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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 
a § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 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 (ďalej len 
„stavebný úrad“) na základe uskutočneného územného konania vedeného v súlade s § 35 
a nasl. stavebného zákona rozhodla takto: 
podľa § 39, § 39a stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov vydáva 

 
územné rozhodnutie 

 
na umiestnenie líniovej telekomunikačnej stavby:" FTTH BA, Nové Mesto – Staré Mesto " 
ktorá je vymedzená do týchto oblastí: 

- oblasť: Šancová ul. 
dotknuté ulice : Šancová – severná strana, Žabotová, Holekova, Bukurešťská, 

Železničiarska, Murgašova, Palárikova, Jelenia, Karpatská, 
Beskydská, Čajakova, Ľadová, Legionárska, Jiskrova, Belehradská, 
Kováčska, Šancová – obe strany pod Račianskym mýtom, 
Račianska, Kominárska. 

- oblasť: Vajnorská ul.  
dotknuté ulice:  Trnavská cesta, Vajnorská, Družstevná, Kalinčiakova, Pri starej 

prachárni, Bartoškova, Športová, Odbojárov, Príkopova, 
Škultétyho, Kukučínova, Moravská, Plzenská, Robotnícka, Osadná, 
Budyšínska, Osadná, Tehelná, Mestská, Sadová, Kutuzovova, 
Jarošova, Hálkova, Junácka, Bajkalská 

- oblasť: Račianska ul. 
dotknuté ulice: Račianske Mýto, Račianska, Jozefa Cígera Hronského, Sibírska, 

Mikovíniho, Kraskova, Ursíniho, Americká, Ľublanska, 
Ukrajinská, Šuňavcova, Legerského, Ovručská, Kyjevská, 
Piešťanská 

- oblasť: Kukučínova ul.  
dotknuté ulice: Kukučínova, Čsl. parašutistov, Hálkova, Letná, Riazanská, Račianska, 

Teplická, Smíkova, 
navrhovateľom spoločnostiam Towercom Infrastructure, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava 
a spoločnosti Sitel s.r.o., Zemplínska 6, Košice.  
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
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I. 
Stavba sa umiestňuje podľa celkovej situácie v M 1:10 000 a podľa projektovej dokumentácie 
pre umiestnenie stavby spracovanej Ing. Pavlom Pápayom, Telecomproject s.r.o., so sídlom 
Pajštúnska 1, Bratislava v marci 2011, pri rešpektovaní podmienok tohto rozhodnutia. 
 
II. 
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 
 
A. Podmienky umiestnenia:   
 
Stavba v mestských častiach Bratislava-Staré Mesto a Bratislava-Nové Mesto v  4 
samostatných lokalitách umiestňuje podzemné optické prenosové siete s napojením na obytné 
domy, ktoré  budú z 2-3ks HDPE rúr s priemerom 40 mm s mikrotrubičkami resp. zväzky 
mikrotrubičiek pre zatiahnutie optických minikáblov. V úsekoch na uliciach Žabotova, 
Železničiarska, Jelenia, Palárikova, Karpatská, Beskydská, Šancová, Račianske mýto, 
Belehradská, Kukučínova, Plzeňská, Robotnícka, Vajnorská, Bajkalská Račianska, Kraskova, 
Sibírska, Ursínyho a Ovručská bude zrealizovaná pripokládka 1ks HDPE rúry o priemere 
40/33 mm resp. zväzku mikrotrubičiek. Trasa optických káblov bude vedená, pokiaľ to 
terénne podmienky dovolia a pri dodržaní priestorovej normy, v priľahlom zelenom páse 
vedľa jednotlivých miestnych komunikácií, resp. ich chodníkových častí. 
Dĺžka káblovej ryhy pre FTTH sieť vo voľnom výkope : 24 870 m 
Dĺžka pripokládok 1 HDPE rúry pre SITEL, s.r.o.:   5 140 m. 
 

B. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov : 

• pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení technického 
vybavenia územia 

• rešpektovať ochranné pásma existujúcich vedení technického vybavenia územia 
• križovania a súbeh podzemných vedení technického vybavenia územia riešiť 

v súlade s platnými technickými normami 
• výkopové práce v blízkosti podzemných vedení technického vybavenia územia 

vykonávať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné 
náradie, práce vykonávať ručne 

• odkryté podzemné vedenia technického vybavenia územia zabezpečiť proti 
 poškodeniu 

•  preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, 
s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenie technického vybavenia  
územia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené 

•  upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 
odchýlku skutočného uloženia podzemného vedenie technického vybavenia  
územia od vyznačenej polohy na povrchu terénu 

•  včas upozorniť vlastníkov pozemkov a stavieb o vstupe na pozemok a o realizácii 
výkopových prác. 

• počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie stavbou 
dotknutých nehnuteľností. 

 
Železnice Slovenskej Republiky Generálne riaditeľstvo č. 13790/2011/O420-3 zo dňa 
21.6.2011 a vyjadrenia jednotlivých zložiek: 

• Oblastné riaditeľstvo Trnava č.3493/2011/389902/SŽTS/F1.05 zo dňa 
12.4.2011 
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• Atrakčný obvod Bratislava č. 017/02/PD/Čer/2011 zo dňa 15.3.2011 
• Železničné telekomunikácie, č. 696/A3.02/OPRTR/2011/64 zo dňa 3.3.2011 
• Generálne riaditeľstvo, odbor bezpečnosti a inšpekcie č 10132/2011/O440-2 zo 
dňa 07.02.2011 

• Stredisko hospodárenia s majetkom, Regionálne pracovisko  č. 0750/H 
1.04/1418 zo dňa 8.4.2011 

• Úrad pre reguláciu železničnej dopravy  č. 3490/2011-S4/J-Pr zo dňa 
07.7.2011 

 
1. Stavbu zrealizovať v OPD a OD žel. trate Devínska Nová Ves – Štúrovo, úsek ŽST 

Bratislava hl.st. v žkm 54,555 – 54,560 vpravo v smere staničenia v minimálnej 
vzdialenosti 55,00 m od osi krajnej žel. koľaje a v súbehu so žel. traťou Bratislava 
Predmestie – Bratislava Filiálka v žkm 4,820 – 6,254 obojstranne v smere staničenia 
v minimálnej vzdialenosti 31,00 m od osi krajnej žel. koľaje a sčasti na pozemkoch ŽSR, 
za dodržania príslušných ustanovení platných dráhových predpisov a technických noriem  

2. Rešpektovať plánovanú stavbu ŽSR, prepojenie železničného koridoru TEN-T s letiskom 
a železničnou sieťou v Bratislave 

3. V dostatočnom predstihu pred začatím prác je stavebník povinný so ŽSR OR Trnava 
prejednať postup a podmienky realizácie prác v obvode dráhy a objednať technický dozor 
pri prácach a zabezpečiť opatrenia na bezpečnú prevádzku dráhy a dopravy na dráhe 
a dozerať na bezpečnosť osôb 

4. Stavebník je povinný udržovať stavbu v OPD a v OD tak, aby neohrozoval, 
neobmedzoval ani nenarušil bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe 

5. Stavbu žiadame realizovať podľa prepracovanej dokumentácie odsúhlasenej 
zhotoviteľom dokumentácie stavby ŽSR. Žiadame stavbu i v jej ďalšej príprave 
a realizácii koordinovať a zosúladiť so stavbou ŽSR. 

