
 

Zn.: ÚKaSP-2010/1494-UR-797-ABA                                              V Bratislave, 19.07.2011                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                          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“) a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na podklade 
vykonaného konania posúdil žiadosť navrhovateľov a   podľa §§ 37, 39 stavebného zákona v spojení 
s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 
vydáva toto  

 
r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í    s t a v b y   č.   797     

 
 

I. Týmto rozhodnutím sa umiestňuje líniová stavba optickej siete s názvom  : 
                

„BA Istropolis BA2001BR trasa 1“ 
 
miesto:                          ulice  Trnavská cesta, Družstevná a Vajnorská 
na pozemku parc. č.:    21949/3 (LV 797, k. ú. Nivy, zelený pás pri Trnavskej ceste), 
                                     22178/1 (LV 797, k. ú. Nivy, komunikácia Trnavská cesta), 
                                     22950 (LV 2382, k. ú. Nové Mesto, chodník pri Družstevnej ul.),  
                                     21968/2 (LV 1274, k. ú. Nové Mesto, komunikácia Vajnorská ul.),  
                                     11436/3 (LV 1291, k. ú. Nové Mesto, zelené plochy pri objekte  Istropolisu ) 
                                     11436/4 (LV 1291, k. ú. Nové Mesto, objekt Istropolisu ) 
katastrálne územie:      Nivy a Nové Mesto                 
 

pre navrhovateľa:        Orange Slovensko a.s.,  Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 

v zastúpení:                 MICHLOVSKÝ spol. s r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany  
podľa:                         dokumentácie projektu stavby od spoločnosti MICHLOVSKÝ spol. s r.o., Letná 

9, 921 01 Piešťany  
 

 
Druh stavby: miestne telekomunikačné vedenie – novostavba  
Doba trvania stavby: trvalá stavba 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO 
oddelenie územného konania a stavebného poriadku 
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Vlastnícke alebo iné práva k predmetným pozemkom : 
- parc. č. 21949/3, kat. úz. Bratislava - Nivy (LV 797) – vlastník Hlavné mesto SR Bratislava, 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  
- parc. č. 22178/1, kat. úz. Bratislava - Nivy (LV 797) – vlastník Hlavné mesto SR Bratislava, 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
- parc. č. 21950, kat. úz. Bratislava – Nové Mesto (LV 2382) – vlastník Hlavné mesto SR 

Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
- para. č. 21968/2, kat. úz. Bratislava – Nové Mesto (LV 1274) – vlastník Hlavné mesto SR 

Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  
- parc. č. 11436/3 (č. LV 1291) k.ú. Nové Mesto (v dĺžke 17,0m) – vlastník Jednotný majetkový 

fond zväzov odborových organizácií v SR 
 
II. Umiestnenie a popis stavby: 
 

Stavba sa umiestňuje podľa predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú 
vypracovala spoločnosť MICHLOVSKÝ spol. s r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany, z júla 2010 tak, ako je 
vyznačené na situačnom výkrese na podklade kópie z katastrálnej mapy  v mierke 1:1000, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 

Predmetom výstavby bude vybudovanie prípojky optického kábla pre napojenie objektu 

jestvujúcej stanice Orange Slovensko, umiestnenej na objekte budovy Istropolis, na existujúcu hlavnú 

trasu verejnej komunikačnej siete (VTS) ORANGE Slovensko a.s., pozostávajúcej z 2 ks HDPE rúr, 

kde budú následne zafúknuté optické káble a to bez opätovnej rozkopávky terénu. Dĺžka káblovej 

trasy bude 0,438 km a dĺžka káblovej trasy položených HDPE rúr bude 0,875 km. Navrhovaná trasa 

optického kábla dôjde do styku s dvomi miestnymi komunikáciami (križovanie odbočky Trnavskej 

cesty do ulice Družstevnej a križovanie ulice Vajnorskej pred budovou Istropolisu).  

Popis káblovej trasy:  
 Trasy budú vychádzať z jestvujúcej trasy verejnej komunikačnej siete (VTS) ORANGE 

Slovensko a.s. v ulici Trnavská cesta. Od jestvujúcej trasy bude trasa vedená v zelenom páse pozdĺž 
komunikácie Trnavská cesta, ktorú riadeným pretlakom prekrižuje. Odtiaľ trasa povedie v chodníku 
pozdĺž ul. Družstevnej a Vajnorskej a  ďalej križuje riadeným pretlakom ul. Vajnorskú a pokračuje v 
trávnatej ploche k objektu Istropolisu , Vajnorská 1305 - p.č. 11436/4, kde bude ukončená v objekte – 
na stanici Orange Slovensko. Celá trasa pre výstavbu optickej siete vedie v zastavanom území mesta. 
 

Realizácia káblovej trasy: Výkopy pre štartovaciu a čakaciu jamu sú pri pretláčaní komunikácie 

odbočky z Trnavskej cesty do ulice Družstevnej a križovanie ulice Vajnorskej pred budovou 

Istropolisu. Križovania budú riešené technológiou riadeného pretlaku v hĺbke min.1.2 m pod 

povrchom vozovky. Podvŕtanie sa vykoná z pracovných jám pre podvŕtaciu súpravu. Do podvŕtacích 

otvorov sa vsunie plastová rúra o priemere 125 mm. Do nej následne budú zatiahnuté 2 kusy HDPE 

rúr o priemere 40mm. Do jednej bude zatiahnutý optický kábel a druhá bude rezerva pre potreby 

zvýšenia prenosovej kapacity. Po zatiahnutí ochranných HDPE rúr pre optický kábel do chráničky 

bude vozovka ako aj káblová ryha uvedená do pôvodného stavu. 

            
 Uvažovaný zámer je v súlade s Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, ktorý je 
schválený uznesením MsZ č.123/2007 zo dňa 31.05.2007 s účinnosťou od 01.09.2007 . 
 
III. Podmienky umiestnenia a projektovej prípravy stavby : 

1. Architektonické a urbanistické : 
- Druh stavby: miestne optické siete – uložené v zemi. 
- Trasa kábla v káblovej ryhe: pod komunikáciou; v rastlom teréne a v chodníkoch   
- Na ochranu pred poškodením sa uloží nad optický kábel varovná fólia oranžovej farby.  
- Pri súbehu a križovaní s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané dovolené vzdialenosti 

podľa STN. 
- Pred realizáciou výkopových prác treba zabezpečiť vytýčenie a označenie všetkých podzemných 

sietí a vedení a ich ochranných pásiem.  



 3 

- Výkopové práce sa vykonajú ručne, bez použitia mechanizmov. 
 

-      miestne optické siete – uložené v zemi. 

