
                                                                                      

 

Číslo : ÚKaSP–2010-11/1630-R-STE                                                     Bratislava 28.03.2011 

 

 

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 (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov a čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 
„stavebný úrad“), prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 61 stavebného zákona v stavebnom 
konaní s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa §§ 62 
až 66 stavebného zákona v spojení s § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona, rozhodla takto:  
 
Stavebný úrad podľa § 66 stavebného zákona v spojení s § 46 zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov vydáva toto 
 
 

S t a v e b n é  p o v o l e n i e 
 
 
pre stavebníka:  ZSE Distribúcia, a.s.  Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
v zastúpení:        Enermont spol. s.r.o. Hraničná 14, 827 14 Bratislava,         

zastúpený Ing. Editou Soboličovou, Červeňová 18, 811 03 Bratislava 
 
 
na líniovú stavbu: „Bratislava – Vínna NN káblové vedenie“ 
miesto stavby:  Vínna ulica v Bratislave 
na pozemkoch:  parc. č. 4783 
katastrálne územie:  Vinohrady  
 
podľa predloženej projektovej dokumentácie, vypracovanej zodpovedným projektantom 
Vladimírom Huljakom, Enermont spol. s r.o., Hraničná 14, 827 14 Bratislava, z 07/2009, 
ktorá je overená tunajším stavebným úradom v stavebnom konaní a je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

Technické riešenie líniovej stavby:  
 

Predložená projektová dokumentácia rieši dobudovanie NN káblového vedenia po takmer 
celej dĺžke Vínnej ulice a osadenie troch rozvodných skríň (2 x SR5 2/4 a 1x SR4 3/2) 
v trase nového NN káblového vedenia, ktorá zabezpečí dodávku elektrickej energie pre 
súčasných aj budúcich obyvateľov v tejto lokalite.  
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Na Vínnej ulici sa nachádza jestvujúca rozvodná skriňa SR6 Hasma, ktorá je zapustená 
v oplotení parc.č. 4784/3. NN spojkami typu SVCZP sa na existujúce NN káblové vedenie 
NAYY-J 4 x 240 mm² smerujúce od TS 1590 na Vínnej ulici naspojkuje nové NN káblové 
vedenie NAYY-J 4x240 mm² , ktorého trasa povedie v celej trase v chráničke FXKVø150, 
prekrižuje spevnenú cestu na Vínnej ulici a po druhej strane pokračuje v okraji cesty po 
úroveň parc.č. 4749/1, kde kábel prejde cez spevnenú cestu a zaslučkuje sa do novej skrine 
SR5/2 osadenej na parc.č. 4783 pri hranici pozemkov 4788 a 4787. Zo skrine SR5/2 
pokračuje NN kábel opäť späť cez cestu Vínnej ulice po druhej strane, pri okraji cesty 
a zaslučkuje sa do novej rozvodnej skrine SR5/1 osadenej na parc.č. 4783 na hranici 
pozemkov parc.č. 4751 a 4752. 
Zo skrine SR5/1 pokračuje NN kábel pri okraji cesty a ukončí sa v novej rozvodnej skrini 
SR4 osadenej na konci Vínnej ulice na parc.č. 4783 pri hranici s parc.č.4754.  
Zo skrine SR4 sa vyvedie druhý NN kábel NAYY-J 4 x 240 mm², ktorý pokračuje 
v spoločnej trase späť a pokračuje po úroveň existujúcej skrine SR6, kde sa v okraji cesty 
na Vínnej ulici naspojkuje NN spojkami typu SVCZP 4x240 na existujúce NN káblové 
vedenie NAYY-J 4 x 240 mm² smerujúce na Briežky do existujúcej skrine SR na parc.č. 
4748/3. 
Celková dĺžka NN káblového vedenia káblom NAYY-J 4 x 240 mm² je 335 m.  
 
NN káblové vedenie sa uloží do káblovej ryhy s rozmermi 50 x 120 cm, v ochrannej rúre 
FXKV ø 150 mm, ktorá bude uložená na zhutnenom povrchu a zasypaná zhutnenou 
zeminou. 
V ceste bude NN káblové vedenie chránené v ochrannej rúre FXKV ø150 mm a uložené 
v káblovej ryhe 80 x 120 cm. 
 