6. Stavebník bude rešpektovať objekty a zariadenia ŽSR, miesto stavby zasahuje do ODP 
s čím sú spojene negatívne vplyvy a obmedzenia (vibrácie, vplyv prevádzky trakcie) 
spôsobené železničnou prevádzkou a je povinný zabezpečiť, aby nim navrhovaná stavba 
odolávala vplyvom železničnej prevádzky počas celej doby jej prevádzky. 

7. Realizáciou stavby 
a) Nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy, 

k narušeniu stavby drahý, jej odvodnenia a poškodeniu objektov a zariadení ŽSR, 
b) Nesmú byt znečisťované pozemky v správe ŽSR. 

8. Investor zabezpečí: 
a) Pred realizáciou – vytýčenie vedení ŽSR a ohlásenie termínu realizácie prác podľa 

požiadaviek príslušných správcovských zložiek, 
b) Po realizácii – v prípade zemných prac obnažujúcich káblové trasy ŽSR prizvanie 

príslušného správcu na vizuálnu kontrolu za účelom vykonania previerky. 

9. Prebytočnú zeminu z výkopu ani iný odpad neskladovať na pozemku ŽSR ani v OPD 
a po skončení prac uviesť terén do pôvodného stavu. 

10. ŽSR-SHM RP Bratislava z hľadiska majektoprávneho nemá námietky k predmetnej 
stavbe, za predpokladu uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena najneskôr pred územným rozhodnutím stavby. 

11. Investor je povinný pred realizáciou stavby oboznámiť ŽSR-SHM RP Bratislava 
s termínom začatia stavby. 
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Ministerstvo obrany, Správa nehnuteľného majetku a výstavby č. SAMaV – 476/2011 zo dňa 
27.1.2011: 

1. Neprerušiť premávku na prístupových komunikáciách  Kutuzovova, Jarošova, Za 
kasárňou, Vajnorská a Kukučínova ul.  

2. Nepoškodiť prípojky inžinierskych sietí do kasárenských areálov.  
 
Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát č. KRP-DI-DIO-27-
017/2011 zo dňa 4.2.2011: 

1. Pri prácach nesmie dôjsť k zamedzeniu prístupu k priľahlým nehnuteľnostiam 
a k objektom. 

2. Pri križovaní cestných komunikácií žiadame preferovať pretláčanie optických vlákien 
pod komunikáciou. 

3. Počas prác na chodníku žiadame zachovať šírku pásu pre chodcov min. 1,5 m, resp. 
presmerovať pešiu trasu na najbližšie voľné chodníky. 

4. V prípade záberu verejného priestranstva alebo zásahu do cestných komunikácií 
žiadame pred začatím prác predložiť projekt organizácie dopravy počas výstavby 
(projekt dočasného dopravného značenia) na definitívne odsúhlasenie v Operatívnej 
komisii Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. 

5. Stavbu žiadame realizovať v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a noviel. 

 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava č. BA/11/0295-2/1092/PRA zo dňa 22.2.2011: 

1. Z dôvodu predchádzania ohrozeniu, poškodeniu alebo zničeniu národných kultúrnych 
pamiatok a na trvale udržiavanie ich dobrého stavu vrátane ich prostredia, v zmysle 
ustanovenia §27 pamiatkového zákona je vylúčené realizovať deštruktívne zásahy do 
nadzemnej hmoty dotknutých kultúrnych pamiatok. 

2. Z dôvodu zachovania a regenerácie priestorového usporiadania, uličného parteru 
a charakteristických pohľadov dotknutých ulíc pamiatkovej zóny v zmysle 
ustanovenia § 29 ods. 3 pamiatkového zákona je neprípustné realizovať stavebné 
zásahy do uličných fasád jednotlivých domov na dotknutých uliciach pamiatkovej 
zóny. 

3. Forma a jednotlivé pozície koncových zariadení optických prípojok pred objektmi 
národných kultúrnych pamiatok a na území pamiatkovej zóny budú prerokované so 
zástupcom Krajského pamiatkového úradu Bratislava. 

4. V prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie 
prác podľa ustanovenia §40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nalez Krajskému 
pamiatkovému úradu Bratislava a nalez ponechá bezo zmeny až do obhliadky 
Krajským pamiatkovým úradom Bratislava alebo nim poverenou odborne spôsobilou 
osobou. 

 
Slovnaft a.s., č. 62310/2011/209 zo dňa 18.2.2011: 

1. Výkopové práce vykonávať v blízkosti ČS PHM na Bajkalskej ulici tak, aby nijako 
neobmedzili prevádzku čerpacej stanice 

2. Zemina z výkopov ani materiál potrebný k stavbe sa nebude uskladňovať na pozemku 
vo vlastníctve Slovnaft, a.s. 

3. Po uložení optických káblov bude terén uvedený do pôvodného stavu. 
 
SPP - Distribúcia a.s., č.TDaGIS-JPe-207/2011 zo dňa 9.2.2011: 

1.  Rešpektovať plynárenské zariadenia nachádzajúce sa v záujmovom území stavby. 
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Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.,  č. 3550/2011/Mg zo dňa 16.2.2011: 
1. Požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich ochranné pásma vrátane všetkých ich 

zariadení a súčastí. 
2. 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 obmedzujú 
prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť 
ich technicky stav, vysádzať trvale porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne 
úpravy a podobne. 

3. Akákoľvek stavebná alebo iná činnosť v trase vodovodu a kanalizácie, vrátane 
ochranného pásma, sa môže vykonávať iba so súhlasom a podľa pokynov príslušného 
majstra BVS. 

4. Zahájenie výkopových prac žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť 
príslušnému majstrovi BVS. 

5. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do podzemných 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. 

 
Bratislavská teplárenská a.s., č. 01267/Ba/2011/3340-2 zo dňa 10.3.2011: 

1. Zamedziť pohyb ťažkých mechanizmov nad horúcovodom 
2. Neumiestňovať bez nášho predchádzajúceho súhlasu prostriedky zariadenia staveniska 

nad horúcovod, do jeho ochranného pásma a do pásma bezprostredne nadväzujúceho 
na jeho ochranné pásmo 

3. Akýkoľvek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia našej spoločnosti je 
neprípustný 

4. Optický kábel nesmie prechádzať horúcovodným kanálom a horúcovodnou šachtou 
5. žiadame byť prizvaný na kontrolu križovania optického kábla s naším horúcovodom 

ešte pred zásypom 
6. V ulici Sliačska, Junácka, a Račianska žiadame opticky kábel uložiť mimo 

horúcovodu a jeho ochranného pásma. 
 
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, č.j. BA - 0219/2011 zo dňa 
8.2.2011: 

1. Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami nad optickou trasou, kým sa 
nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu 

2. Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by 
znemožňovali prístup k PTZ 

3. Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ 
4. Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie 

(zákrytové dosky, fólia, markery). 
 
Slovak Telekom a.s., č. 20405 11, 20487 11, 20400 11, 20055 11 zo dňa 21.3.2011: 

1. Zhutnenie zeminy pod káblami pred ich zakrytím (zasýpaním), 
2. Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonane bez nášho 
vedomia) 



 6 

3. V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto 
možné vykonať len so súhlasom správcu siete.  

 
Sitel s.r.o., Pracovisko Bratislava,  č.128/2011 zo dňa 21.2.2011: 

1. Overenie výškového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia) 

 
Pantel International SK s.r.o., č. VYJ/063(065,066,067)/ 2011 zo dňa 01.2.2011: 

1. Pred začatím výkopových prac upovedomiť zástupcu PANTEL SK o zahájení prac. 
2. Pred zásypom pozvať zástupcu PANTEL SK na obhliadku, čí HDPE rúry pre OK nie 

sú porušené. 
3. Zásyp HDPE rúr pre OK vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť 

mechanickú ochranu nad HDPE rúrami pre OK. 
 
GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, č.j. 067/2011, 068/2001, 069/2011, 
070/2011: 

1. Pred zásypom ryhy prizvať zástupcu GTS Slovakia na obhliadku, oznámiť na tel. 02 / 
3248 7887 

2. Zásyp vykonať podľa príslušnej STN, zabezpečiť mechanickú a signálnu ochranu. 
 
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja č. 100085/2011-DP/12 zo dňa 3.2.2011: 
 

1. Stavebná činnosť nesmie v žiadnom prípade spôsobiť zastavenie premávky na 
električkovej a trolejbusovej dráhe t.z., že stavebná činnosť nesmie spôsobiť napäťovú 
ani dopravnú výluku 

2. Pri prácach v blízkosti trakčných vedení, napájacích a ovládacích káblov je nutne 
dodržať STN 34 31 12 najmä čl. 112, 117 a 120 (napr. stavba lešenia, výťahu a pod.) 

3. Stavebné práce nesmú poškodiť alebo narušiť statiku trakčného zariadenia 
4. V ochrannom pasme trakčného zariadenia nesmie byt vykonávaná žiadna činnosť 

(napr. manipulácia tovaru so žeriavom) bez napäťovej výluky (po dohode s DPB, a.s.), 
 
Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor odpadového hospodárstva  
č.ZPH/2011/01079/III/DAD zo dňa 25.2.2011: 
 

1. Držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo 
právnickým osobám, ktoré sú na tuto činnosť oprávnené. 

2. Držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení 
odviesť k oprávnenému odberateľovi. 

3. Držiteľ odpadov k. č. 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 pred 
začatím zemných prác preukáže tunajšiemu úradu spôsob nakladania s predmetným 
odpadom. 

4. Nakoľko celkové množstvo odpadov z uskutočňovania stavebných prác presiahne 
súhrne množstvo 200 t za rok, je držiteľ stavebných odpadov povinný zabezpečiť ich 
materiálové zhodnotenie. 

5. Držiteľ odpadov bude viest a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich 
zhodnotení a zneškodnení. 

6. 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. 
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7. Po ukončení stavebných prác dodávateľ stavby, ako pôvodca odpadov predloží 
Obvodnému úradu do 15 dní doklady o zhodnotení, alebo zneškodnení odpadov zo 
stavby oprávnenou osobou. 

 
Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor ochrany prírody a krajiny č. 
ZPO/2011/01615/BUB-BAIII, ZPO/2011/1092-2/TOJ-BAI zo dňa 24.2.2011: 

1. V prípade, že v súvislosti s navrhovaným umiestnením stavby budú dotknuté stromy 
s obvodom kmeňa nad 40 cm (vo výške 130 cm nad zemou) alebo kry s výmerou nad 
10 m, (v prípade verejnej zelene bez ohľadu na veľkostné parametre), na ich výrub sa 
vyžaduje súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. od orgánu ochrany prírody 
a krajiny v spôsobilosti príslušnej mestskej časti. 

2. Pri výkopových prácach je potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu 
podzemných alebo aj nadzemných častí drevín (stromy, kry) a v zmysle STN 83 7010 
Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Podľa § 47 
ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny. 

 
Obvodný úrad Bratislava, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia č.ObU-BA-CO1-
2011/08099/2 zo dňa 2.2.2011: 

1. Pri realizácii stavby je možný kontakt s konštrukciami ochranných stavieb civilnej 
ochrany ako napr. núdzové výlezy, nasávacie potrubia vzduchotechniky, obvodové 
nosné konštrukcie a pod., ktoré sa môžu nachádzať v plánovaných trasách vedenia 
optickej siete. V prípade narazenia na betónovú resp. oceľovú konštrukciu je potrebné 
informovať bezodkladne Obvodný úrad. 

 
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave č. 
B/2011/01136/LBO zo dňa 9.2.2011:  

1. V mieste kríženia stavby s telesom cesty II/502 a II/572 požadujeme použiť 
technológiu pretláčania s navrhovanou min. hĺbkou pretlaku 1,3 m a umiestnením 
technologických jám mimo cestného telesa 

 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava č. MAGS ORM 37432/11-21714 zo dňa 
9.5.2011: 

1. Vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného 
nariadenia č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Sekcia cestného hospodárstva č. MAGS ODP-
37197/2011-21717/Bá-38 zo dňa 29.3.2011: 

1. Vedenie trasy optickej prístupovej siete žiadame koordinovať s nasledovnými 
pripravovanými stavbami: 
a) Administratívna budova Račianske mýto, Bratislava (investor I.P.R. Slovakia, 
s.r.o.) 

b) Polyfunkčný areál CENTRÁL, Miletičova ul. Bratislava (investor Immocap 
Group, a.s.). a v rámci nej s uvažovanými úpravami priľahlých komunikácií 
Trnavská cesta, Miletičova, Jelačičova a ich križovatiek 

c) Nadstavba bytového domu a novostavba parkovacieho domu, Kukučinova ul. 
(investor ADVANCE REAL DEVELOPMENT, s.r.o.) 

2. Navrhovanú optickú sieť žiadame vybudovať bez zásahu do konštrukcií vozoviek ul. 
v správe MG OCH, t. z. trasu optickej siete budete viest mimo vozoviek týchto ul. 
a križovanie trasy cez vozovky týchto ul. vybudujete pretláčaním 
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3. Navrhovanú optickú sieť žiadame zrealizovať formou rozkopávok, bez frézovania do 
chodníkov v hĺbke 0.1m 

4. Všetky šachty a meracie zariadenia na trase optickej siete žiadame osadiť mimo 
komunikácií a chodníkov v správe MG OCH. 

5. Pred realizáciou rozkopávok je investor povinný zabezpečiť si u príslušného cestného 
správneho orgánu vydanie „Povolenia na rozkopávku“ na dotknutej pozemnej 
komunikácii, vrátane priľahlej cestnej zelene a túto si naplánovať v koordinácii 
s ďalšími investormi (resp. správcami vedení IS) aj v rámci stavby s platným POD tak, 
aby rozkopávka mohla byť realizovaná v období od 15. marca do 15. novembra 
bežného roka v najkratšom možnom technologickom časovom rozsahu 

6. Všetky práce pri ktorých dôjde k zásahu do komunikácií, chodníkov a cestnej zelene 
sa budú realizovať až po vydaní rozkopávkového povolenia. 

7. Rozkopávky žiadame zrealizovať v zmysle platných predpisov a technologických 
postupov, existujúce živičné a betónové konštrukčné vrstvy zarezať kotúčom (požitím 
pneumatického kladiva dochádza k poškodeniu konštrukcií vozoviek a chodníkov aj 
v okolí stavby), na zásyp použiť vhodný materiál v zmysle STN – štrkodrvu (nie 
výkopok), zabezpečiť predpísané zhutnenie podľa preukaznej skúšky použitého 
zásypového materiálu, hutniť po vrstvách – hrúbka podľa účinnosti použitého 
hutnacieho prostriedku (max. 20 cm), dodržať konštrukciu a viazanie prekrytie 
konštrukčných vrstiev v chodníku po 30 cm (každej vrstvy na každú stranu od hrán 
ryhy), dilatácie v betónových konštrukčných vrstvách urobiť rezaním (nie s vkladaním 
rôznych dosiek), pracovné spoje – škáry prelepiť kvalitnou asfaltovou páskou, 
predložiť atesty použitých materiálov a predpísaných skúšok. 