- Počet HDPE chráničiek : 2 ks – uložené v zemi. 
- Vonkajší priemer chráničiek : ø 40 mm. 
- Dĺžka trasy :  cca 438 m (celková dĺžka 2 HDPE rúr)                
       z toho : výkop v spevnenej ploche = 220 m, výkop v nespevnenej ploche = 181 m,  pretlak =         

37 m. 

- Projektované káblové ryhy pre HDPE rúr:  
- Zastavané územie- intravilán , šírka30/ hĺbka 60 cm, min. krytie 0,5 m 
- Miestna komunikácia a štátna cesta /križovanie/, šírka/ hĺbka - podvŕtanie, min. krytie 0,9 – 

1,2 m 
- Chodníky /križovanie/, šírka/ hĺbka - podvŕtanie, min. krytie 0,6 m 
- Chodníky /súbeh/, šírka/ hĺbka - súbeh, min. krytie 0,4 m 

- Križovanie komunikácie bude realizované riadeným pretláčaním chráničky s otvorom ø 110 mm. 
- V zastavanom území budú HDPE rúry chránené pred mechanickým poškodením tehlovaním, 

alebo krycími doskami a v celom priebehu označené výstražnou fóliou oranžovej farby, 
uloženou nad optický kábel.  

- Pred realizáciou výkopových prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie a označenie všetkých 
podzemných sietí a vedení a ich ochranných pásiem.  

- Výkopové práce v uvažovanom styku vedení sa budú vykonávať so zvýšenou opatrnosťou 
a ručným výkopom, bez použitia mechanizmov. 

 
- Pri súbehu alebo križovaní s inými podzemnými inžinierskymi sieťami budú dodržané 

dovolené vzdialenosti podľa STN (priestorová norma STN 73 6005) a požiadavky správcov 
inžinierskych sietí. HDPE rúry budú uložené nad križované vedenie a do vzdialenosti min. 1 m 
od osi križovaného vedenia chránené proti možnému mechanickému poškodeniu pomocou 
plastových, alebo betónových žľabov (výnimkou je križovanie VN vedení, kedy sa HDPE rúry 
kladú pod VN vedenie). 

 
- Výkopy chodníkov a vjazdov musia byť zabezpečené lávkami pre peších a mechanickými 

zábranami proti možným úrazom. Stavenisko musí byť označené dopravnými značkami, 
tabuľami, zábranami a výstražnými svietidlami, odsúhlasenými dopravnou políciou. Otvorené 
výkopy vo vozovkách musia byť opatrené bezpečným premostením a v nechránených miestach 
červeno natretým zábradlím. 

 
- Počas stavby sa bude udržiavať čistota na komunikáciách a verejných priestranstvách a 

výstavba bude zabezpečená bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky. 
- Porušený povrch komunikácií a chodníkov bude po výstavbe uvedený do pôvodného stavu. 

Dotknutá cestná zeleň bude po výstavbe upravená do pôvodného stavu, budú rešpektované 
existujúce stromy a kríky a poškodený terén bude po úprave zatrávnený. 

 

 

2. Stavebník je povinný dodržať podmienky správcov inžinierskych sietí, dotknutých 
orgánov a organizácií, ktoré sa vyjadrili k stavbe najmä: 

 
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, oddelenie ÚP a ŽP, stanovisko k investičnému zámeru č. 
Star-1741/2010/T zo dňa 20.09.2010: 
• Z hľadiska riešenia dopravného vybavenia: Dodržať platné normy a predpisy s osobitným 

zreteľom na ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Zabezpečiť dopravnú prevádzku, bezpečnostné opatrenia a čistotu na dotknutých 
komunikáciách počas realizácie stavebných prác. Zabezpečiť úpravy spevnených plôch, 
komunikácií, chodníkov a zelene po ukončení stavebných prác do pôvodného stavu, pričom 
chodníky treba upraviť v celej ich šírke. 

• z hľadiska technickej infraštruktúry: Zistiť a vytýčiť inžinierske siete v trase navrhovaného 
vedenia a dodržať požiadavky ich správcov. Zabezpečiť časovú a vecnú koordináciu stavby s 
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ostatnými investične pripravovanými pokládkami sietí v danom území - skoordinovanú s 
príslušným cestným správnym orgánom. 

• z hľadiska ochrany životného prostredia: Dodržať platné normy a predpisy vzťahujúce sa na 
realizáciu s osobitným zreteľom na ustanovenia zákona č. 223//2001 Z.z. o odpadoch v znení 
neskorších predpisov. Zabezpečiť opatrenia na zamedzenie prašnosti súvisiacej so stavebnými 
prácami - kropením priľahlých spevnených plôch, ako aj kapotážou prašných zariadení a 
skladovaných materiálov. Vylúčiť rušenie hlukom v nočných hodinách a v dňoch pracovného 
pokoja. Zabezpečiť ochranu objektov a zariadení v bezprostrednom okolí staveniska počas 
realizácie stavebných prác. Projektová dokumentácia nerieši záber vzrastlej zelene, pričom trasa 
je vedená v blízkosti existujúcich stromoradí. V prípade nutnosti výrubu požiadať príslušný 
orgán ochrany prírody a krajiny - MČ Bratislava - Nové Mesto o osobitný súhlas na výrub 
drevín a to pred územným konaním. Vzhľadom na vedenie výkopov v tesnej blízkosti stromov, 
je potrebné kmene stromov chrániť pred poškodením dreveným debnením, korene stromov 
nesmú byť osekávané, ani zaťažované stavebným materiálom. Po ukončení stavebných prác 
treba trávnaté plochy uviesť do pôvodného stavu vrátane spätného zatrávnenia a odovzdať ich 
správcovi zelene až po prvej kosbe . 

• z hľadiska majetkovo - právnych vzťahov a iných vzťahov: Dodržať požiadavky Jednotného 
majetkového fondu ZOO v SR uvedené vo vyjadrení zo dňa 8.6.2010, č. 253/2010-03-701. 

 
Mestská časť Bratislava – Nové mesto, oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku, vyjadrenie č. Star-
1352/2010 zo dňa 21.07.2010: 
• pred začatím výkopových prác požiadať príslušný cestný správny orgán o rozkopávkové 

povolenie a dodržať všetky technologické postupy pri terénnych úpravách zatrávnených a 
spevnených plôch po dokončení stavby. 

 
Mestská časť Bratislava – Nové mesto, oddelenie výstavby a investícií, stanovisko č. VaI – 791/2010 zo dňa 
 12.07.2010: 
• Pred začatím stavebných prác požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie rozhodnutia o 

povolení výkopových prác. V prípade záberu verejného priestranstva mimo hraníc staveniska 
požiadať o povolenie zaujatia verejného priestranstva. 

