5 m od päty 
  kmeňa, 

  - všetky   nové   siete viesť v chodníkoch v spoločných kolektoroch tak, aby nová 

   výsadba   bola   vždy    na    prírodnom   teréne v zelených pásoch bez možnosti 

   pochôdznosti, 

  - v prípade, že je nutné v koreňovej zóne stromov riešiť pochôdznosť, je potrebné 

   priepustnosť povrchov pre vodu a ochranu koreňov riešiť v bunkových systémoch 

   (napr. SILVACELL); 

 z hľadiska budúcich majetko - právnych vzťahov: 

  - v prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do 

   majetku a správy Hlavného mesta SR Bratislavy, žiadame tento riešiť v projekte pre 

   stavebné povolenie ako samostatný objekt vo všetkých náležitostiach projektovej 

   dokumentácie tohto stupňa. 

 Magistrát hl. m. SR Bratislavy, odd. osvetlenia, sietí a energetiky vyjadrenie č. MAGS 

 120063/2021 zo dňa 08.04.2021: 

  - Požadujeme   chrániť   káblové   rozvody   verejného osvetlenia, ktoré sa 

   nachádzajú v záujmovom území, pred poškodením. Pred začatím stavby káble 

   VO zakreslíte a v teréne vytýčite odbornou firmou. O zákres káblových vedení 

   je potrebné požiadať prostredníctvom mailu . 

  - O plánovanom začatí prác žiadame písomne informovať prostredníctvom 

   mailu. 

  - V prípade obnaženia, príp. poškodenia káblového vedenia VO požadujeme 

   realizovať   výmenu   celého káblového poľa s uložením nového kábla do 

   chráničky FXKVR 63 a obnovenie káblového lôžka. 

  - Pri prácach dodržíte STN 70 6005, ostatné platné normy a súvisiace predpisy.  

  - Pred začiatkom prác, pred zásypom rýh a ku kolaudácii stavby žiadame  

   informovať a prizvať správcu VO a prevádzkovateľa VO. 

  - Všetky stavebné práce zrealizujete bez prerušenia funkčnosti VO. Prípadnú 

   poruchu VO ohlásite. 

 

 Hlavné mesto SR Bratislava,  vyjadrenie č. MAGS ODP 46254/2021/74469 zo dňa 

 03.03.2021: 

  - Predmetnou stavbou bude dotknutá miestna komunikácia II. triedy Vlárska ul., kde 

   príslušným cestným správnym orgánom je Hlavné mesto SR Bratislava. 
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  - Pred uskutočnením rozkopávkových prác, v zmysle vyššie uvedeného, je potrebné 

   požiadať príslušný cestný správny orgán o rozkopávkové povolenie (rozkopávka 

   vo  vozovke,  v  chodníku,   v   cestnej zeleni,   podvrt popod komunikáciu) v 

   dostatočnom predstihu pred plánovaným začatím stavebných prác s priloženým 

   projektom organizácie dopravy (POD), ktorý bude prerokovaný a označený ako 

   určený  v zápisnici   operatívnej   komisie pre určovanie dopravných značiek a 

   dopravných zariadení na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

   dostupnej na internetových stránkach hlavného mesta SR Bratislavy. 

  - O určenie   dočasného   dopravného   značenia   (POD) požiadajte 30 dní pred 

   uskutočnením stavby príslušný cestný správny orgán. 

  - Práce je potrebné naplánovať tak, aby rozkopávka mohla byť uskutočnená v období 

   od 15. marca do 15. novembra bežného kalendárneho roka v najkratšom možnom 

   technologickom časovom rozsahu. 

  - Ak dôjde počas uskutočňovania stavby k obmedzeniu plynulosti cestnej premávky 

   na dotknutej miestnej komunikácii, je potrebné požiadať príslušný cestný správny 

   orgán o povolenie uzávierky v zmysle cestného zákona. 

  - Investor   je   povinný  k   častiam rozkopávok, ktoré nie sú na pozemkoch vo 

   vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy vyžiadať súhlas majiteľov pozemkov. 

  - Skládku materiálov a zariadenie staveniska umiestniť mimo cestných pozemkov 

   dotknutých komunikácií. 

  - Investor   je   počas uskutočňovania stavby v zmysle cestného zákona povinný 

   udržiavať miestne komunikácie a verejné priestranstvá bez znečistenia. 