8. Po rozkopávkach žiadame: 
a) na chodníkoch urobiť novú povrchovú úpravu ACo8 hr. 4 cm (na podkladný 

betón tr. C 12/15 hr. 12 cm položený na zhutnený podklad) na celú šírku 
chodníkov a celú dĺžku dotknutých úsekov s predĺžením + 1 m na koncoch 
úsekov, dodržať niveletu chodníkov a obrubníkov, uvoľnené obrubníky 
osadiť do betónového lôžka a zaškárovať. 

b) rozkopávky po ukončení (ešte pred kolaudáciou stavby) zápisnične 
odovzdať OCH – správcovi dotknutých komunikácií a cestnej zelene. 

9. Žiadame rešpektovať, chrániť pred poškodením zariadenia verejného osvetlenia (VO) 
a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v správe MG OCH a pred začatím prác 
podzemné káblové vedenia VO a CSS vytýčiť odbornou firmou. 

10. Pred zásypom rýh žiadame prizvať správcu VO a CSS ku kontrole a k prevzatiu prác. 
9. Všetky stavebné práce žiadame zrealizovať bez prerušenia funkčnosti VO a CSS. 
10. Návrh POD žiadame prerokovať v Operatívnej komisii pri OD MG hl. m. SR 

Bratislavy. 
11. V prípade realizácie dočasného vodorovného dopravného značenia (na komunikáciách 

v správe OCH), žiadame použiť samolepiace označovacie pásy – odstrániteľné, bez 
zásahu do povrchovej úpravy vozovky ,nesúhlasíme s použitím klasickej farby 

12. Práce žiadame organizovať tak, aby nedošlo k obmedzeniu prevádzky MHD 
13. Po ukončení výstavby žiadame vyčistiť všetky uličné vpusty dažďovej kanalizácie 

v mieste stavby a opraviť všetky škody vzniknuté na komunikáciách, chodníkoch 
a cestnej zeleni v správe MG OCH spôsobených stavebnou činnosťou 

14. K preberaciemu konaniu stavby žiadame prizvať správcu komunikácií, VO a CSS 
a odovzdať PD skutočného vyhotovenia (úpravy objektov v správe OCH) 
s príslušnými atestmi a dokladmi 
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15. K preberaciemu konaniu stavby žiadame zabezpečiť polievacie auto (cisternu) ku 
kontrole funkčnosti UV, spádových pomerov a odvodnenia komunikácií (aj peších) 

16. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou 
znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách, výstavbu zabezpečiť bez 
porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky. 

 
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto č. 910/13561/2011/STA/Zub zo dňa 10.05.2011: 
 

1. Dodržiavať všeobecné záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, 
predovšetkým nariadenie č. 1/2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku, skladovanie 
sypkého materiálu na verejnom priestranstve sa nepovoľuje ako voľne sypané, ale 
uložené v kontajneroch, 

2. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy c. 12/1996 
z 24.10.1996 o vykonávaní rozkopávkových prác predložiť svoje návrhy a požiadavky 
do koordinačného plánu do 31.10. bežného roka, 

3. Pred začatím prác na realizácii stavby a v prípade záberu verejného priestranstva 
požiadať o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie na uliciach Šancová, 
Karpatská, Mýtna, Račianske mýto, Radlinského a Legionárska primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy a na uliciach Žabotova, Palárikova, Železničiarska, Bukureštská, 
Murgašova, Holekova, Jelenia, Beskydská, Čajakova a Ľadová starostku mestskej 
časti Bratislava – Staré Mesto, na ostatných plochách požiadať o súhlas ich vlastníkov, 

4. Pri vedení trás priečne cez komunikáciu využiť technológiu pretláčania 
5. Pred začatím stavebných prác skontrolovať uličné vpusty za účasti správcu 

komunikácie, 
6. Technológiu frézovania do chodníkov v hĺbke 0,1 m využiť v chodníkoch s asfaltovým 

povrchom s betónovým podkladom a v jednoliatych betónových chodníkoch, 
7. Pri frézovaní nerobiť ostré lomy, ryha musí byť plynulá s polomerom otáčania 5 m, 
8. Pri vykonávaní výkopových prác zabezpečiť prechod pre chodcov a umožniť vstupy 

do priľahlých nehnuteľností, 
9. Po ukončení výkopových prác uviesť komunikácie do pôvodného stavu, v chodníkoch 

zo zámkovej dlažby, dlažbu predlaždiť v celej šírke v dotknutom úseku, 
10. Komunikáciu a funkčné uličné vpusty odovzdať správcovi komunikácie, 
11. Výkop umiestniť mimo plôch zelene, t.j. v spevnených plochách – chodníkoch, 
12. Stavbu zrealizovať v súlade so záväznou STN  83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie 

a ochrana stromovej vegetácie, 
13. Výkop umiestniť tak, aby bol v čo najväčšej vzdialenosti od kmeňov drevín, 
14. Dreviny v blízkosti stavby zabezpečiť pred poškodením nasledovným spôsobom: 

a) zabrániť úniku tekutých stavebných materiálov a odpadových vôd zo 
stavebných činností v priestore okolo stromu, 

b) neskladovať a nenahŕňať zeminu na bázu kmeňa stromu, 
c) neskladovať v priemete koruny stromu ťažké stavebné materiály ani 

neparkovať ťažké stavebné mechanizmy, 
d) neodkrývať koreňový systém drevín 
e) v prípade potreby realizovať debnenie kmeňov stromov alebo celých drevín 

prípadne vyviazanie konárov (po konzultácii s orgánom vykonávajúcom 
v prvom stupni ochranu drevín) 
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15. Na stavbe umiestniť tabuľu s označením stavebníka, zodpovedného zástupcu, dátumu 
začatia a ukončenia stavby a číslom povolenia. 

 
Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Oddelenie územného plánovania a životného 
prostredia č. ÚPŽP-573/2011/T zo dňa 31.5.2011: 

1. Na celom území je potrebné vytvoriť etapy výstavby, aby sa predišlo rozkopaniu 
celého územia naraz a žiadosti na jednotlivé etapy podávať samostatne. 

2. Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného 
zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. 

3. Zabezpečiť dopravnú prevádzku, bezpečnostné opatrenia a čistotu na dotknutých 
cestných komunikáciách a chodníkoch počas realizácie stavebných prác. 

4. Pri poškodení dopravného značenia je potrebné toto v plnej miere obnoviť na náklady 
stavebníka. 

5. Na uliciach, kde sú vyznačené vyhradené parkovania, treba v dostatočnom predstihu 
upozorniť ich užívateľov na obmedzenie parkovania, prípadne zabezpečiť náhradné 
parkovanie. 

6. V rámci výkopových prác je potrebné výkopok priebežne odvážať a nie deponovať 
pozdĺž výkopu, následne zásyp realizovať vhodným zásypovým materiálom. 

7. Frézovaním bude možné uskutočniť položenie optickej trasy v rozsahu max. 1 450 m. 
8. Zabezpečiť úpravy spevnených plôch, komunikácií, chodníkov a zelene po ukončení 

stavebných prac do pôvodného stavu, pričom chodníky je potrebné upraviť v ich celej 
šírke. 