 
Hlavné  mesto SR Bratislava, záväzné stanovisko k investičnej činnosti  č. MAGS ORM 49002/10-279920, zo 
dňa 28.10.2010: 
• z hľadiska riešenia dopravného vybavenia: stavbu realizovať bez obmedzenia cestnej premávky 

na komunikáciách Trnavská cesta a Vajnorská. 
• z hľadiska ochrany životného prostredia:  

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

- preukázať po ukončení prác realizáciu sadových úprav podľa schválenej projektovej 
dokumentácie 

- preukázať po ukončení prác riešenie nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti v súlade  s 
platnými právnymi predpismi, 

- požiadať oddelenie životného prostredia magistrátu o vyjadrenie k nakladaniu s odpadmi zo 
stavebnej činnosti. 

 
Hlavné mesto SR Bratislava,  oddelenie dopravného plánovania,  vyjadrenie č. MAGS ODP-48878/2010-
279922/Bá-244,  zo dňa 12.10.2010: 
• stavbu zrealizovať bez obmedzenia cestnej premávky a prevádzky MHD na komunikáciách - 

Trnavská cesta a Vajnorská ul.. 
• prípojku OK verejnej telekomunikačnej siete vybudovať bez zásahu do konštrukcií vozoviek 

Trnavskej a Račianskej ul. - t. z. križovanie trasy OK cez tieto komunikácie zrealizovať kolmo 
na os komunikácií riadeným pretlakom. (Súhlas len s rozkopávkami v chodníku a cestnej 
zeleni.) 

• pred realizáciou rozkopávok zabezpečiť 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 
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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. 

• rozkopávky zrealizovať v zmysle platných predpisov a technologických postupov, existujúce 
živičné a betónové konštrukčné vrstvy zarezať kotúčom (použitím pneumatického kladiva 
dochádza k poškodeniu konštrukcií vozoviek a chodníkov aj v okolí stavby), na obsyp potrubia 
a zásyp rýh použiť vhodný materiál v zmysle STN - štrkodrvu fr. 0/32 (nie výkopok), 
zabezpečiť predpísané zhutnenie na hodnoty podľa preukaznej skúšky použitého zásypového 
materiálu, hutniť po vrstvách o hrúbke podľa účinnosti použitého hutniaceho prostriedku - max 
30 cm, dodržať konštrukciu a viazanie prekrytie konštrukčných vrstiev - v komunikácií po 50 
cm, v chodníku po 30 cm (každej vrstvy na každú stranu od hrán ryhy), dilatácie v betónových 
konštrukčných vrstvách urobiť rezaním (nesúhlas s vkladaním rôznych dosiek), pracovné spoje 
- škáry v povrchovej úprave prelepiť kvalitnou asfaltovou páskou, predložiť atesty použitých 
materiálov a predpísaných skúšok. 

• po rozkopávkach: 
• a) Na komunikáciách (podmienka platí len tam, kde nie je technicky možný pretlak) dodržať 

niveletu vozovky, v mieste rýh urobiť spätnú úpravu - zhutňovaný zásyp + podkladný betón tr. 
C 25/30 hr. 25 cm s výstužou 2x kari sieť Ø 8 mm (použiť rýchlotuhnúcu betónovú zmes s 
pridaním plastifikátorov na urýchlenie tuhnutia a tvrdnutia) + penetračný náter s obsahom 
asfaltu 0,6 kg/ m2 + AColl s modifikovaným asfaltom PMB 50/70 hr. 2 x 6 cm (dodržať 
previazanie jednotlivých konštrukčných vrstiev), z toho poslednú - obrusnú vrstvu povrchovej 
úpravy hr. 6 cm položiť súvislo a šírku ryhy s rozšírením + 1m od vonkajších hrán ryhy a na 
celú šírku každého dotknutého jazdného pruhu (na celú šírku vozovky), prípadne po najbližší 
starý spoj, ak je do 0,5 m v okruhu rozkopávky, pôvodnú povrchovú úpravu hr. 6 cm v 
uvedenom rozsahu odfrézovať, pracovné škáry na PÚ prelepiť kvalitnou asfaltovou páskou. 

• b) Na chodníkoch urobiť novú povrchovú úpravu ACo 8 hr. 4 cm (na podkladný betón tr. C 
12/15 hr. 12 cm opatrený penetračným náterom s obsahom asfaltu 0,6 kg/ m2 položený na 
zhutnený podklad) na celú šírku chodníka a celú dĺžku dotknutého úseku s predĺžením + 1 m na 
koncoch dotknutého úseku prípadne po najbližší starý spoj ak je do 0,5 m v okruhu 
rozkopávky), dodržať niveletu chodníka a obrubníkov, uvoľnené obrubníky osadiť do 
betónového lôžka a zaškárovať. 

• c) Dotknuté plochy cestnej zelene sadovnícky upraviť, založiť trávnik - dodržať niveletu 
zelene (aj sklony svahov) a jej odvodňovaciu funkčnosť, trávnik po zapestovaní pred 
odovzdaním odburiniť, vyčistiť a 1 x pokosiť, rešpektovať a chrániť pred poškodením 
existujúce dreviny (aj ich koreňový systém), poškodené a zničené dreviny (kríky, stromy) 
nahradiť novým materiálom v zmysle - v súlade s platnými právnymi predpismi (zákonom č. 
543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny, vykonávacou vyhláškou č. 492/2006 Z. z. k tomuto 
zákonu, STN 83 7010 z r. 2005 - Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej 
vegetácie a VZN č 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň). 

• d) Rozkopávky po ukončení zápisnične odovzdať OCH - správcovi dotknutých komunikácií a 
cestnej zelene (ešte pred kolaudáciou stavby). 

• rešpektovať a pred začatím prác odbornou firmou vytýčiť podzemné káblové vedenia verejného 
osvetlenia - VO a cestnej svetelnej signalizácie -CSS v správe MG OCH. 

• pri križovaní a súbehu navrhovanej optickej prípojky s káblovými rozvodmi verejného 
osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie uložených v zemi dodržať STN 73 6005 a STN 34 
1050. 

• ak dôjde k poškodeniu kábla VO, CSS vymeniť celé káblové polia, bez použitia spojok.  
• pred zásypom rýh prizvať správcu VO a CSS ku kontrole a k prevzatiu prác. 
• všetky stavebné práce zrealizovať bez prerušenia funkčnosti VO. 
• návrh POD prerokovať v Operatívnej komisii pri OD Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. 
• vodorovné dopravné značenie zrealizovať odbornou firmou. Na značenie použiť plasty podľa 

požiadavky správcu dopravného značenia. 
• v prípade realizácie dočasného vodorovného dopravného značenia (na komunikáciách v správe 

OCH) použiť samolepiace označovacie pásy - odstrániteľné, bez zásahu do povrchovej úpravy 
vozovky. Nepoužiť farby náterom, alebo striekaním. 