Umiestnenie stavby: 
Predmetná líniová stavba na Vínnej ulici, na pozemku parc. č. 4783 v k.ú. Vinohrady v 
Bratislave je umiestnená rozhodnutím o umiestnení stavby č.779, ktoré vydala Mestská časť 
Bratislava Nové Mesto pod č. ÚKaSP-2009-10/1694-UR-779-STE zo dňa 26.08.2010, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.10.2010. Umiestnenie stavby je v súlade s Územným 
plánom hl. m. SR Bratislavy, rok 2007, a v súlade s Územným plánom zóny Podhorský pás, 
schváleným VZN MsČ Bratislava – Nové Mesto č. 2/2006 dňa 13.6.2006.   
 
Podmienky uskutočnenia líniovej stavby: 
 
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval projektant 

Enermont spol. s r.o., so sídlom Hraničná 14, 827 14 Bratislava, zodp. projektant 
Vladimír Huljak, z 07/2009, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie línie stavby podľa situácie overenej v stavebnom konaní, 
oganizáciou na to oprávnenou.  

3. Stavebník sa nesmie bez osobitného povolenia stavebného úradu odchýliť od overenej 
projektovej dokumentácie, ako aj línie stavby.  

4. Stavebník je oprávnený začať stavebné práce až po nadobudnutí právoplatnosti tohto         
stavebného povolenia, ktoré stavebný úrad potvrdí na žiadosť stavebníka po jeho 
vzniku. 

5. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác.  
6. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný 15 dní po ukončení 

výberového konania oznámiť stavebnému úradu dodávateľa stavby a doloží jeho 
oprávnenie na výkon tejto činnosti a zabezpečenie odborného vedenia stavby. Bez 
zabezpečenia odborného vedenia stavby nesmie byť začaté so stavebnými prácami. 
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7. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti 
práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

8. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže 
dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením. 

9. Stavebník je povinný mať na stavenisku počas celej doby výstavby projektovú   
dokumentáciu overenú stavebným úradom, potrebnú na uskutočňovanie stavby a na                        
výkon štátneho stavebného dohľadu a viesť o stavebných prácach denník, súčasťou 
ktorého je tiež prehľadný záznam o osobách, pomáhajúcich na stavbe. 

10. 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. 

11.  Stavebník je povinný označiť stavbu jasne viditeľnou tabuľou primeraných rozmerov 
s týmito údajmi:        

       - označenie stavby 
       - označenie stavebníka 
       - kto stavbu realizuje 
       - kto a kedy stavbu povolil 
       - termín začatia a ukončenia stavby 
       - meno zodpovedného vedúceho stavby 
12. Bez súhlasu majiteľa nie je povolené skladovanie stavebného materiálu na pozemkoch, 

ktoré nie sú vo vlastníctve stavebníka alebo na verejných priestranstvách, t.j. na 
uliciach, námestiach, chodníkoch a podobne. O povolenie na zaujatie verejného 
priestranstva je nutné požiadať Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto. 

13. V prípade nutných rozkopávok, pred ich začatím je potrebné požiadať príslušný cestný 
orgán o rozkopávkové povolenie v zmysle VZN hl. m. SR č. 12/96 o vykonávaní 
rozkopávkových prác na území hl. m. SR Bratislavy. 

14. Stavebník je povinný bezodkladne ohlásiť povoľujúcemu stavebnému úradu 
a Pamiatkovej správe 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.  

15. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri realizácii stavby čo najmenej rušil užívanie 
susedných pozemkov a stavieb, aby vykonávacími prácami nevznikli škody, ktorým 
možno zabrániť a aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na 
cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Po skončení stavebných prác je povinný uviesť 
susedné pozemky a stavby do pôvodného stavu, ak to nie je možné alebo hospodársky 
účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.  