9. Spätnú úpravu zelene je potrebné realizovať podľa technologických postupov 
zakladania trávnikov v spolupráci s EKO VPS podnikom 

10. V blízkosti staveniska je potrebne zriadiť suché WC, aby sa predišlo znečisteniu 
okolia stavby. 

11. Pred začatím výkopových prác treba požiadať príslušné cestné správne orgány o ich 
povolenie s odsúhlaseným POD v dopravnej komisii na Magistráte hl. mesta SR 
Bratislavy. K žiadosti o výkopové práce je potrebné predložiť zmluvu s dodávateľom 
stavby. 

12. Počas realizácie stavby je potrebné zabezpečiť opatrenia na zamedzenie prašnosti 
súvisiacej so stavebnými prácami, t.j. zeminu z výkopu umiestňovať do prekrytého 
kontajnera, kropiť priľahlé spevnené plochy, ako aj dodržať ostatné opatrenia 
v zmysle Všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu životného prostredia 
v Bratislave č. 8/2010, ktorou sa vykonáva akčný plán na zabezpečenie kvality 
ovzdušia. 

13. Pri stavebných prácach je nutné rešpektovať blízke dreviny a ich koreňový systém 
a súčasne zabezpečiť ich maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením. 

14. Kontajnery na výkopovú zeminu, resp. odpad z výstavby, ako aj suché WC je potrebné 
umiestňovať mimo zelene, pokiaľ budú tieto umiestnené do verejnej zelene, je nutné 
požiadať o zabratie verejného priestranstva a po ukončení upraviť zeleň do pôvodného 
stavu. 

15. V rámci preberania verejných priestranstiev po rozkopávke sa trávnaté plochy v MČ 
B-NM preberú až po prvej kosbe pracovníkmi Divízie údržby verejnej zelene EKO – 
podniku VPS. 

16. V prípade nutnosti výrubu drevín je potrebné zabezpečiť v zmysle zákona č. 543/2022 
Z. z. o ochrane krajiny prírody a krajiny v znení neskorších predpisov súhlas 
príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny (MÚ B-NM) a to pred vydaním 
územného rozhodnutia. 
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17. Pri stavebných prácach je potrebné chrániť prostredie od hluku a neprekračovať 
najvyššie prípustné hladiny akustického hluku v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z.z., 
najmä vylúčiť rušenie hlukom v nočných hodinách a v dňoch pracovného pokoja. 

18. Identifikovať vlastníctvo jednotlivých dotknutých pozemkov z registra „C“ KN, ako aj 
z registra „E“ určeného operátu. 

19. Zabezpečiť stanovisko vlastníkov, resp. správcov dotknutých pozemkov, 
nehnuteľností a zariadení a dodržať nimi stanovené podmienky. 

20. Zabezpečiť časovú a vecnú koordináciu stavby s ostatnými investične pripravovanými 
pokládkami sietí v danom území, skoordinovanú s príslušnými orgánmi.  

 
UPC Broadband Slovakia s.r.o., zo dňa 4.3.2011: 

1. Podmienky ochrany a dozorovania vedení UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 
počas samotnej výstavby musia byt zmluvne dohodnuté medzi investorom a spol. 
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. na základe Mandátnej zmluvy, alebo Zmluvy 
o spolupráci pri výstavbe Telekomunikačnej siete. 

2. Spoločnosť Towercom Infrastructure a.s. je povinná prekonzultovať harmonogram 
výkopových prac a vytyčovania sieti 1 mesiac pred zahájením prac a objednať si 
u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sieti a zariadení minimálne 3 týždne vopred 
pred zahájením výkopových prác. 

3. V prípade, ak dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi 
telekomunikačnými zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli 
vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor. 

4. Bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení 
spoločnosti UPC, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek 
kábla medzi dvoma najbližšími skriňami. 

5. V prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sieti (existujúcich telekomunikačných 
zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovnici, resp. zástupcovia spoločnosti 
UPC boli vopred prizvaný pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, 
spätný zasyp sieti UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou 
fóliou. 

6. Zákaz skládok budovania zariadení nad trasou UPC. 
7. V prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky. 

Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia 
poverená spoločnosťou UPC. 

8. Žiadame, aby spoločnosti UPC ako účastníkovi konania  navrhovateľ odovzdal presný 
zákres všetkých nimi uložených telekomunikačných zariadení (sietí). 

 
SIEMENS s.r.o., č. PD/BA/013/11 zo dňa 28.1.2011: 

1. Všetky káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou a obnažené káblové 
rozvody požadujeme uložiť do chráničiek, 

2. Pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.  
3. V prípade manipulácie alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním 

prac prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie, k 
odovzdaniu staveniska pred zasýpaním káblov a ku kolaudácii požadujeme predvolať 
stavebný dozor Siemens, s.r.o., 

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

5. V prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu.  
 
Generálny investor Bratislavy, č. 115/2011/213 zo dňa 2.2.2011: 
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1. Pri križovaní miestnych komunikácii (Šancovej, Jelenej, Karpatskej, Legionárskej, 
 Belehradskej, Miletičovej, Trnavskej cesty, Vajnorskej, Junáckej, Račianskej 
a Riazanskej) a chodníkov v prípade ich podvŕtania je potrebné uvažovať v chráničke 
s rezervou pre min. 1 HDPE rúru pre potreby Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. 

2. S predloženým trasovaním zakresleným do výkresov č. S1, S2, V1, V2, V3, R1, R2, 
K1 a K2 z 01/2011 pokládky optických káblov investora Towercom Infrastructure a.s., 
Bratislava súhlasíme za podmienky, že nebude potrebné v budúcnosti optické káble 
prerušiť, ale bude možné stranové premiestnenie optických káblov do novej polohy 
tak, aby bola umožnená koordinácia s ostatnými inžinierskymi sieťami. 

 
Dopravný podnik Bratislava a.s., č. 1827/2000/2011 zo dňa 04.3.2011: 

1. Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti nesmú ohrozovať bezpečnosť 
cestnej premávky a bezpečnosť prevádzky na električkovej dráhe, trolejbusovej dráhe 
a taktiež v autobusovej MHD, nesmú obmedzovať plynulosť premávky električiek, 
trolejbusov a autobusov a v žiadnom prípade nesmú spôsobiť zastavenie prevádzky na 
električkovej a trolejbusovej dráhe, t. zn. že stavba nesmie spôsobiť napäťovú 
a dopravnú výluku na ňou dotknutých električkových a trolejbusových tratiach. 

2. Priestor nástupíšť stavbou dotknutých zastávok trolejbusov a autobusov MHD nesmie 
byt rozkopávaný. 

3. Stavba nesmie poškodiť ňou dotknuté prevádzkové zariadenia DPB, a. s. (zastávky 
a ich vybavenosť). 

4. Stavebník je povinný realizovať navrhnuté križovania optotrás s električkovou 
koľajovou traťou zmysle predloženej projektovej dokumentácie, t.j. pretláčaním 
v smere kolmom na os električkovej trate, pričom horná hrana chráničky bude v hĺbke 
minimálne 2,00 m od temena hláv električkových koľajníc. Káblové trasy vedúce 
pozdĺžne vedľa električkovej trate, resp. technologické jamy potrebne k samotnému 
pretláčaniu chráničiek musia byt vzdialene min. 3,00m od osi príslušnej koľaje. 

5. Stavebník je povinný na vlastné náklady okamžite odstrániť prípadné závady na 
koľajovej trati, vzniknuté z dôvodu prác a na uvedenej stavbe a to po 
predchádzajúcom vyrozumení vedúceho oddelenia správy dopravnej cesty 
Dopravného podniku Bratislava, a. s.  