• ak dôjde počas stavby k úprave zvislého dopravného značenia (prelepeniu, prekrytiu, zmene 
údajov) po ukončení prác ho osadiť a upraviť do stavu v zmysle platnej dopravnej situácie. 
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• po ukončení výstavby vyčistiť všetky k stavbe priľahlé uličné vpusty. 
• uplatnenie si záručnej lehoty 60 mesiacov (platí pre práce na objektoch v správe OCH). 
• k preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby prizvať OCH - správcu komunikácií, VO, CSS a 

cestnej zelene. 
• pri preberacom konaní OCH - správcovi komunikácií a VO predložiť a odovzdať projekt 

skutočného vyhotovenia (úpravy objektov v správe OCH) s príslušnými atestmi a dokladmi. 
• k preberaciemu konaniu stavby zabezpečiť polievacie auto (cisternu) ku kontrole funkčnosti 

UV, spádových pomerov a odvodnenia komunikácií (aj peších). 
• 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, a výstavbu zabezpečiť bez 
porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky. 

 
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, oddelenie cestného hospodárstva – vyjadrenie č. MAGS OCH 
49381/2010-306725-4 zo dňa 23.08.2010: 
• do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia uzatvoriť s hl. mestom SR 

Bratislavou, ako vlastníkom pozemku, dohodu o jednorazovej odplate za obmedzenie 
vlastníckych práv v ochrannom pásme predmetnej komunikačnej siete v súlade so zákonom 
č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, v súčinnosti s § 6 Všeobecne záväzného 
nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č. 1/1995 zo dňa 23.3.1995 o digitálnej technickej mape 
Bratislavy. 

• trasu optického kábla navrhnúť a realizovať v zeleni popri chodníkoch a komunikáciách, nie 
stredom zelených plôch. 

• po skončení prác uviesť nehnuteľnosť do predošlého stavu (§ 69 ods. 4 zák. č. 610/2003 
Z.z.) a prizvať k písomnému prevzatiu pozemkov zástupcov správcu komunikácií a verejnej 
zelene. 

 
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy,  oddelenie životného prostredia,  vyjadrenie č. MAGS OZP 
48901/2010-279930 zo dňa 21.07.2010: 
• dodržiavať zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a s ním súvisiace právne predpisy (ďalej len „ zákon o odpadoch"), pri stavebných prácach. 
• dodržiavať čistotu a poriadok podľa Všeobecne záväzného nariadenia príslušnej mestskej 

časti Bratislava. 
• dodržiavať Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení 
neskorších predpisov. 

• Rešpektovať počas stavby zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 
 
Obvodný úrad ŽP v Bratislave, odbor štátnej vodnej správy, vyjadrenie č. ZPS/2010/05071 /REO/III -vyj zo 
dňa 12.07.2010: 
• počas výstavby rešpektovať ochranné pásma existujúcich rozvodov vodovodu a kanalizácie. 
 
Obvodný úrad ŽP v Bratislave, oddelenie ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. ZPO/2010/05129-2/GEG-
BA/III zo dňa 6.08.2010: 
• v prípade nevyhnutného výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby sa podľa „zákona" 

vyžaduje súhlas na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad 
zemou a krovitých porastov s výmerou nad 10 m2; o súhlase na výrub drevín podľa § 47 ods.3 
„zákona" je príslušná rozhodnúť mestská časť Bratislava - Nové Mesto orgán ochrany prírody a 
krajiny. 

 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava,  stanovisko č. BA/10/1111-2/4462/PRA  zo dňa 26.07.2010: 
• 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 obhliadky Krajským pamiatkovým úradom 
Bratislava, alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. 
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Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave,  stanovisko č. 2010/06407/JTA zo dňa 
19.07.2010: 
• počas realizácie prác nesmie dôjsť k zásahu do telesa cesty 11/572 Trnavská cesta. 

 
Bratislavský samosprávny kraj, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy, 
vyjadrenie č. 100014/2010-DP zo dňa 12.07.2010 a vyjadrenie č. 108670/2010-DP/2 zo dňa 
12.01.2011: 
• 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, 
• pri prácach v blízkosti trakčných vedení, napájacích a ovládacích káblov je nutné dodržať STN 

34 31 12 najmä čl. 112,117 a 120, 
• stavebné práce nesmú poškodiť alebo narušiť statiku trakčného zariadenia, 
• v ochrannom pásme trakčného zariadenia nesmie byť vykonávaná žiadna činnosť bez napäťovej 

výluky, 
• projektovú dokumentáciu a postup prác prejednať s DP Bratislava, a.s. 
 
SIEMENS, s.r.o., divízia verejného osvetlenia, vyjadrenie č. PD/BA/109/10 zo dňa  08.07.2010: 
• pred zahájením prác zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne prevádzkovateľom VO, 
• všetky káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou uložiť do chráničiek, 
• pred zahájením stavebných prác prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.,  
• v prípade križovania sietí Orange, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, 

dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a predpisy a prizvať 
stavebný dozor Siemens, s.r.o, 

• v prípade  manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO pred vykonaním  prác  prizvať stavebný 
dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie, 

• k odovzdaniu staveniska,  pred zasypaním káblov a po ukončení prác predvolať stavebný 
dozor Siemens, s.r.o., 

• prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas stavebných prác 
budú v plnej výške fakturované, 

• práce vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky VO, 
• v prípade poškodenia zariadenia VO ihneď nahlásiť poruchu. 
 
MINISTERSTVO OBRANY SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, vyjadrenie č. SAMaV-
1593/2010  zo dňa 09.07.2010: 
• nesmie dôjsť k prerušení premávky na Trnavskej ceste a Vajnorskej ulici. 
 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  vyjadrenie č. 21522/2010/Šr zo dňa 13.07.2010: 
• rešpektovať zariadenia BVS a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí. 
• pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 

vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zachovať. 
• pásma ochrany sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho 

pôdorysného okraja vodovodného alebo kanalizačného potrubia na obidve strany.  
• v trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, nevykonávať 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. 

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

• k objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie doložiť situáciu 
širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení 
v danej lokalite, objednávku je potrebné odovzdať na odbor priamych služieb zákazníkom BVS 
cez podateľňu. 
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• ak sa v danej lokalite nachádza verejný vodovod alebo verejná kanalizácie, na ktoré nie je 
uzatvorená zmluva o prevádzke verejného vodovodu alebo kanalizácie s BVS, o vytýčenie je 
potrebné požiadať vlastníka alebo prevádzkovateľ vodohospodárskeho diela. 

• pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami  
dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien 
a dodatkov. 