 

 Mestská časť Bratislava – Nové Mesto odd. ŽP a ÚP vyjadrenie č. 19659/2021/ZP/ 

 KAMM zo dňa 01.06.2021: 

  - po rekonštrukcii plynovodu stavebník upraví koľaje po mechanizmoch a vozidlách 

   a inak rozrušenú plochu zavezie čistou zeminou (bez štrku a kameniva) a zrovná, 

   vykoná terénne úpravy; 

  - na   plochách,   kde došlo k poškodeniu trávnatých plôch stavebnými prácami, 

   stavebník   obnoví   užívateľ   trávnaté plochy tak, že na miestach, kde to bude 

   potrebné vyrovná terén, pre výsevom rozuší vrchnú časť pôdneho profilu, oseje 

   plochy parkovou trávnatou zmesou o výsevku 35g/m2 apo prvom kosení, najneskôr 

   do 31.05.2022. Plochy písomne a fyzicky odovzdá správcovi verejnej zelene v 

   mestskej   časti   Bratislava -  Nové Mesto,   EKO podniku VPS, Halašova 20, 

   Bratislava; 

  - stavebník bude v blízkosti drevín postupovať pri stavebných (nielen prípadných 

    výkopových)   prácach  v zmysle STN 837010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, 

   udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie; 

  - pri   stavebných   prácach   je nutné rešpektovať prípadné blízke dreviny a ich 

   koreňový systém a súčasne zabezpečiť ich maximálnu ochranu pred mechanickým 

   poškodením; 

  - v   prípade výkopu   v  blízkosti drevín a kríkov bude výkop vykonaný ručne s 

   maximálnym ohľadom na kríky a dreviny, nedôjde k poškodeniu koreňového 

   systému  drevín  a kríkov, výkop nesmie byť vedení bližšie ako 2,5 m od päty 

   kmeňa, pri hĺbení výkopov nesmú byť prerušené korene hrubšie ako 3 cm (korene 

   môžu byť prerušené jedine rezom, pričom rezné miesta je potrebné zahladiť a 

   ošetriť); 

  - ak sa dreviny nachádzajú v tesnom súbehu s rekonštruovaným plynovodom budú 

   práce   v  týchto  miestach vykonávané výhradne bezvýkopovou technológiou 

   (pretláčaním) kladenia vedenia pod koreňovým priestorom, pričom pri priemere rúr 

   do 30 cm musí byť minimálny zostávajúci pôdny překryt 0,8m; 
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  - všetky práce budú vykonávané v súlade so záväzným stanoviskom orgánu ochranu 

   prírody a krajiny, Okresným úradom Bratislava zn.: OU-BA.OSZP3-2021/058339-

   002 zo dňa 06.04.2021. 

 

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

  prírody  a vybraných zložiek životného prostredia, orgán ochrany prírody vyjadrenie č. 

  OU-BA- OSZP3–2021/058339-002 zo dňa 06.04.2021 

   - V prípade, že realizáciou stavby dochádza k výrubu stromov s obvodom kmeňa nad 

   40 cm, meraný vo výške 130 cm nad zemou, alebo krovín s výmerou nad 10 m2, 

   stavba si vyžaduje vydanie predchádzajúceho súhlasu osobitným rozhodnutím 

   orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona od príslušnej mestskej časti (v 

   zastavanom   území   obce).  V prípade drevín, rastúcich vo verejnej zeleni, je 

   potrebný súhlas na všetky dreviny bez ohľadu na veľkostné parametre. Týka sato 

   nových úsekov vedenia líniovej stavby mimo ochranného pásma plynovodov. 

  - Podľa   § 47 ods. 7   zákona   sa   súhlas na výrub drevín nevyžaduje, ak je ho 

   nevyhnutné  vykonať z  dôvodov podľa osobitných predpisov, v prípade hore 

   uvedenej stavby u drevín, rastúcich v ochrannom pásme existujúcich plynovodov. 

   Ten, kto chce vykonať takýto výrub, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť 

   orgánu   ochrany   prírody   (okresný úrad)  najmenej 15 pracovných dní pred 

   plánovaným uskutočnením výrubu, pričom orgán ochrany prírody v tejto lehote 

   buď vydá súhlasné stanovisko k oznámenému výrubu alebo výrub obmedzí, zakáže 

   alebo určí podmienky jeho uskutočnenia, ak si to vyžadujú záujmy ochrany prírody 

   a  krajiny,  alebo upozorní oznamovateľa výrubu, že nepodlieha oznamovacej 

   povinnosti, ak zistí, že nejde o výrub podľa odseku 7. 