16. Lehota na dokončenie stavby sa určuje 12 mesiacov odo dňa začatia stavby. 
17. Stavebné povolenie stráca platnosť ak stavba nebude začatá do dvoch rokov odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, pokiaľ stavebný úrad 
v odôvodnených prípadoch neurčil pre začatie stavby dlhšiu lehotu.  

18. Stavebník sa upozorňuje, že ak stavbu bude realizovať v rozpore s týmto rozhodnutím, 
dopustí sa priestupku, za ktorý sa potrestá pokutou podľa stavebného zákona v znení 
neskorších predpisov. 

19. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu vznikajúceho pri výstavbe 
na riadenú skládku. Ku kolaudácii je stavebník povinný predložiť doklad o nakladaní 
s odpadom produkovaným počas výstavby a jeho prevzatie zmluvnou stranou. 

20. Dokončenú stavbu možno užívať až po jej skolaudovaní. Stavebný úrad vydá 
kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 stavebného zákona stavebníkovi na jeho návrh po 
ukončení stavby.  

21. Stavebník je povinný pred požiadaním o kolaudáciu požiadať oprávneného geodeta 
o zameranie realizovanej stavby tak, aby toto slúžilo ako podklad pre údaje k digitálnej 
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technickej mape. Zameranie stavebník odovzdá Magistrátu hl. m. SR – Správcovi 
digitálnej technickej mapy, ktorý mu vydá o tom príslušné potvrdenie ako doklad 
k vydaniu kolaudačného rozhodnutia.  

22. Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa 
osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel - §43f stavebného 
zákona. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží 
stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii. 
 

23. Pred začatím výkopových prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie 
jestvujúcich inžinierskych sietí a ich ochranných pásiem na stavbe ich správcami 
aby pri výkopových prácach nedošlo k ich poškodeniu. 

 
24. Stavebník je povinný v plnom rozsahu splniť a rešpektovať podmienky uvedené  

v stanoviskách  správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov ako aj vlastníka 
stavbou dotknutého pozemku: 

• Mestská časť Bratislava – Nové mesto, najmä: 
- dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného 

zákona č. 135/1961 Zb. v znení ďalších noviel a doplnkov, zákona č. 223/2001 Zz. 
O odpadoch v znení neskorších noviel; 

- zistiť a vytýčiť  inžinierske siete v  trase  navrhovaného vedenia a dodržať požiadavky 
ich správcov; 

- zabezpečiť časovú a vecnú koordináciu stavby s ostatnými investične pripravovanými 
pokládkami sietí v danom území skoordinovanú s príslušným cestným správnym 
orgánom; 

- zabezpečiť postup stavebných prác podľa popisu technického riešenia uvedeného 
v časti C -  bod 2, časti D – bod 3 projektovej dokumentácie, ako aj podmienok 
uvedených v rozkopávkovom povolení, o ktoré treba požiadať príslušný cestný 
správny orgán pred začatím výkopových prác; 

- zabezpečiť dopravnú prevádzku, bezpečnostné opatrenie a čistotu na dotknutých 
komunikáciách počas realizácie stavebných prác; 

- zabezpečiť úpravu spevnených plôch, komunikácií, chodníkov a zelene po ukončení 
stavebných prác do pôvodného stavu;  

- vylúčiť negatívne vplyvy výstavby na okolité životné prostredie. 
 
• Hlavné  mesto SR Bratislava, najmä: 
- rešpektovať platný Územný plán zóny Podhorský pás, v zmysle ktorého je Vínna ulica 

navrhnutá ako komunikácia funkčnej triedy D1; 
- vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného 

nariadenia č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hl. mesta SR Bratislavy;  
- požiadať v kolaudačnom konaní oddelenie životného prostredia magistrátu 

o vyjadrenie k nakladaniu s odpadmi zo stavebnej činnosti; 
- v prípade že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do 

majetku a správy hl. mesta SR, tento riešiť v projektovej dokumentácii pre stavebné 
povolenie ako samostatný objekt vo všetkých náležitostiach projektovej dokumentácie 
tohto stupňa. 