• akúkoľvek stavebnú činnosť v trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, vykonávať 
iba so súhlasom a podľa pokynov príslušného majstra BVS. 

• výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi  
vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach 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 majster. 

• zahájenie výkopových prác v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému majstrovi 
BVS. 

• 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. TDaGIS-Vi-1227/2010 zo dňa  06.09.2010: 
• rešpektovať ochranné pásma a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení 

slúžiacich na distribúciu zemného plynu v súlade so zákonom 656/2004 Z.z.. 
 
Bratislavská teplárenská, a.s.,  vyjadrenie č. 03133/Ba/2010/3350-2  zo dňa 22.07.2010: 
• nevykonávať výkopové práce, ktoré by mali za následok obnaženie a poškodenie horúcovodu. 
• výkopové práce v blízkosti horúcovodu vykonať ručne a prizvať pracovníka BT na kontrolu 

križovania optického kábla s horúcovodom ešte pred zásypom. 
• zamedziť pohyb ťažkých mechanizmov nad horúcovodom BT. 
• bez predchádzajúceho súhlasu BT neumiestňovať prostriedky zariadenia staveniska nad 

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

• akýkoľvek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia BT je neprípustný. 
• pred začatím stavebných prác horúcovod vytýčiť. 
• nad horúcovodom a v jeho ochrannom pásme nevysádzať trvalé porasty, ktorých koreňový 

systém by mohol ohroziť plynulosť a bezpečnosť sústavy tepelných zariadení a jej prevádzky. 
• ochranné pásmo horúcovodu je 1m  od vonkajšej hrany horúcovodného kanála ne obe strany 

a ochranné pásmo šachty je 1m  od vonkajšej hrany šachty na všetky strany. 
• pri súbehu optického kábla s horúcovodom BVS dodržať ochranné pásmo horúcovodu. 
• pri  križovaní optického kábla s horúcovodom BVS tento uložiť do chráničky s presahom  1m  od 

vonkajšieho obvodu horúcovodného kanála  na obe strany a dodržať normu STN 73 6005 – 
Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 

• optické káble nesmú prechádzť horúcovodnou šachtou. 
 
ORANGE Slovensko, a.s., vyjadrenie  č. BA -1651 / 2010 zo dňa  22.07.2010: 
• pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť polohu PTZ priamo na povrchu terénu, 
• preukázateľne oboznámiť pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a 

vyznačenou polohou PTZ a upozorneniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú 
polohovú odchýlku +, - 30cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu 
terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou 
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo 
vzdialenosti najmenej 1m (v ochrannom pásme 1,5m) na každú stranu od vyznačenej polohy 
PTZ, 
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• dodržať zákazu prechádzať ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému 
poškodeniu, 

• nad optickou trasou dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali 
prístup k PTZ, 

• súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,  
• odkryté časti PTZ riadne zabezpečiť proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou 

osobou 
• pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie 

(zákrytové dosky, fólia, markery) 
• bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ,  
• overiť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami, 
• pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude 

vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a 
správcu PTZ. 

 
Slovak Telekom, a.s.,  vyjadrenie č.  981 10 Bratislava  zo dňa 22.07.2010: 
• 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 bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti 1,5m 
na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, 

• zabezpečiť odkryté zariadenia proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu, 
• zhutniť zeminu pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), 
• bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia, 
• overiť výškové uloženia zariadenia ručnými sondami, 
• v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia vypracovať projektovú dokumentáciu 

a žiadosť o vyjadrenie k PD podať osobitne, 
• podmienky ochrany TKZ budú doplnené po vytýčení, 
• oznámiť ukončenie prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom, 
• v prípade zvýšenia alebo zníženia krytia tel. káblov počas výstavby, vykonať len so 

súhlasom správcu siete.  
 
T-Mobile Slovensko, a.s., vyjadrenie č. 4886 10 Bratislava, zo dňa 25.08.2010: 
• existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom ( § 67 zákona č. 610/2003 Z. z.). 
• pri rádiových trasách dodržať ustanovenie § 68 zákona č. 610/2003 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 
• v káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.  
• údaje o technickom stave zariadení je možné poskytnúť po náležite zdôvodnenej potrebe pri ich 

vytyčovaní. 
 
Západoslovenská energetika, a.s Bratislava,  vyjadrenie č. 04892/CZ74537/2010 zo dňa 23.07.2010: 
• pred začatím výkopových prác je nutné slaboprúdové oznamovacie káble a silové káble vytýčiť.  
 
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  vyjadrenie č. 603/2010 zo dňa 09.07.2010: 
• 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 UPC káblov zabezpečiť ich ochranu. 
• pred zásypom pozvať zástupcu UPC na obhliadku, či káble nie sú porušené.  
• zásyp káblov vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť signalizačnú fóliu nad 

káblami. 
 
Energotel, a.s., vyjadrenie č, 2010/ÚPÚ  zo dňa 19.07.2010: 
• slaboprúdové káble je nutné vytýčiť v teréne. 
• pred začatím prác požiadať o vytýčenie oznamovacích káblov. 
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Sitel spol. s r.o., vyjadrenie č. 246/10 zo dňa 26.05.2010: 
• pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť * polohy PTZ priamo na povrchu terénu, 
• preukázateľne oboznámiť pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a 

vyznačenou polohou tohto PTZ, 
• upozorniť pracovníkov vykonávajúci zemné práce na možnú polohovú odchýlku + - 30cm 

skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu,  
• upozorniť pracovníkov, aby pri prácach v miestach styku vedení a zariadení pracovali s 

najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo 
vzdialenosti najmenej 1m (v ochrannom pásme 1,5m) na každú stranu od vyznačenej polohy 
PTZ, 

• odkryté PTZ riadne zabezpečiť proti ohrozeniu a poškodeniu, 
• zhutniť zeminu pod káblami (HDPE trubkami pred ich zakrytím (zasypaním), 
• bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ,  
• overiť výškové uloženie PTZ ručnými sondami.   
 
GTS Slovakia, a.s., vyjadrenie č. 355/2010 zo dňa 21.07.2010: 
• pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené TKZ, vykonať všetky 

účinné ochranné opatrenia. 
• pred zahájením zemných prác zakresliť, vytýčiť a vyznačiť polohy TKZ priamo na povrchu   

terénu.  
• zemné práce v ochrannom pásme lm na obe strany vykonávať ručným výkopom. 
• odkryté TKZ riadne zabezpečiť proti ohrozeniu a poškodeniu. 
• každé poškodenie TKZ bezodkladne nahlásiť. 
• pred zásypom pozvať zástupcu GTS na obhliadku.  
• zásyp vykonať podľa príslušnej STN, zabezpečiť mechanickú a signálnu ochranu. 
• po ukončení prác odovzdať spoločnosti GTS Slovakia a.s., geodetické zameranie skutkového 

stavu v dotknutej oblasti.   
 