6. Stavebník je povinný zabezpečiť okamžité očistenie električkového lesa a koľajníc 
v prípade, že tieto budú znečistené v dôsledku stavebných prác alebo staveniskovou 
dopravou. 

7. V prípade, že dôjde ku stavebným úpravám na majetku mesta, ktorého 
prevádzkovateľom je DPB, a. s., je nutné, aby medzi stavebníkom a DPB, a. s. bola 
uzatvorená zmluva o dočasnom užívaní majetku a prevode novovybudovaných 
trakčných zariadení. Táto musí byt uzatvorená ešte pred vydaním stavebného 
povolenia. Samostatné objekty úprav pevných trakčných zariadení vyvolaných 
stavbou, naprojektované oprávneným projektantom, musia byť odovzdané v dvoch 
vyhotoveniach správcovi sietí DPB, a. s. 

8. Práce na trakčných zariadeniach smie vykonávať iba organizácia s príslušným 
oprávnením. 

9. Začiatok výkopových prác musí byť nahlásený správcovi pevných trakčných 
zariadení, prípadne na elektrodispečing DPB, a. s. Výkopové a stavebné práce nesmú 
narušiť statiku nosného systému, ani ináč poškodiť pevné trakčné zariadenia. 

10. Pri pretláčaní je nutné dohodnúť podmienky na konkrétnom mieste so správcom 
pevných trakčných zariadení DPB, a. s.  
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11. Pri prácach v blízkosti trakčných vedení treba dodržiavať STN 34 3112, najmä články 
112, 117 a 120 – dodržanie bezpečnej vzdialenosti minimálne 1,0 m od živých častí 
trakčného vedenia. 

III. 
Platnosť územného rozhodnutia: 

1. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1) stavebného zákona platí tri roky odo dňa, kedy 
nadobudlo právoplatnosť, nestráca   však  platnosť, pokiaľ   bola v tejto lehote začatá 
stavba.  

2. Predĺženie  platnosti tohto  rozhodnutia je možné  podľa § 40 ods. 3) stavebného  
zákona len na základe dostatočne odôvodnenej žiadosti podanej stavebnému úradu 
minimálne 90 dní pred uplynutím uvedenej lehoty. 

 
IV.  
Námietky účastníkov konania: 
V konaní neboli účastníkmi konania uplatnené námietky. 

 

Odôvodnenie 
 
 Dňa 6.4.2011 požiadala spoločnosť Towercom Infrastructure, a.s., so sídlom Cesta na 
Kamzík 14, Bratislava a spoločnosť Sitel s.r.o., so sídlom Zemplínska 6, Košice, ktoré 
v konaní zastupuje spoločnosť TELECOMPROJECT, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 11, 
Bratislava o vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie líniovej stavby:" FTTH BA, Nové 
Mesto – Staré Mesto ktorá je vymedzená do týchto oblastí: 
 
oblasť: Šancová ul. 
dotknuté ulice :  

Šancová – severná strana, Žabotová, Holekova, Bukurešťská, Železničiarska, 
Murgašova, Palárikova, Jelenia, Karpatská, Beskydská, Čajakova, Ľadová, 
Legionárska, Jiskrova, Belehradská, Kováčska, Šancová – obe strany pod Račianskym 
mýtom, Račianska, Kominárska 

pozemky parc. č.: 
21704/6, 21707/2, 21707/3, 21707/4, 7316/7, 7316/11, 7316/9, 7315/3, 7315/7, 
7315/8, 21714/1, 21703/1, 21703/4, 21702, 21705, 21704/1, 1706, 21707/1, 21708, 
21701, 7356, 21709, 21710, 21711, 21712, 21912/1, 21912/3, 21714/3, 21703, 
21229/14, 21708, 21709 a 21710 v katastrálnom území Staré Mesto 
21713, 21714/3, 11903/1, 22000, 21913, 10391/2, 10390/2, 10389/2, 10392/6, 
10394/14, 10394/3, 10394/21, 21305/1, 10394/4, 10394/6, 21308/2, 21308/8, 21308/9, 
21714/2, 21283/175, 11440, 11443,11444, 11448/1, 11450, 11452, 11453, 22001/1, 
11438, 11462/10, 11462/44, 22002/1, 11911 a 22001/1v katastrálnom území Nové 
Mesto 

 
oblasť: Vajnorská ul.  
dotknuté ulice:  

Trnavská cesta, Vajnorská, Družstevná, Kalinčiakova, Pri starej prachárni, 
Bartoškova, Športová, Odbojárov, Príkopova, Škultétyho, Kukučínova, Moravská, 
Plzenská, Robotnícka, Osadná, Budyšínska, Osadná, Tehelná, Mestská, Sadová, 
Kutuzovova, Jarošova, Hálkova, Junácka, Bajkalská 

pozemky parc. č.: 
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11258/4, 21950, 21952, 11276/14, 11275, 21951, 11301/3, 11299/1, 11300/1, 21953, 
11296/5, 11296/1, 21954, 11304/1, 11279/2,  21968/2, 11287/2, 21956, 11285/2, 
11285/1, 11284,  23013/1, 15123/27, 15123/2, 15123/85, 15123/191, 15123/13,  
23013/13, 23013/22, 21990, 11360/3, 11361, 11370/18, 11371/1, 11370/6, 11363, 
11370/1, 21993, 21992, 11400/1, 11400/8, 11354, 21989, 21973,  21988, 21974, 
11540, 11518/1,11507/1, 11541/3, 21978,  21972,  21970, 21971, 21969/1, 11329, 
11314/5, 11374, 11389, 11388, 11352/4, 11352/1, 11353, 11344/3, 11314/2, 11308/2, 
11308/3,  11309/3, 11309/2, 11309/1, 11308/1, 11558/1, 11556/55, 11553/6, 11506/2, 
11560/2, 11559,11564/2, 11564/4, 11552/7, 11551/5, 11550/5, 11544/5, 11544/4, 
11544/1, 11541/1, 11507/2, 11507/3, 11573/3,11573/2, 11570, 11571/3, 11572/2, 
11710/2, 11276/8, 11276/35,  11365, 11364, 11603/1, 21966, 11307, 11258/2, 
11258/1, 21954, 11291/2, 21953, 11300, 11283, 21990, 21968/4, 11359, 11335, 
11334,11423, 11422/3, 11426/1, 11422/6, 11422/5, 11422/4, 11405/2,11404, 
11403/1,11402, 11393, 11392, 11390, 11391, 11388, 11389, 21989, 11319/2, 11320, 
11321, 11322, 11323, 11324/2, 11374, 11373, 11550, 11549, 11548, 11547 a 11542 
v katastrálnom území Nové Mesto 
 

oblasť: Račianska ul. 
dotknuté ulice: 