 
• Magistrát hl. mesta SR Bratislava, oddelenie dopravného plánovania, najmä: 
- rešpektovať a chrániť pred poškodením zariadenia verejného osvetlenia (VO) v správe 

OCH (v miestach styku Vínnej ul. so Sliačskou ul. je zemný – z Veltlínskej ul. aj 
vzdušný rozvod VO – na Sliačskej ul.); 

- všetky stavebné práce zrealizovať bez prerušenia funkčnosti VO; 
- POD prerokovať v Operatívnej komisii pri OD Magistrátu hl. m. SR Bratislavy; 
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- k preberaciemu konaniu resp. ku kolaudácii stavby prizvať OCH – správcu VO; 
- udržiavať čistotu počas stavby na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných 

priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej 
a pešej premávky v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon). 

 
• Obvodný úrad ŽP v Bratislave, odbor odpadového hospodárstva, najmä: 
- držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo 

právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené; 
- držiteľ odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich 

pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom; 
- držiteľ odpadov zabezpečí zhodnotenie stavebných odpadov prostredníctvom osoby 

oprávnenej nakladať s odpadmi, v prípade, že to nie je možné alebo účelné zabezpečí 
ich zneškodnenie; 

- držiteľ odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich 
zhodnotení a zneškodnení; 

- držiteľ odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom (§ 10 vyhláška MŽP 
SR č. 283/2001 Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov 
v termíne do 31.januára nasledujúceho kalendárneho roka; 

- pred začatím stavebných prác, držiteľ odpadov predloží tunajšiemu úradu spôsob 
nakladania s odpadom 17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05; 

- držiteľ odpadov najneskôr v termíne do kolaudácie stavby predloží tunajšiemu úradu 
doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou 
osobou s uvedením značky vyjadrenia. 

 
• Obvodný úrad ŽP v Bratislave, odbor ochrany prírody a krajiny, najmä: 
- realizáciou stavby nedochádza k výrubu drevín vyžadujúcich súhlas orgánu ochrany 

prírody podľa §47 zákona č.543/2002 Z.z.;  
- v prípade zabezpečenia ochrany blízko rastúcich drevín stavbou nebudú dotknuté 

záujmy ochrany prírody, chránené zákonom č. 543/2002 Z.z. 
- pri výkopových prácach postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných 

alebo nadzemných častí drevín (stromy, kry) a v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, 
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 

 
• Obvodný úrad ŽP v Bratislave, odbor štátnej vodnej správy, najmä: 
- Počas výstavby rešpektovať ochranné pásma existujúcich rozvodov vodovodu 

a kanalizácie. 
 
• Krajský pamiatkový úrad Bratislava, najmä: 
- v prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie 

prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález Krajskému 
pamiatkovému úradu Bratislava a nález ponechá bezo zmeny až do ohliadky KPÚ BA 
alebo ním poverenou osobou. 

 
• Slovak Telekom, a.s. , najmä: 
- Pri realizácii stavby dôjde ku kolízii s podzemnými telekomunikačnými zariadeniami 

/PTZ/ - tlmk. Káble, ktoré treba pred začiatkom výkopových prác nechať presne 
vytýčiť v teréne, aby neprišlo k poškodeniu; 

- Dodržať priestorové normy uloženia inž. Sietí /STN 73 60 05/ pri výkopových prácach 
pre káblové trasy, križovaní a súbehoch sietí iných vlastníkov s našimi PTZ, treba ich 
chrániť chráničkami /PVC trubky, betónové prípadne plastové žľaby, delené 
chráničky/, ak nebudú dodržané priestorové normy uloženia, je potrebné PTZ preložiť; 
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- V ochrannom pásme káblov prípadne kábelovodu vykonávať ručné odkopanie 
podzemných káblov ST a.s. za prítomnosti prevádzkovateľa, vedenie umiestnené 
v kábelovode a metalické káble umiestnené v profile ulíc ostávajú počas prác na 
inžinierskych sieťach v prevádzke; 

- Zabezpečiť maximálnu opatrnosť pri výkopových prácach v blízkosti 
telekomunikačných káblov príp. kábelovodu; 