Dopravný podnik Bratislava, a.s., Rezort prevádzky a techniky, vyjadrenie č. 10632/2000/2010  zo 
dňa 26.07.2010: 
• stavebné práce a ostatné sprievodné činnosti nesmú ohrozovať bezpečnosť prevádzky na 

električkovej dráhe Vajnorská, nesmú obmedzovať plynulosť premávky električiek a autobusov a 
v žiadnom prípade nesmú spôsobiť zastavenie prevádzky na električkovej dráhe. 

• stavebník je povinný realizovať navrhované križovanie optického kábla s električkovou 
koľajovou traťou technológiou pretláčania, v smere kolmom na os električkovej trate a horná 
hrana HDPE rúry (chráničky) musí byť minimálne 1,30m od temena hláv električkových 
koľajníc, t. zn. odlišne ako je uvedené v predloženom projekte! Technologické jamy potrebné k 
samotnému pretláčaniu musia byť vzdialené min. 3,0m od osi príslušnej koľaje. 

• stavebník je povinný na vlastné náklady okamžite odstrániť prípadné závady na koľajovej trati, 
vzniknuté z dôvodu prác na uvedenej stavbe, a to po predchádzajúcom vyrozumení vedúceho 
odd. správy dopravnej cesty DPB, a. s..  

• stavebník je povinný zabezpečiť okamžité očistenie električkového telesa a koľajníc v prípade, že 
tieto budú znečistené v dôsledku stavebných prác alebo staveniskovou dopravou. 

• stavebník je povinný pred začatím stavebných prác požiadať o riadne zameranie a vytýčenie 
káblových sietí DPB, a. s.. Zemné práce musia byť vykonávané v ochrannom pásme zariadení 
DPB, a. s. ručným spôsobom. Súbehy a križovania so sieťami DPB, a. s. musia byť riešené v 
súlade s STN 73 6005. Odkryté káble musia byť pred zasypaním skontrolované správcom 
trakčného vedenia DPB, a. s.. Zápis z tejto kontroly je nutnou podmienkou ku kolaudácii stavby a 
stavba nesmie byť bez uvedeného dokladu skolaudovaná. 

• pri pretláčaní je nutné dohodnúť podmienky na konkrétnom mieste so správcom pevných 
trakčných zariadení DPB, a. s.. 

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

• pri prácach v blízkosti trakčných vedení treba dodržiavať STN 34 3112, najmä články 112, 117 a 
120. 

• vyššie uvedené podmienky sa požadujú jednoznačne zohľadniť v realizačných pokynoch 
stavby a rešpektovať ich počas celej doby výstavby. 

 
Železnice SR Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, stanovisko č.19782/2010/O420-2 zo 
dňa 7.12.2010:  
rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadreniach ŽSR OR Trnava č.8336/2010/389902/SŽTS /F1.05 
zo dňa 15.11.2010 a jeho odborných zložiek, doložených v prílohách, upozorňujúcich na križovanie 
vedení ŽSR odvetvia OZT navrhovanou stavbou a stanovujúcich požiadavky na ochranu objektov 
železničnej infraštruktúry, 
• realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy 

poškodením objektov a zariadení ŽSR, 
• Investor zabezpečí: 

a. vytýčenie vedení ŽSR podľa požiadaviek správcovských zložiek a podľa potreby odborný 
dozor príslušných útvarov ŽSR 

b. úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariadení ŽSR vyvolaných stavebnou 
činnosťou. 

Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, vyjadrenie č.8336/2010/389902/SŽTS /F1.05  zo dňa 
7.12.2010:  
• dodržať pripomienky správcov týchto vedení, ktoré sú priložené v prílohách,  
• v prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy budú 

všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi. 

Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia zabezpečovacej a oznamovacej techniky stanovisko 
č.1346/10/389902/SOZT-Kr/F1.05  zo dňa 9.11.2010:  
• pred zahájením prác je nutné požiadať o presné vytýčenie vedení priamo v teréne. 
• vytýčenie vedení ŽSR OZT na základe žiadosti zabezpečí, ŽSR AO Stredisko miestnej správy KT 

Bratislava 
• v mieste styku s vedeniami je nutné vykonávať zemné práce so zvýšenou opatrnosťou - ručným 

výkopom. Z hľadiska priestorových úprav vzájomnú polohu optickej kabelizácie vo vzťahu k 
vedeniam v správe Oblastného riaditeľstva Trnava riešiť v zmysle normy STN 736005. Pri 
odkrytí vedení je nutné tieto chrániť pred poškodením alebo odcudzením. Pred opätovným 
zakrytím obnažených káblových vedení je nutné prizvať miestneho správcu za účelom vykonania 
previerky, či nedošlo k poškodeniu vedení. 

Železnice SR Bratislava, OR Trnava, Atrakčný obvod Bratislava, stredisko miestnej správy pre  OZT – 
káblová technika, vyjadrenie  č. Ďš-379/8-10  zo dňa 17.08.2010:  
• V prípade križovania optickú trasu viesť pod a pri súbehu vedľa existujúcich trás. 
• Pred zahrnutím výkopov križovania a súbehu vyzvať Stredisko miestnej správy pre OZT o 

vizuálnu kontrolu dotknutých káblov, či neprišlo počas stavby k ich poškodeniu. 
• V prípade akéhokoľvek poškodenia kábla pri stavbe neodkladne ohlásiť Stredisku miestnej správy 

pre OZT nakoľko po uvedených káblových vedeniach sú prevádzkované linky, ktoré majú priamy 
vplyv na bezpečnosť a plynulosť vlakovej dopravy. 

• Objednávku na vytýčenie zaslať na AO Bratislava. 
 

 Železnice SR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia energetiky a elektrotechniky, vyjadrenie 
č.2371/2010/389906/SEE/F1.05/Šá/729  zo dňa 28.10.2010:  
• zaistiť pred začatím zemných prác vytýčenie káblového vedenia priamo na mieste staveniska 

/trasy/, 
• upozorniť organizáciu, ktorá vydala toto vyjadrenie, o začatí stavebných prác najmenej 15 dní 

vopred, 
• zoznámiť preukázateľne pracovníkov, ktorých sa to týka, s polohou tohto vedenia /zariadenia/ 
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• upozorniť na možnú odchýlku uloženého vedenia /zariadenia/ od výkresovej dokumentácie /v 
metroch/, 

• vyzvať svojich pracovníkov, aby dbali na dodržiavanie bezpečnosti pri práci v týchto miestach, a 
aby vo vzdialenosti 1 meter po každej strane vytýčenej trasy vedenia /zariadenia/ nepoužívali 
žiadne mechanizačné prostriedky /hĺbiace stroje/, 

• uložiť svojim pracovníkom, aby odkryté podzemné káblové vedenie /zariadenie/ riadne zaistili 
proti poškodeniu, 

• uložiť svojim pracovníkom, aby riadne udupali zeminu pod káblom pred jeho zakrytím /záhozom/ 
• vyzvať OR Trnava príslušný Atrakčný obvod k vykonaniu kontroly, či nie je vedenie / zariadenie / 

viditeľne poškodené, 
• okamžite ohlásiť každé poškodenie podzemného káblového vedenia a zariadenia OR Trnava 

Sekcia EE. 
 