  - Vzhľadom na blízko sa vyskytujúce dreviny, ktoré zostávajú zachované, je pri 

   stavebných a výkopových prácach potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k 

   poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí týchto 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   napr.  výkopové   práce ani zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v 

    koreňovom priestore. Je potrebné viesť trasu výkopu v dostatočnej vzdialenosti od 

   existujúcich   drevín   (uprednostniť   vedenie   v spevnených plochách) alebo 

   uprednostniť   bezvýkopovú   technológiu    kladenia vedenia pod koreňovým 

   priestorom, ak nie je iná možnosť, pričom pri priemere rúr do 30 cm musí byť 

   minimálny zostávajúci pôdny prekryv 0,8 m. 

 

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

  prírody  a vybraných zložiek životného prostredia, orgán odpadového hospodárstva 

  vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3–2021/55663/DAD zo dňa 11.03.2021: 

    Držiteľ odpadov j e 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, 
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   - 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 sním podáva za 

   obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej 

   správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho 

   roka a uchovávať ohlásené údaje. 

  - 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, 

  - držiteľ odpadov k. č. 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a 17 

   05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 pred začatím zemných prác 

   preukáže tunajšiemu úradu spôsob nakladania s predmetným odpadom 

 

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

  prírody   a vybraných   zložiek   životného  prostredia, orgán štátnej vodnej správy 

  vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3–2021/057276-002 zo dňa 02.03.2021: 

  - Existujúce inžinierske siete musia byť pred začatím stavby zamerané a vytýčené. 

  - V mieste križovania stavby s existujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie  

   postupovať zvlášť opatrne a zachovať ich ochranné pásma. 

  - Počas stavebných prác nesmie prísť k úniku znečisťujúcich látok, alebo znečisteniu 

   povrchových a podzemných vôd. 

 

  Bratislavská   vodárenská   spoločnosť, a.s.,  vyjadrenie č. 18181/2021/Bm zo dňa 

  07.05.2021: 

  - Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej 

   kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a 

   podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len 

   „DDV“)  a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV“). 

  - 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. 

  - 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. 

  - Z  dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na 

   navrhovanú.- stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, 

   verejnej kanalizácie súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o 

   verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. 
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  - 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. 

  - 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. 

  - Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť 

   príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV. 

  - Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných 

   stavieb   v pásme   ochrany   je   stavebník,   v záujme ktorého sa tieto zásahy 

   vykonávajú,  povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni  

   povrchu   všetky   zariadenia   a   príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej 

   kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. 

   Tieto   práce   môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného 

   vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa. 

 

  SPP – distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/PS/0046/2021/An zo dňa 10.03.2021: 

  - Stavebník   je   povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich 

   plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike, 

  - stavebník  je   povinný   zrealizovať     stavbu   podľa   odsúhlasenej   projektovej 

   dokumentácie   tak,   aby   nedošlo   k    poškodeniu   plynárenských zariadení 

   (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky 

   distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie 

   trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom 

   stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným 

   správnym orgánom, 

  - stavebník   je   povinný   pri    realizácii  stavby dodržať minimálne vzájomné 

   vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi 

   nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 

   6005 a STN 73 3050, 

  -  stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím  

   vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných   

   prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení, 

  - pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 

   zhotoviteľ povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 

   zariadení, ktoré musia byť vytýčené priestorovo a výškovo, a to osobitne v každom 

   mieste, kde bude dochádzať ku križovaniu s jestvujúcim plynárenským zariadením, 

  - stavebník   je   povinný   pri   realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona 

   o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne 

   záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických 

   pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 1775, STN EN 12327, STN 73 6005,

   TPP 605 02, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 12, TPP 704 01, STN 38 6442, 

   STN 38 6443, 

  - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon 

   kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je 

   stavebník povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle 

   vyššie uvedených predpisov a noriem, 
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  - stavebník   je    povinný   odovzdať   písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, 

   vyhotovené  subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného 

   dokladu nebude možnú ukončiť preberacie konanie stavby, 

  TECHNICKÉ PODMIENKY: 