- Káble zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu; 
- pri rekonštrukčných prácach v okolí prípojok slaboprúdu v prípade potreby ochrany 

káblov pred poškodením počas výkopových prác zabezpečiť pred zatečením;  
- pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť polohy zariadení priamo na povrchu 

terénu; 
- preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, 

s vytýčenou a vyznačenou polohou zariadení a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho 
ochranu stanovené; 

- upozorniť zamestnancov, vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 
± 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu; 

- upozorniť zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
pracovali s najväčšou opatrnosťou a nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti 
1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia 
riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu; 

- zhutniť zeminu pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním); 
- bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia (tlf.č. 12 129); 
- overiť výškové uloženie zariadenia ručnými sondami; 
- oznámiť ukončenie prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom, z dôvodu kontroly 

TKZ na t.č. 0902719605 – Talacko, 0903722388 – Brdečka; 
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto 

možné vykonať len so súhlasom správcu siete. 
 
• Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., najmä: 
- rešpektovať jestvujúce VH zariadenia a ich ochranné pásma vrátane všetkých ich 

zariadení a súčastí; 
- rešpektovať ochranné pásma sú určené  podľa predpisov Zákona č. 442/2002 Z.z. 

o verejných vodovodoch a kanalizáciách; 
- pásma ochrany sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho 

pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve 
strany; 

- v trase vodovodu a kanalizácie, vrátane ochranného pásma, je zakázané vykonávať 
zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať 
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré 
zamedzujú 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; 

- pred návrhom umiestnenia zámeru, pri súbehu alebo križovaní navrhovaných 
inžinierskych sietí s vodovodom alebo kanalizáciou a pod. je potrebné v dotknutom 
území vytýčiť a zamerať inžinierske siete a polohu navrhovaného objektu 
zodpovedným geodetom a dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie a ich súčastí;  

- ak sa v danej lokalite nachádza verejný vodovod alebo verejná kanalizácia, na ktoré nie 
je uzatvorená zmluva o prevádzke verejného vodovodu alebo kanalizácie s BVS, 
o vytýčenie je potrebné požiadať vlastníka alebo prevádzkovateľa vodohospodárskeho 
diela; 
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- pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi 
zariadenia je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického 
vybavenia vrátane zmien a doplnkov. 

 
• Západoslovenská energetika, a.s. , najmä: 
- stavba musí rešpektovať všetky zariadenia v majetku ZSE Distribúcie a.s. silové aj 

oznamovacie a dodržať ich ochranné pásma podľa § 36 zákona č. 656/2004 
o Energetike a jeho noviel. 

 

• Dopravný podnik Bratislava, a.s.: 
- stavebné práce a ostatné sprievodné činnosti nesmú nijako ohrozovať bezpečnosť 

prevádzky v autobusovej MHD na Sliačskej ulici a nesmú obmedzovať plynulosť 
premávky autobusov.  

 
• Slovenský pozemkový fond, najmä: 
- pred vydaním kolaudačného rozhodnutia bude na stavbu „Bratislava –Vínna, NN 

káblové vedenie“ zriadené vecné bremeno zapísané v katastri nehnuteľností; 
- káblové vedenie bude zložené tak, aby čo najmenej zasahovalo do možnosti pozemok 

užívať; 
- k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa stavby. 
 
Podmienky stavebného úradu: 
-  pred začatím stavebných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich 

inžinierskych sietí a ich ochranných pásiem na stavbe ich správcami aby pri výkopových 
prácach nedošlo k ich poškodeniu; 

- stavebník je povinný stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo počas výstavby       
v dôsledku stavebných prác k obmedzeniu a ohrozeniu obyvateľov a chodcov ako aj 
znečisťovaniu komunikácií; 

- stavebné práce a ostatné sprievodné činnosti nesmú nijako ohrozovať bezpečnosť  
     a plynulosť prevádzky na Vínnej, Sliačskej a Veltlínskej ulici; 
-  stavebník je povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov stavebných prác na 

životné prostredie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene  a doplnení niektorých 
zákonov; 