IV. Osobitné podmienky : 

1. Navrhovateľ a stavebník je povinný splniť, resp. zohľadniť podmienky orgánov, 
organizácií a ostatných účastníkov konania, vznesené pri územnom konaní a zakotvené v 
tomto rozhodnutí. 

2. Stavebník je povinný: 
• dodržiavať zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a s ním súvisiace predpisy a VZN hl. m. SR Bratislava 
č.12/2001 o nakladaní s komunálnym odpadom na území hl. m. SR Bratislavy v znení 
neskorších predpisov a VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území príslušnej mestskej 
časti, 

• pred realizáciou výkopových prác je potrebné zabezpečiť si povolenia od príslušných 
cestných orgánov.    

3. Stavebník je povinný splniť požiadavky, vyplývajúce z chránených území, ochranných 
pásiem, alebo ich blízkosti: 
1. Rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sietí a 
ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde ku styku so stavbou a jej technickou vybavenosťou 
/Verejné osvetlenie Siemens, UPC, Slovak Telekom, Západoslovenská energetika, 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, Slovenský plynárenský priemysel, DPB,  .../, 
2. Pred realizáciou výkopových prác zabezpečiť vytýčenie a označenie všetkých podzemných 
sietí a vedení a ich ochranných pásiem: Verejné osvetlenie Siemens, UPC, Slovak Telekom, 
Západoslovenská energetika, Bratislavská vodárenská spoločnosť, Slovenský plynárenský 
priemysel, .../. 

 
V. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : 

 V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.  
 

Požiadavky dotknutých orgánov sú zapracované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Požiadavky 
týkajúce sa stavebného, resp. kolaudačného konania sú v tomto konaní irelevantné z dôvodu, že sa 
jedná o stavbu v zmysle § 56 písm. b) zákona č.50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov, na ktorú sa nevyžaduje ohlásenie, ani stavebné povolenie. 
 
VI. Platnosť územného rozhodnutia 

Toto rozhodnutie podľa § 40 odst.1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo 
právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bolo v tejto lehote začaté so stavbou, 

Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 odst.3 stavebného zákona len na 
základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty, pričom v tejto lehote 
musí byť o jeho predĺžení aj právoplatne rozhodnuté. 

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov 
územného konania. 
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O d ô v o d n e n i e : 
 

Uvedenému návrhu sa vyhovelo z nasledovných dôvodov : 

Dňa 03.09.2010 bol podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, BA 
Istropolis BA2001BR trasa l,  na uliciach: Trnavská cesta, Družstevná a Vajnorská, stavebníkom 
Orange Slovensko a.s., so sídlom Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, v zastúpení MICHLOVSKÝ 
spol. s r.o., so sídlom Letná 9, 921 01 Piešťany, v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie, 
vypracovanej spoločnosťou MICHLOVSKÝ spol. s r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany z augusta 2010. 
 

Stavebný úrad posúdil návrh vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení hore uvedenej stavby 
podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie neodporuje hľadiskám starostlivosti o 
životné prostredie.   

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania bez miestneho zisťovania účastníkom 
konania, dotknutým orgánom štátnej správy, obci a správcom inžinierskych sietí v zmysle § 36 ods.4 
stavebného zákona, oznámením č. ÚKaSP–2010/1494–ABA–ozn zo dňa 9.12.2010. Zároveň 
stavebný úrad upozornil, že do podkladov je možné nahliadnuť a prípadné námietky a pripomienky 
uplatniť na stavebnom úrade do 20 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia. V rovnakej lehote 
oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy, inak na ne nemusí byť 
prihliadnuté. V odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené 
v prvostupňovom konaní, hoci mohli byť uplatnené. 

Dotknuté orgány sa k návrhu vyjadrili kladne, resp. s pripomienkami, ktoré sú zahrnuté do 
podmienok tohto rozhodnutia. Námietky a pripomienky účastníkmi konania v stanovenej lehote 
uplatnené neboli.  

 
Požiadavky, týkajúce sa ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie, stavebného konania 

a kolaudačného konania sú pri tomto druhu stavieb irelevantné z dôvodu, že sa jedná o stavbu 
v zmysle § 56 písm. b) stavebného zákona, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie, ani ohlásenie. 
Podmienky, týkajúce sa možných vyvolaných prekládok sú v tomto konaní irelevantné. Stavebný 
úrad koná na základe návrhu navrhovateľa a v rozsahu návrhu, podaného navrhovateľom v zmysle § 
35 ods. 1 stavebného zákona. V rozsahu návrhu sa jedná o líniovú stavbu, ktorá v zmysle predloženej 
projektovej dokumentácie nevyvoláva žiadne prekládky inžinierskych sietí, resp. elektronických 
komunikácií. 
 
Stanoviská: 
1. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, oddelenie ÚP a ŽP, stanovisko k investičnému zámeru č. 
Star-1741/2010/T  zo dňa 20.09.2010. 

2. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku, 
vyjadrenie č. Star-1352/2010 zo dňa 21.07.2010. 

3. Mestská časť Bratislava – Nové mesto, oddelenie výstavby a investícií, stanovisko č. VaI – 791/2010 zo dňa 
 12.07.2010. 

4. Hlavné  mesto SR Bratislava,  záväzné stanovisko k investičnej činnosti  č. MAGS ORM 49002/10-279920,     
zo dňa 28.10.2010. 

5. Hlavné mesto SR Bratislava,  oddelenie dopravného plánovania, vyjadrenie č. MAGS ODP-
48878/2010-279922/Bá-244,  zo dňa 12.10.2010. 

6. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, oddelenie cestného hospodárstva – vyjadrenie č. MAGS OCH 
49381/2010-306725-4 zo dňa 23.08.2010. 

7. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy,  oddelenie životného prostredia,  vyjadrenie č. MAGS OZP 
48901/2010-279930 zo dňa 21.07.2010. 

8. Obvodný úrad ŽP v Bratislave, odbor štátnej vodnej správy, vyjadrenie č. ZPS/2010/05071 /REO/III -vyj 
zo dňa 12.07.2010. 