  - pri   realizácii   križovania   aktívneho plynovodu bezvýkopovou metódou bez 

   realizácie   kontrolných sond (horizontálne vŕtanie, pretláčanie, riadené ako aj 

   neriadené   mikrotunelovanie  a podobné technológie či postupy) je stavebník 

   povinný   zabezpečiť   asistenciu   pracovníkov sekcie údržby SPP-D, alebo je 

   stavebník   povinný   zabezpečiť  súhlas   SPP-D s manipuláciou s uzávermi pre 

   zmluvného zhotoviteľa rekonštrukcie, 

  - pred   realizáciou   pretláčania   je   stavebník povinný zabezpečiť označenie a 

   prístupnosť trasových uzáverov (dopravný kužeľ, značka, iný vhodný spôsob) tak, 

   aby počas celej doby realizácie pretláčania nemohli byť zneprístupnené  napr. 

   parkujúcim motorovým vozidlom tretej osoby a pod., 

  - realizácia pretláčania musí prebiehať v zmysle návodu výrobcu pre konkrétne 

   zariadenie, ktorým sa pretláčanie realizuje a príslušných noriem a predpisov pre 

   takýto   postup,   pričom   pri   pretláčaní   je potrebné klásť osobitný dôraz na 

   predchádzanie poškodeniam inžinierskych sietí a najmä plynárenských zariadení, 

  - stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení 

   rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. 

   aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému 

   poškodeniu, 

  - stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne 

   úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny 

   úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení 

   osadiť do novej úrovne terénu, 

  - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí 

   byť ihneď ohlásené SPP-D, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu 

   ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, 

  - stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi 

   existujúcom distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom 

   vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, 

   vypracovaného   zhotoviteľom   stavby   v zmysle projektovej dokumentácie a 

   schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D, 

  - stavebník   je  povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli 

   vykonané  v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho 

   oznámenia zástupcovi SPP-D, 

  - stavebník je povinný po vykonaní přepojovacích prác a napustení plynu vykonať 

   skúšku tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej 

   skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať zápis, 

  - stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky 

   SPP-D, pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského 

   zariadenia podľa prílohy, 

  OSOBITNÉ PODMIENKY: 

  - Rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy 

 

  Siemens Mobility, s.r.o.,  vyjadrenie č. PD/BA/076/21 zo dňa 28.04.2021: 

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

  - všetky   obnažené   káblové   rozvody   VO   nachádzajúce   sa   pod  komunikáciou 

   požadujeme uložiť do chráničiek, 
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  - pred   zahájením   stavebných   prác   požadujeme  prizvať stavebný dozor Siemens 

   Mobility, s.r.o., 

  - 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. 

 

  Dopravný podnik Bratislava, vyjadrenie č. 5001/7383/2000/2021 zo dňa 09.04.2021: 

  - Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti vrátane obnovovania povrchov 

   komunikácií   nesmú   ohrozovať  bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnosť 

   prevádzky na trolejbusovej dráhe na Vlárskej ul. aul. Pod Krásnou hôrkou, nesmú 

   obmedzovať plynulosť premávky trolejbusov 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),   ako   aj v žiadnom prípade nesmú spôsobiť zastavenie 

   prevádzky na trolejbusovej dráhe, t. zn. že stavba nesmie spôsobiť napäťovú a 

   dopravnú výluku na ňou dotknutej trolejbusovej trati. 

  - V prípade, že si stavebná činnosť vyžaduje nutnosť odkloniť linky MHD, je nutné 

   vyriešiť aj náhradné trasovanie liniek MHD, ktoré musí byť potvrdené Oddelením 

   verejnej dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy ako objednávateľa výkonov 

   vo verejnom záujme. Potvrdené riešenie bude súčasťou sprievodnej správy projektu 

   organizácie   dopravy   predkladaného do operatívnej komisie Odd. prevádzky 

   dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. 

  - V prípade, že si stavebná činnosť vyžaduje dočasné zrušenie zastávky MHD, je 

   nutné   vyriešiť  aj  náhradnú polohu dočasnej zastávky MHD, ktorá musí byť 

   potvrdená dopravcami, ktorí zastávku obsluhujú. Potvrdené riešenie bude súčasťou 

   projektu   organizácie   dopravy    predkladaného  do  operatívnej  komisie  Odd. 

   prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. 