-   stavebník je povinný dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
v životnom prostredí, stavebné práce, ktoré svojimi účinkami obťažujú okolie a sú 
zdrojom hluku, exhalátov, otrasov a prachu, môže stavebník vykonávať len v pondelok 
až v piatok v čase od 7,00 hod. do 18,00 hod.; 

-  neporušovať hlavne v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný 
odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie vyjadrené v zákone č. 460/1992 Zb. 
v znení neskorších predpisov – Piaty oddiel čl. 36 písm. e) a Šiesty oddiel – čl. 44 – 
ods.1.; 

-   zabezpečiť dodržiavanie čistoty v okolí stavby; 
-  vykonať opatrenia na zamedzenie možnosti padania stavebného materiálu príp. iných 

stavebných pomôcok na susedné pozemky; 
- stavebné práce je potrebné prevádzať so súčasným zabezpečovaním statickej stability  
      okolitých objektov. 
 
Osobitné podmienky stavebného úradu: 
V zmysle §9 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa Všeobecnej záväznej vyhlášky Krajského 
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úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2005 zo dňa 13.1.2005, ktorou sa vykonáva 
akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia je stavebník povinný: 
      1.   Zabezpečiť denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem 

(hodnôt – 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; 

      2.   Zabezpečiť nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe  
            a pri ich preprave. 
      3.  Zabezpečiť pri realizácii nových investičných zámerov zatrávnenie nespevnených 

plôch. 
 
Námietky a pripomienky účastníkov konania:  
V určenej lehote v konaní vo veci povolenia predmetnej stavby boli uplatnené námietky 
účastníka konania Slovenský pozemkový fond – Bratislava, so sídlom na Búdkovej č.36, 
817 15 Bratislava, ktorými ako vlastník stavbou dotknutého pozemku požaduje:  
- zriadiť vecné bremeno na pozemku 4783, najneskôr v termíne do kolaudácie stavby; 
- predložiť projektovú dokumentáciu príslušného stupňa k nahliadnutiu. 
 
Stavebný úrad po preskúmaní uplatnených námietok vyhovel požiadavke účastníka konania 
o povinnosti zriadenia vecného bremena na stavbou dotknutom pozemku zahrnutím 
uvedenej povinnosti do podmienky č.24 vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Požiadavka 
na predloženie projektovej dokumentácie adresovaná stavebnému úradu nemá oporu 
v stavebnom zákone, preto ju zamieta. 
 
Stanoviská dotknutých orgánov neboli záporné ani protichodné.  
 
Stavebníkovi sa súčasne podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov vyrubuje poplatok pol. č.60 písm. g) v sume 33 €, (slovom tridsaťtri 
eur), ktorý stavebník zaplatil pred vydaním tohto rozhodnutia.  
 

O d ô v o d n e n i e: 
 

Na tunajší stavebný úrad bola dňa 27.09.2010 doručená žiadosť stavebníka ZSE distribúcia, 
a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava, v zastúpení firmou Enermont, spol. s r.o., Hraničná 14, 
827 14 Bratislava, v zastúpení Ing. Editou Soboličovou, Červeňova 18, 811 03 Bratislava 
o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu „Bratislava – Vínna NN káblové 
vedenie“ na Vínnej ulici v Bratislave, na pozemku parc. č. 4783, v kat. území Bratislava – 
Vinohrady, s posledným doplnením dňa 14.03.2011. 
 
Stavebný úrad po preskúmaní žiadosti stavebníka a podľa predloženej projektovej 
dokumentácie, ktorú vypracoval Enermont, spol. s r.o., Hraničná 14, 827 14 Bratislava, 
z júla 2009, ktorá je overená tunajším stavebným úradom v stavebnom konaní a je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia dňa 25.11.2010 listom č. ÚKaSP-2010/1630-
STE-ozn oznámil dotknutým orgánom a známym účastníkom konania začatie stavebného 
konania vo veci povolenia predmetnej líniovej stavby a termín, do ktorého mohli účastníci 
konania a dotknuté orgány podať svoje námietky a pripomienky.   
 