Račianske Mýto, Račianska, Jozefa Cígera Hronského, Sibírska, Mikovíniho, 
Kraskova, Ursíniho, Americká, Ľublanska, Ukrajinská, Šuňavcova, Legerského, 
Ovručská, Kyjevská, Piešťanská 

pozemky parc. č.: 
11903/234, 11903/1, 22000, 22002/1, 22002/3, 22002/4, 22002/2, 11903/2, 
11903/211, 11903/214, 11903/224, 11903/229, 11903/212, 11903/215, 11903/3, 
11903/4, 11903/208, 11903/209, 11903/5, 23011, 11874, 22009, 11885, 22013, 
22007, 22011, 11830/3, 11845, 11830/2, 11830/1, 22014, 11816/1, 22012/1, 22012/2, 
11820/1, 22012/3, 11812/2, 11812/3, 23012, 22012/4, 12050/3, 12050/2, 12050/19, 
12050/12, 12050/21, 12050/4, 22012/5, 11758/3, 11758/8, 11758/1, 11758/4, 11787/1, 
22001/1, 11800/1, 11787/2,11758/7, 11461/2, 11922/2, 11922/1, 11920/1, 11918/2, 
11917/2, 11915/2, 11914/2, 11913/2, 11913/1, 11911, 11909, 11903/2, 11903/1, 
11902/3, 11902/2, 11902/1, 11901/1, 11900/1,1 1899/1, 11898/1, 11897, 11895, 
11894/7, 11894/4, 11894/2, 11893/5, 11893/4, 11893/3, 11893/2, 11892/3, 11892/2, 
11891, 11890, 11889/3, 11889/2, 11888/3, 11888/2, 11887/203, 11885/3, 11884/3, 
11883/3, 11878, 11874, 11847, 11846, 11845, 11844, 11842, 11841/1, 11838/4, 
11838/2, 11838/1, 11837, 11834, 11833, 11831, 11830/1,11829/1, 11828/2, 11828/1, 
11827/1, 11823/2, 11822/2, 11821/2, 11820/2, 11819/2, 11818/2, 11817/2, 11816/1, 
11815/1, 11814, 11813, 11812, 11810, 11809, 11804/2, 11804/1, 11803/2, 11802/1, 
11799, 11798/2, 11798/1, 11797/901, 11797/3, 11797/2, 11796/2, 11795/2, 11795/1, 
11788, 11787,11778/2, 11778/1, 11777, 11774, 11772/2, 11770/1, 11769, 11762, 
11761/2, 12038, 12039/1, 12041/1, 12042/2, 12043, 12044, 12045/3, 12046, 12051, 
12052/3, 12053, 12054/1, 12056, 12057, 12058, 12059/2, 12060, 12061/2, 12066/2, 
12067, 12068, 22000/2, 22001/1, 22002/2, 22007, 22012, 22013, 22014, 22015/2, 
22017/1, 22017/2, 22018/1, 22018/2, 22018/3, 22021/1 a 22047/3 v katastrálnom 
území Nové Mesto 
 

oblasť: Kukučínova ul.  
dotknuté ulice: 

 Kukučínova, Čsl. parašutistov, Hálkova, Letná, Riazanská, Račianska, Teplická, 
Smíkova, 
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pozemky parc. č.: 
22022/14, 22022/23, 11739/1, 11739/2, 11738/6, 22061/1, 13030, 13037, 13038, 
13021, 12727/9, 12727/30, 12709, 12205/3, 12142/1, 12142/237, 12142/235, 
12142/238, 12142/225, 12142/239, 12142/234, 22022, 21958,11731/2, 11732, 21961, 
12201, 12203, 12200/1, 12199/1, 22061, 13041, 13040, 13030, 13029, 13021, 
13028/2, 13026, 13027/2, 13020, 13018, 13006, 13005, 12997, 13004, 13003, 13007, 
12996, 12987/2, 12928/2, 12981, 12979/2, 12980, 12977, 12976/2, 22060/2, 12722/2, 
12719/2, 12717, 12718, 12715, 12713, 12711, 12712, 12710, 12707, 12727/3, 
12172/2, 12173/2, 12174/1, 12176, 12175, 12180, 22071/4, 12137/3, 12172/1, 
12169,12168, 12165, 12164, 12166/1, 12163/2, 12160, 12159/2, 12158, 12155/1, 
22402/1, 13100/1, 22068/1, 13098/1, 13101/3, 13101/2, 13103, 13102, 22071/3, 
22401/2, 12154, 12153/2, 12152/2, 12151/2, 12150/2, 12149/2, 12148, 12147/2, 
12146/3, 12145/3, 12144 a 12143/2 v katastrálnom území Nové Mesto. 

Nakoľko sa umiestnenie líniovej stavby týka rozsiahleho územia, stavebný úrad v súlade s 
ustanovením §36 ods.1) a §36 ods.4) stavebného zákona oznámil začatie územného konania 
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania verejnou vyhláškou a podľa § 36 ods. 2 
stavebného zákona, upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci 
konania a dotknuté orgány mohli uplatniť svoje námietky do 26.7.2011. Stavebný úrad 
upozornil účastníkov konania, že podľa § 42 ods. 4) stavebného zákona v odvolacom konaní 
sa neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní.  
V konaní žiaden dotknutý orgán nepožiadal o predĺženie lehoty na vydanie stanoviska 
a žiaden účastník konania nenahliadol do podkladov rozhodnutia. 

V priebehu konania sa vyjadrili: Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej 
geologickej správy, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislavská teplárenská 
spoločnosť a.s., Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Pantel International SK s.r.o. 
 

Stavebnému úradu bola dňa 4.7.2011 mailom doručená požiadavka Pavla Ondreičku 
na povrchovú úpravu chodníka pred bytovým domom na Moravskej 1 a 3 v Bratislave. 
Uvedená požiadavka sa netýka umiestnenia stavby, ale sa týka budúcej  realizácie tejto stavby 
a úpravy stavbou dotknutého terénu do pôvodného stavu.  
 

Navrhovateľ pred začatím územného konania, okrem vo výroku citovaných vyjadrení, 
zabezpečil súhlasné stanoviská týchto dotknutých orgánov a správcov podzemných vedení 
technického vybavenia územia: 
Regionálne cesty Bratislava a.s., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, Odbor 
hospodárskej správy, Ministerstvo vnútra, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti 
MV SR, Odbor telekomunikácií, Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru, 
Transpetrol, Slovnaft a.s., Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s, Západoslovenská 
energetika a. s., Sekcia oznamovacích káblov, Dalkia a.s.,Telefónica O2 Slovakia s.r.o., 
Eltodo EG a.s.,  Energotel, Slovanet a.s., Primanet s.r.o., Heizer Optik s.r.o., Rainside s.r.o., 
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Bratislava,  Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Bratislava,  SATRO s.r.o., METRO Bratislava a.s., Mestský ústav 
ochrany pamiatok, PAMING - Mestský investor pamiatkovej obnovy, Bytové družstvo 
Bratislava III a účastníka konania - Rímskokatolícka cirkev – Rímskokatolícka farnosť 
Kráľovej rodiny. 
Podmienky z týchto vyjadrení  sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby. 
Stavebný úrad posúdil stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad.  

 
V uskutočnenom konaní stavebný úrad posúdil začlenenie stavby do územia, 

rešpektoval obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov 
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chrániacich verejné záujmy a predpokladaný rozvoj územia podľa platného územného plánu 
obce. Umiestnenie stavby je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy,  rok 
2007, ktorý pre danú lokalitu určuje prípustné funkčné využitie: zariadenia a vedenia 
technickej vybavenosti pre obsluhu územia. 