  - Pri realizácii prípojok inžinierskych sietí musia byť priečne rozkopávky na ulici 

   Vlárskej ul. a ul. Pod Krásnou hôrkou 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. 

  - Káblové  siete   DPB, a.s. musia byť pred zahájením stavby riadne zamerané a 

   vytýčené. 

  - Výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a. s. musia byť vykonávané 

   ručne. 

  - Začiatok výkopových a stavebných prác musí byť nahlásený správcovi PTZ. 
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  - Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani poškodiť 

   zariadenia PTZ. 

  - Kríženia a súbehy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005. 

  - Pri pretláčaní je nutné dohodnúť podmienky na konkrétne miesto so správcom 

   PTZ. 

  - Odkryté káble DPB, a.s. musia byť pred zasypaním skontrolované správcom PTZ. 

   Zápis z tejto kontroly je nutnou podmienkou ku kolaudácii a stavba nesmie byť bez 

   neho skolaudovaná. 

  - Pri prácach v blízkosti trakčného vedenia je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34 

   3112, najmä články 112,117 a 120. 

 

  Bratislavský samosprávny kraj, odd. cestnej dopravy a dráh, vyjadrenie č.  03336/2021/  

  CCD-28 zo dňa 28.02.2021: 

  - Stavebné práce nesmú poškodiť alebo narušiť statiku trakčného zariadenia. 

  - Pri prácach v blízkosti trakčných vedení, napájacích a ovládacích káblov je nutné 

   dodržať STN 34 31 12 najmä čl. 112, 117 a 120, podľa ktorých bezpečnostná 

   vzdialenosť od živých častí trakčného vedenia je minimálne 1,0 m. 

  - Stavebná činnosť nesmie v žiadnom prípade spôsobiť zastavenie premávky na 

   trolejbusovej   dráhe, t. z., že stavebná činnosť nesmie spôsobiť napäťovú ani 

   dopravnú výluku. 

   

  Krajský pamiatkový úrad Bratislava, vyjadrenie č. KPUBA-2021/5271-1/17666/VAV 

  zo dňa 03.05.2021: 

  - V prípade   nepredvídaného   nálezu   je    stavebník   alebo   osoba  zodpovedná  za 

   vykonávanie prác podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona povinná bezodkladne 

   oznámiť  nález  KPÚ BA  a nález   ponechá   bez zmeny  až do obhliadky KPÚ BA 

   alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. 

 

  Slovak Telekom, a.s.,  vyjadrenie č. 661212696 zo dňa 30.04.2021: 

  - 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. 

  - V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 

   nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. 

   a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť  

   nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

  - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením  

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

   platnom znení. 

  - Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie  

   polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na  

   povrchu terénu.  

  - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené 

   body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK. 

 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, 
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  - 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.  

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

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

   zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) 

   

  SITEL, S.R.O. vyjadrenie č. 210427-0881 zo dňa 27.04.2021: 

  - pred začatím zemných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie trasy EKS a 

   jej súčastí v mieste stavby SITEL s.r.o.. Vytýčenie vedenia bude vykonané na 

   základe písomnej objednávky, 

  - pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených 

   plôch pokiaľ nedochádza k preložke, je investor/realizátor povinný zabezpečiť 

   integritu EKS tak, aby nedošlo k jej ohrozeniu alebo poškodeniu. Mechanická 

   ochrana,   alebo vynútená preložka bude realizovaná v plnej výške na náklady 

   investora. V prípade ochrany, alebo vynútenej preložky EKS v majetku/správe 

   SITEL  s.r.o.  je   žiadateľ/investor povinný predložiť na schválenie realizačný 

   projekt ochrany, alebo preložky EKS, 

  - pri   prácach počas realizácie stavby, ktorými môžu byť poškodené podzemné 

   vedenia a zariadenia EKS v majetku/správe SITEL s.r.o., je stavebník povinný 

   dodržať   podmienky   pre   práce v ochrannom pásme EKS a vykonať všetky 

   objektívne účinné opatrenia, aby nedošlo k ich narušeniu, alebo poškodeniu, 

  - realizáciu ochrany a preložky pre investora vykoná spoločnosť SITEL s.r.o., alebo 