Ku konaniu boli predložené doklady preukazujúce vlastnícke právo stavebníka, ktoré ho 
oprávňuje stavbu realizovať a ďalšie predpísané doklady: 
 - výpis z listu vlastníctva č. 3605 - čiastočný 
 - kópia katastrálnej mapy zo dňa 14.09.2010 
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 - 2 x projektová dokumentácia 
 - 1x zákres do kópie katastrálnej mapy 
 - splnomocnenie na zastupovanie 
 - doklad o zaplatení správneho poplatku 
  
Stavebník so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia predložil stanoviská dotknutých 
orgánov, ktoré sa k stavbe vyjadrili kladne prípadne s pripomienkami, ktoré boli 
zapracované do podmienok tohto rozhodnutia: 
 
1. Slovenský pozemkový fond Bratislava – vyjadrenia  č. 6027/5913/2010/RO-1/Va zo 

dňa 13.12.2010 a č.DE/2011/004421 zo dňa 14.02.2011 
2. Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, odd. ÚP a ŽP  – záväzné stanovisko č. Star-

2686/2009/T zo dňa 08.12.2009 
3. Hlavné mesto SR Bratislava – MAGS OÚRM-50153/09/288849 - záväzné stanovisko 

zo dňa 26.11.2009 
4. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, oddelenie dopravného plánovania - vyjadrenie č. 

MAGS ODP-50118/2009-288848/Bá-264 zo dňa 01.10.2009 
5. Obvodný úrad ŽP v Bratislave, Odbor odpadového hospodárstva – vyjadrenie č. 

ZPH/2009/6300/III/MES zo dňa 04.09.2009 
6. Obvodný úrad ŽP v Bratislave, Odbor štátnej vodnej správy - vyjadrenie č. 

ZPS/2009/06294/REO/III zo dňa 03.09.2009 
7. Obvodný úrad ŽP v Bratislave, Odbor ochrany prírody a krajiny - vyjadrenie č. 

ZPO/2009/6297/BUB-BAIII zo dňa 04.09.2009 
8. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Bratislava, vyjadrenie č. 

2009/09432/JMI zo dňa 07.09.2009 
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave– stanovisko č. 

ORHZ-3788/2009 zo dňa 06.11.2009 
10. Krajský pamiatkový úrad Bratislava – stanovisko č. BA/09/1832-2/7572/Pr zo 

dňa 30.10.2009 
11. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby – vyjadrenie 

č.SAMaV-2594/2009 zo dňa 21.08.2009 
12. Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie č. 16947 09 zo dňa 22.09.2009  
13. Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie č. 16423 09 zo dňa 25.09.2009  
14. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s. – vyjadrenie č. TDaGIS-Vi-

1004/2009 zo dňa 19.10.2009 
15. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 26542/2009/Fj zo 

dňa 16.09.2009 
16. Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava,  vyjadrenie zo dňa 05.10.2009 
17. Dopravný podnik Bratislava, a.s., vyjadrenie č.14217/2000/2009  zo dňa 31.08.2009 
18. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Bratislava, odb. stanovisko č. 3699/1/2009 zo dňa 

11.11.2009 
19. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Bratislava, osvedčenie č. 3699/1/2009 – EZ zo 

dňa 11.11.2009 
 
 
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť stavebníka z hľadísk uvedených 
v  § 62 a § 64 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením a ani budúcim užívaním stavby 
nie sú ohrozené verejné záujmy a ani neprimerane obmedzené a ohrozené práva 
a oprávnené záujmy účastníkov konania.  

Navrhované umiestnenie líniovej stavby je v súlade s Územným plánom hl. m. SR 
Bratislavy, rok 2007 a v súlade Územným plánom zóny Podhorský pás, schváleným VZN 
MsČ Bratislava – Nové Mesto č. 2/2006 dňa 13.6.2006.  
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V určenej lehote v konaní vo veci povolenia predmetnej stavby boli uplatnené námietky 
účastníka konania Slovenský pozemkový fond – Bratislava, so sídlom na Búdkovej č.36, 
817 15 Bratislava, ktorými ako vlastník stavbou dotknutého pozemku žiadal vo vyjadrení 
doručenom dňa16.12.2010:  
- zriadiť vecné bremeno na pozemku 4783, najneskôr v termíne do kolaudácie stavby; 
- predložiť projektovú dokumentáciu príslušného stupňa k nahliadnutiu. 
 