Stavebný úrad zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani 
neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania. Na základe toho stavebný 
úrad rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Mgr.  Rudolf   K u s ý 

                        starosta mestskej časti 
                                                                                                   Bratislava - Nové Mesto 
 
Doručuje sa účastníkom konania: 
1. Towercom Infrastructure, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 37  
2 Sitel s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice 1 
3.  v zastúpení: TELECOMPROJECT, spol. s.r.o., Pajštúnska 11, Bratislava 
4. Hl. m. SR Bratislava , primátor, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava 
5. Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, starostka, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 
 
- verejnou vyhláškou účastníkom konania: 
- právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, alebo stavbám, 
 ako aj k susedným pozemkom  a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a  vlastníkom 
 susedných  nehnuteľností  
 
 
Doručí sa dotknutým orgánom 
1. Hl. m. SR Bratislava – Magistrát hl. m. SR Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava 1 
      - odd. územn. plánovania a rozvoja mesta 
      - odd. cestného hospodárstva 
      - odd. životného prostredia 
      - odd. správy nehnuteľností 
2. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3 
      - odd. územného plánu a životného prostredia 
      - odd. ÚPaŽP ref. životného prostredia 
      - odd. výstavby a investícií 
      - odd. podnikateľské, právne a správy majetku 
3. Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 1 

-   so žiadosťou o zabezpečenie vyvesenia rozhodnutia a jeho vrátenia s vyznačeným dátumom   
    vyvesenia a zvesenia oznámenia 

4. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 
      - odbor ochrany prírody  
      - odbor štátnej vodnej správy 
      - odbor odpadového hospodárstva 
5. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 2 
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6.   Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave, Pri starej prachárni 14, 
             831 04 Bratislava 3 
7. Obvodný úrad v Bratislave, odbor CO a krízového riadenia, Staromestská 6, 814 40 Bratislava 1   
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m. SR,  so sídlom v Bratislave, 
                                                                   Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26   
9. Krajské  riaditeľstvo PZ Bratislava – KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 1   
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Staromestská 6, 814 40 Bratislava 1 
11. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská ul. 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25 
12. Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 
 Západoslovenská energetika a.s. –správa energet. zariadení, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 
13. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
14. Slov. plyn. priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava 2 
15. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 5 
16. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova ul. 17, 811 04 Bratislava 1 
17. DP Bratislava, a.s., Olejkárska ul. 1, 814 52 Bratislava 1 
18. GIB, Röntgenova  24, 852 92 Bratislava 5 
19. Siemens s.r.o., -verejné osvetlenie, P.O.BOX 96, Stromová 9, 830 07 Bratislava 3  
20. Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava 2 
21. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 
22. ORANGE Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2 
23 Michlovsky, spol. s.r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany 
24. SITEL s.r.o., Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava 5 
25. Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
26. ENERGOTEL a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2 
27. Pantel International SK spol. s.r.o., Haanova12, 851 04 Bratislava 5 
28. Bratislavská teplárenská a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 2  
29. RAINSIDE s.r.o., Teslova 43, 821 02 Bratislava 2  
30. Primanet spol. s.r.o., Dunajská 36, 811 08 Bratislava 1 
31. Satro s.r.o., Polianky 9, 844 37 Bratislava 4 
32. Transpetrol a.s. Bratislava, Prevádzkový úsek, 936 01 Šahy   
33. SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 4 
34. Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
35. ELTODO EG, a.s., OZ Slovensko, organizačná zložka, Podunajská 25, 821 06 Bratislava 2 
36. METRO Bratislava a.s., Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava 1 
37. GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 
38. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave, Vajnorská ul. 98/D, 
               831 03 Bratislava 3 
39. MV SR Sekcia informatiky, telekom. a bezpečnosti MV SR, odb. telekomunikácií, Pribinova 1,  
                812 72 Bratislava 1 
40. MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3 
41. Železnice SR, generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava   
42. Železnice SR Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava 
43. Železnice SR Stredisko hospodárenia s majetkom, Šancova 5/C, 811 04 Bratislava 1 
44. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia štátneho odborného technického dozoru,  
          Miletičova 19, 820 05 Bratislava 2 
45. ŽSR – železničné telekomunikácie Bratislava, Kováčska 3, 832 06 Bratislava 3 
46. Slovenská správa ciest, Miletičova 17, 826 19 Bratislava 2 
47. MŽP SR – odb. štátnej geologickej správy, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 
48. Štátny geologický ústav D. Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11 
49. MŠVVaŠ SR – odb. hospodárskej správy, Stromová 1, 813 30 Bratislava1  
50. Slovnaft, a.s., Produktovod, 920 40 Kľačany 
51. Slovnaft, a.s., Správa majetku, Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 2 
52. Heizer Optik s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava 2  
53. Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 37 
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54. MUOP, Uršulínska 9, 811 01 Bratislava 1 
55. PAMING Mestský investor pamiatkovej obnovy, Laurinská 5, 813 24 Bratislava 1 
56. Bytové družstvo Bratislava III, Kominárska  6, 831 04 Bratislava 3 
57. KRAFT FOODS SLOVAKIA, a.s., Račianska 44, 832 42 Bratislava 3 
58. Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 
59. Rímskokatolícka farnosť -Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej rodiny, Teplická 2, 831 02 
Bratislava  
 
 
 
Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky pečiatka a podpis 
 
 
Vyvesené dňa: ___________      Zvesené dňa: _____________ 
 
 
 
 
 
 
 Stavebný úrad v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. doručuje toto rozhodnutie verejnou 
vyhláškou nakoľko sa jedná o líniovú stavbu a tiež pre veľký počet účastníkov konania.  
 



 

 
podľa rozdeľovníka 

  
Váš list číslo/zo dňa           Naše číslo                                Vybavuje/linka                                     Bratislava 
                                          ÚKaSP-2011/621/1/Vim                    Ing.Vidličková/49253364                    4.8.2011 
 
Vec 
Oprava  rozhodnutia 
 

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný  podľa § 117 ods. 
1 a § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  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 vydala dňa 27.7.2011 
rozhodnutie č. ÚKaSP-2011/621/Vim-829, ktorým umiestnila líniovú telekomunikačnú 
stavbu:" FTTH BA, Nové Mesto – Staré Mesto " . 

V  rozhodnutí na str. č. 16 chýba poučenie, čo je zrejmá nesprávosť, ktorú podľa § 47 
ods.6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov opravujeme.  

Doplnené znenie textu na str. 16: 
 

P o u č e n i e 

 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na 

Mestskú časť Bratislava- Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, pričom odvolacím 

orgánom je Krajský stavebný úrad v Bratislave (podľa § 54 správneho poriadku). Toto 

rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 
V ostatných častiach rozhodnutie č. ÚKaSP-2011/621/Vim-829 zo dňa 27.7.2011ostáva 
nezmenené. 
Táto oprava je súčasťou rozhodnutia č. ÚKaSP-2011/621/Vim-829 zo dňa 27.7.2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Mgr.  Rudolf   K u s ý 

                        starosta mestskej časti 
                                                                                                   Bratislava - Nové Mesto 
 
Doručuje sa účastníkom konania: 
1. Towercom Infrastructure, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 37  
2 Sitel s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice 1 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
 

Junácka ul. č. 1,  832 91 Bratislava 3 
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3.  v zastúpení: TELECOMPROJECT, spol. s.r.o., Pajštúnska 11, Bratislava 
4. Hl. m. SR Bratislava , primátor, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava 
5. Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, starostka, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 
 
- verejnou vyhláškou účastníkom konania: 
- právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, alebo 
stavbám,  ako aj k susedným pozemkom  a stavbám môžu byť oznámením priamo dotknuté a  
vlastníkom susedných  nehnuteľností  
 
 
 
 
Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky pečiatka a podpis 
 
 
Vyvesené dňa: ___________      Zvesené dňa: _____________ 
 
 
 
 
 
 
 Stavebný úrad v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. doručuje toto oznámenie verejnou 
vyhláškou nakoľko sa jedná o líniovú stavbu a tiež pre veľký počet účastníkov konania.  
 