   ňou   poverená organizácia podľa cenovej kalkulácie schválenej spoločnosťou 

   SITEL s.r.o., 

  - v prípade preložky vedení, ktoré budú vyžadovať výluku prevádzky, je potrebné 

   oznámiť termín prác 30 kalendárnych dní vopred. Ak plánované práce negatívne 

   neovplyvnia prevádzku, je potrebné ich oznámiť minimálne 5 prac. dní vopred, 

  - po realizácii preložky bude EKS odovzdaná SITEL s.r.o.. Žiadateľ/Investor je 

   povinný   v súčinnosti  so   SITEL s.r.o. vypracovať po realizačnú projektovú 

   dokumentáciu,   ktorá   bude obsahovať po realizačné geometrické zameranie s 

   polohopisom preložených káblov, spojok a káblových šácht, 

  - pri vykonávaní všetkých prác sú osoby vykonávajúce stavebné práce povinné 

   dodržať  platné predpisy podľa STN 73 6003 pre priestorovú úpravu vedení v 

   plnom rozsahu. Existujúce EKS sú chránené ochranným pásmom ( § 68 zákona 

   č.351/2011Z.z.). Zároveň je nutné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011  

   Z.z. o ochrane proti rušeniu, 

  - za prerušenie prevádzky počas prác v ochrannom pásme je zodpovedný realizátor 

   stavby, 
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  - ochrana  EKS vyžaduje,  aby   boli  bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané 

   podmienky ochrany telekomunikačných zariadení, a to : 

   - v ochrannom pásme EKS vykonávať ručný výkopl ,5 m na obe strany od ich 

    trasy, 

   - upozorniť  pracovníkov vykonávajúcich zemne práce na možnú polohovú 

    odchýlku +/- 30 cm,  

   - v prípade  potreby, overenie výškového a stranového uloženia podzemných 

    vedení EKS ručnými sondami, 

   - v prípade obnaženia EKS  zabezpečiť ich  primeranú ochranu proti poškodeniu, 

    - nad trasou EKS dodržiavať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa 

    nevykoná ochrana proti poškodeniu, 

   - nad trasou EKS dodržiavať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by k 

    nim znemožňovali prístup, 

   - bez súhlasu zodpovedného pracovníka spoločnosti SITEL s.r.o. nezvyšovať a 

    neznižovať vrstvu zeminy nad EKS, 

   - v prípade akéhokoľvek poškodenia vedenia informovať o tom bezodkladne 

    SITEL s.r.o., 

   - za  prevádzku   optických   káblov   počas   prác   v ich ochrannom pásme 

    je zodpovedný realizátor týchto prác, 

   - pred zásypom výkopu prizvať zástupcu SITEL s.r.o. na kontrolu, previesť 

    zhutnenie zeminy pod trasou vedenia, 

   - obnoviť značenie (krycia fólia, markéry) a spísať zápis o nepoškodení trasy vo 

    vlastníctve a správe spoločnosti SITEL s.r.o.. 

 

  ELTODO SK, a.s. vyjadrenie č. 630421/PJ zo dňa 29.04.2021: 

   - pred   zahájením   výkopových   prác vytýčiť podzemné telekomunikačné 

    zariadenia. 

 

  UPC Broadband, s.r.o, vyjadrenie č. 992/2021 zo dňa 27.04.2021:   

   - pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete, 

   - v ochrannom pásme káblov 1 m na obidve strany vykonávať ručný výkop, 

   - v prípade obnaženia káblov zabezpečiť ich ochranu, 

   - pred zásypom pozvať zástupcu UPC na obhliadku, či káble nie sú porušené, 

   - zásyp  káblov  UPC  vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť 

    signalizačnú fóliu nad káblami, 

   - križovanie so sieťou UPC je nutné realizovať popod sieť UPC. 