Stavebný úrad po preskúmaní uplatnených námietok vyhovel požiadavke účastníka konania 
zriadiť vecné bremeno na stavbou dotknutom pozemku zahrnutím uvedenej povinnosti     
do podmienok tohto rozhodnutia. Požiadavka na predloženie projektovej dokumentácie 
adresovaná stavebnému úradu nemá oporu v stavebnom zákone, preto ju zamieta. 
 
Stanoviská dotknutých orgánov neboli záporné ani protichodné.  
 
Stavebný úrad v konaní nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného 
povolenia na líniovú stavbu NN káblového vedenia na Vínnej ul. v Bratislave, na pozemku 
parc. č.  4783 v kat. úz. Bratislava – Vinohrady. 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené        
vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia. 
 
                                                               P o u č e n i e:  
 
Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54 správneho 
poriadku v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší stavebný úrad – Mestskú časť 
Bratislava – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91  Bratislava 3. 
Ak stavebný úrad prípadnému odvolaniu nemôže vyhovieť v zmysle podmienok podľa § 57 
ods. 1 správneho poriadku, predloží ho na odvolacie konanie Krajskému stavebnému úradu 
v Bratislave.  
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa Piatej časti Občianskeho súdneho poriadku po 
vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.  
 
 

 

 

 

                            M g r.  R u d o l f  K u s ý 
                                                                                                 starosta mestskej časti 
                                                                                               Bratislava – Nové Mesto 
 
 
 
Doručuje sa : 
- účastníkom konania : 
1. navrhovateľ:  ZSE Distribúcia, a.s.  Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
2. v zastúpení: Ing. Edita Soboličová, Červeňová 18, 811 03 Bratislava 
3. Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Bratislava, Búdková 36, 817 15 

Bratislava (parc.č.4783) 
4. Enermont spol. s r.o., Hraničná 14, 827 14 Bratislava  
5. stavbou dotknutým účastníkom konania – doručuje sa verejnou vyhláškou 
 
- dotknutým orgánom: 
6. Hl. m. SR Bratislava - Magistrát , OÚPRM, Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1, 
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7. Hl. m. SR Bratislava - Magistrát , ODP, Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 
8. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odd. odpadového hospodárstva, 

Karloveská 2, 842 33, Bratislava 4 
9. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odb. ochrany prírody a krajiny, 

Karloveská 2, 842 33, Bratislava 4 
10. Obvodný úrad v Bratislave, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Staromestská 

6, 814 40  Bratislava 
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchran. zboru, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 
12. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
13. Slovak Telekom, a.s. , Karadžičova 10, 825 13  Bratislava 
14. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
15. Západoslovenská energetika, a.s Bratislava, Čulenova č.6, 816 47  Bratislava 1 
16. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska č. 1, 814 52  Bratislava 
17. Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivánska cesta  22, 821 04  Bratislava 2 
18. Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, oddelenie VaI  (TU) 
19. Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, odd. ÚPŽP, ref. ŽP, Junácka 1, 832 91 

Bratislava 3 
 
- doručí sa verejnou vyhláškou : 
Stavebný úrad, v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov, v súčinnosti s § 36 ods. 4 stavebného zákona, doručuje toto 
rozhodnutie verejnou vyhláškou, z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania.  
 
20. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, ORM, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 
21. Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, organizačný ref., Junácka 1, 832 91 Bratislava 
 
zabezpečia zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením na úradnej tabuli po dobu 15 dní 
a potvrdené vrátia tunajšiemu úradu. 
 
  
   Vyvesené dňa :                        Zvesené dňa : 
 
 
................................                                ................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vybavuje: Mgr. art. Štefancová     

 
tel. č.: 49 253 153     Stránkové dni: 
miestnosť č. 606, VI. poschodie   pondelok:8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00  
stavebne@banm.sk     streda: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00  
www.banm.sk     piatok: 8.00 – 12.00 