 

   ZsD, a.s.  zo dňa 11.11.2021: 

   - Stavebník   je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej 

    projektovej dokumentácie; 

   - Stavebník  je  povinný   rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia 

    spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle 

    ustanovení  § 43   Ochranné   pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo 

    poškodeniu   alebo   ohrozeniu   prevádzky elektroenergetických zariadení 

    spoločnosti Západoslovenská distribučná; 

   - Pred realizáciou zemných prác je Stavebník povinný požiadať o vytýčenie 

    existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom vyplnenej 

    objednávky 

        -  Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú 

      vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou. 
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   - V prípade   vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia 

    vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred 

    plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej objednávky,  

     

Nedodržanie podmienok rozhodnutia je v zmysle § 106 ods. 2 písm. b) stavebného zákona 

priestupkom, ktorého sa stavební dopustí tým, že mení stavbu v  rozpore s  vydaným 

stavebným povolením a môže mu byť uložená pokuta do výšky 2 miliónov Sk (v prepočte na 

euro podľa § 9 ods.2 zák.č.659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov). 

 

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

nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 

Ku kolaudácii zmeny stavby stavebník, okrem dokladov uvedených v § 17 vyhlášky č. 

453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predloží: 

 doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby, 

 vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov, 

 záznam o prevzatí geodetických podkladov správcom digitálnej technickej mapy 

mesta. 

 

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo 

právoplatnosť, nebola stavba začatá. Platnosť stavebného povolenia je možné predĺžiť na 

základe žiadosti. Vo veci musí byť rozhodnuté pred uplynutím platnosti tohto rozhodnutia. 

 

Námietky účastníkov konania neboli vznesené. 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Dňa 15.07.2021 požiadal stavebník, ktorého zastupuje Ing. David Mezei, bytom A. Behúnka 

16, 900 81 Šenkvice o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov 

Bratislava, Pod Krásnou hôrkou, 2 sc.“ - líniovú stavbu umiestnenú na uliciach Pod Krásnou 

hôrkou a Vlárska, na  pozemkoch reg. „C-KN“ parc. č. 19470/239, :/7, :/8, :/252, :/381, :/383, 

19465/43, :/2, :/41, :/8,  19476/1, :/23, 19490/1, 5440/1, 22306/1, kat. úz. Vinohrady a 

na pozemkoch reg. „E-KN“ parc. č. 19474/2, :/1, 19476, :/1, 19469, 19468/2, :/1,   19458, 

19457, 19456, 19454, 19453, 19426, 19427, 5435/102, kat. úz. Vinohrady, 

 

Stavebný úrad predloženú žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v § 62  stavebného 

zákona a v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznámil dňa 07.10.2021 listom č. 

8695/2021/UKSP/MING-ozn. účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného 

konania pričom upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania nakoľko sú 

stavebnému úradu dobre známe podmienky staveniska a žiadosť s prílohami poskytuje 

dostatočný podklad pre posúdenie stavby.  

Účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť 

najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia a boli poučení, že na neskoršie podané 

námietky sa nebude prihliadať. Účastníci konania mohli uplatniť svoje námietky do 

08.12.2021  Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadal podľa ust. § 61 ods. 6 stavebného 

zákona o predĺženie lehoty na posúdenie stavby.  

 

Pred konaním si stavebník zabezpečil vyjadrenia dotknutých orgánov okrem uvedených 

vo výroku tohto rozhodnutia aj: OTNS z 27.04.2021, HAZU z 18.03.2021, RÚVZ 

z 09.03.2021, MO SR, agentúra správy majetku z 08.03.2021, OÚ BA, OCOaKP 

z 03.05.2021, TI z 21.06.2021, MV SR sekcia informatiky z 23.03.2021, MV SR KDI 
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z 04.03.2021, MČ BA-NM, ODEFaVO z 08.07.2021, OU BA, OPK z 25.02.2021, OU BA, 

OŽP z 02.03.2021, Michlovský, s.r.o. z13.05.2021, Orange Slovensko, a.s. z 13.05.2021, 

Regionálne cesty BA, a.s. z 05.03.2021, Energotel, a.s. z 04.12.2021, Telekom International, 

s.r.o. z 28.04.2021, ACS, s.r.o. z 10.12.2020, TERMMING, a.s. z 27.04.2021, RAINSIDE, 

s.r.o. z 28.04.2021, Eustream, a.s. z 27.04.2021, Allianz, a.s. z 27.04.2021, SATRO, s.r.o. 

z 27.04.2021, SANET, s.r.o. z 29.04.2021, TOWERCOM, a.s. z 06.05.2021, Nafta, a.s. 

z 29.04.2021, BaT, a.s. z 04.05.2021, HEIZER OPTIK, s.r.o. z 27.04.2021, SUPTel, s.r.o. 

z 26.05.2021.   

  Podmienky dotknutých orgánov sú zahrnuté do podmienok tohto povolenia. Všetky 

podmienky zo stanovísk dotknutých orgánov stavebný úrad vo výroku rozhodnutia neuviedol 

v citovanom znení, nakoľko obsahovali kontaktné informácie, obchodné podmienky 

pripojenia, informácie  k platnosti stanovísk a podľa ich obsahu sa nejednalo o podmienky 

k  realizácii stavby. 

 

  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 

 

  Podľa § 54 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 

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

orgánom je Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava.  

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 
 

 

 

 
 

 

Mgr.  Rudolf   K u s ý 
starosta mestskej časti 

  Bratislava - Nové Mesto 

       
Správny poplatok vo výške 400 eur – uhradený prevodom z účtu 

 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou: 

Účastníkom konania: 

1. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava adresa na doručenie:  Ing. David 

 Mezei. A. Behúnka 16, 900 81 Šenkvice 

2. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 

3. SR - vlastník / Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava - správca 

 pozemku reg. C-KN parc.č. 19470/1, 19470/7,19476/23,19490/1 - LV č. 3720 

4. Tvořík Dušan, Púpavová 35, 841 04 Bratislava - vlastník pozemku reg. E-KN parc. č. 19474/2 - 

 LV č. 4320 

5. Malík Jozef, Osuského 28, 851 03 Bratislava - vlastník pozemku reg. E-KN parc. č. 19474/2 

 LV č. 4320 

6. Weisz Pavol - vlastník / Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 81715 Bratislava - 

 správca pozemku reg. E-KN parc.č. 19474/2 - LV č. 4320 

7. Jeriga Václav, Jankolova 2, 851 04 Bratislava - vlastník pozemku reg. E-KN parc.č. 19467/1, 
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 19468/1, 19468/2 - LV č. 7042 

8. Zechmeistrová Alžbeta - vlastník pozemku reg. E-KN parc.č. 19457, LV č. 6929 

9. SR - vlastník / Národný onkologický ústav, Klenová 1, 833 10 Bratislava - správca 

 pozemku reg. C-KN 19470/8 - LV č. 3297 

10. vlastníci (239) pozemku reg. C-KN parc.č. 19470/252 - LV č. 7256 

11. Omni consult, s.r.o., Strážna 9/D, 831 01 Bratislava 

12. vlastníci (148) pozemku reg. C-KN parc.č. 19470/383 - LV č. 7265 

13. F-LUXUS s.r.o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava 

14. Juruška František - vlastník pozemku reg. E-KN parc.č. 19426 - LV č. 6925 

15. Jurušková Mária - vlastník pozemku reg. E-KN parc.č. 19426 - LV č. 6925 

16. Schwantzer Gustav - vlastník pozemku reg. E-KN parc.č. 19427 - LV č. 6926 

17.  Schwantzerová Roza - vlastník pozemku reg. E-KN parc.č. 19427 - LV č. 6926 

18.  Hlavné mesto SR Bratislavy, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 

19.  SPP – distribúcia, a.s., Ing. Anna Valová, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

 

 
Na vedomie: 

20.   Hlavné mesto SR Bratislavy, OUIČ, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

21. Hlavné mesto SR Bratislavy, OSK, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

22. Hlavné mesto SR Bratislavy, ODP, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

23. Hlavné mesto SR Bratislavy, VO, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

24. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, odd. ŽPaÚP, Junácka 1, 832 91 Bratislava 

25. Okresný úrad Bratislava, odd. ochrany prírody, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

26. Okresný úrad Bratislava, odd. odpadové hosp., Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

27. Okresný úrad Bratislava, odd. štátnej vodnej správy, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

28. Okresný úrad Bratislava, odd. CO a kríz. plánovania, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

29. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

30. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

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

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

33. SPP – distribúcia., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

34. Západoslovenská distribučná a.s., elektroenergetické zar., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

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

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

37. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 

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

39. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 

40. Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 08 Bratislava 

41. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 

42. SITEL, s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava 

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

44. ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava 

 

 

Doručuje sa verejnou vyhláškou: 

1. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť po dobu 

 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť 

 

 

 

Potvrdenie dátumu vyvesenia 

 

Dátum vyvesenia:      Dátum zvesenia 