9. Obvodný úrad ŽP v Bratislave,  odbor ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. ZPO/2010/05094/KAS/III 
zo dňa 13.07.2010. 

10. Obvodný úrad ŽP v Bratislave, oddelenie ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. ZPO/2010/05129-/GEG-
BA/III  zo dňa 6.08.2010. 

11. Obvodný úrad ŽP v Bratislave, odbor odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. 
ZPH/2010/05072/III/DAD zo dňa 12.07.2010. 
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12. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, stanovisko č. ORHZ-
2427/2010 zo dňa 19.07.2010.  

13. Obvodný úrad v Bratislave, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, záväzné stanovisko č. 
OKR-20369/2010/1 zo dňa 20.07.2010. 

14. Krajský pozemkový úrad v Bratislave, stanovisko č. 1008/131/2010 zo dňa  26.07.2010. 
15. Krajský pamiatkový úrad Bratislava,  stanovisko č. BA/10/1111-2/4462/PRA  zo dňa 26.07.2010. 
16. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave,  stanovisko č. A/2010/01763  zo dňa 
02.09.2010. 

17. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave,  stanovisko č. 2010/06407/JTA 
zo dňa 19.07.2010. 

18. Bratislavský samosprávny kraj, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy, 
vyjadrenie č. 100014/2010-DP zo dňa 12.07.2010. 

19. Bratislavský samosprávny kraj, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy, 
vyjadrenie č. 108670/2010-DP/2 zo dňa 12.01.2011. 

20. GENERÁLNY INVESTOR BRATISLAVY, vyjadrenie č. 874/2010/211 zo dňa 02.08.2010. 
21.  SIEMENS, s.r.o., divízia verejného osvetlenia, vyjadrenie č. PD/BA/109/10 zo dňa  08.07.2010. 
22.  Mestská časť Bratislava - Ružinov, vyjadrenie č. ÚARR/CS 11511/2010/4/IKO zo dňa 
 28.07.2010. 

23.  MINISTERSTVO OBRANY SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, vyjadrenie č. SAMaV-
1593/2010  zo dňa 09.07.2010. 

24.  MINISTERSTVO OBRANY SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, vyjadrenie č. SAMaV-
1763/2010  zo dňa 02.0.2010. 

25.  MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA A VÝSTAVBY SR, odbor správy majetku štátu, vyjadrenie č. 
59/2010-2040-HV zo dňa 02.08.2010. 

26. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,  vyjadrenie č. 21522/2010/Šr zo dňa 13.07.2010. 
27. SPP – distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TDaGIS-Vi-1227/2010 zo dňa  06.09.2010. 
28. Bratislavská teplárenská, a.s.,  vyjadrenie č. 03133/Ba/2010/3350-2  zo dňa 22.07.2010. 
29. Bratislavská teplárenská, a.s.,  vyjadrenie č. 00013/Ba/2011/3340-2  zo dňa 03.01.2011. 
30. ORANGE Slovensko, a.s., vyjadrenie  č. BA -1651 / 2010 zo dňa  22.07.2010. 
31. Slovak Telekom, a.s.,  vyjadrenie č.  981 10 Bratislava  zo dňa 22.07.2010. 
32. T-Mobile Slovensko, a.s., vyjadrenie č. 4886 10 Bratislava, zo dňa 25.08.2010. 
33. Západoslovenská energetika, a. s. Bratislava, vyjadrenie č. 04892/CZ74537/2010 zo 
dňa 23.07.2010.. 

34. Invitel INTERNATIONAL SK, spol. s r.o., vyjadrenie  č. VYJ/356/2010 zo dňa  08.07.2010. 
35. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  vyjadrenie č. 603/2010 zo dňa 09.07.2010. 
36. Energotel, a.s., vyjadrenie č, 2010/ÚPÚ  zo dňa 19.07.2010. 
37. Sitel spol. s r.o., vyjadrenie č. 246/10 zo dňa 26.05.2010. 
38. MINISTERSTVO VNÚTRA SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor 
telekomunikácií, vyjadrenie č. SITB-OT4-2010/000167-035 zo dňa 20.07.2010. 

39. MINISTERSTVO VNÚTRA SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor 
telekomunikácií, vyjadrenie č. SITB-OT4-2011/000169-014 zo dňa 18.01.2011. 

40. OCAM, s.r.o., vyjadrenie č. 84/2010 zo dňa 08.07.2010. 
41. GTS Slovakia, a.s., vyjadrenie č. 355/2010 zo dňa 21.07.2010. 
42. Dial Telecom, a.s., vyjadrenie zo dňa 02.08.2010. 
43. Slovanet ,a.s.,  vyjadrenie zo dňa 06.08.2010. 
44. Satro, s.r.o., vyjadrenie zo dňa 13.07.2010. 
45. Transpetrol, a.s. Bratislava, vyjadrenie č. 6424/10-Bu/Ku zo dňa 15.07.2010. 
46. SWAN, a.s., vyjadrenie č. 2010/To/469 zo dňa 14.07.2010. 
47. Sanet, vyjadrenie zo dňa 15.07.2010. 
48. Dalkia a.s., stanovisko č. 591/PR/2010/1178 zo dňa 14.07.2010. 
49. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Rezort prevádzky a techniky, vyjadrenie č. 10632/2000/2010  zo 
dňa 26.07.2010. 

50. TERMMING a.s., stanovisko.  
51. Primanet, s.r.o.,  stanovisko zo dňa 13.07.2010. 
52. RAINSIDE s.r.o., stanovisko č. AS/0022010 zo dňa 12.07.2010. 
53. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Bratislava, stanovisko č. A/2010/01763 
zo dňa 02.09.2010. 
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54. Železnice SR Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, stanovisko č.19782/2010/O420-2 zo 
dňa 7.12.2010. 

55. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, vyjadrenie č.8336/2010/389902/SŽTS /F1.05  zo dňa 
7.12.2010.  

56. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia zabezpečovacej a oznamovacej techniky 
stanovisko č.1346/10/389902/SOZT-Kr/F1.05  zo dňa 9.11.2010. 

57. Železnice SR Bratislava, OR Trnava, Atrakčný obvod Bratislava, stredisko miestnej správy pre  OZT 
– káblová technika, vyjadrenie  č. Ďš-379/8-10  zo dňa 17.08.2010. 

58. Železnice SR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia energetiky a elektrotechniky, 
vyjadrenie č.2371/2010/389906/SEE/F1.05/Šá/729  zo dňa 28.10.2010.  

 
Uvedené stanoviská a vyjadrenia boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto 

rozhodnutia, vrátane tých, o ktorých sa niektorí účastníci domnievajú, že majú byť uplatnené až v 
stavebnom konaní. Stavebný úrad konštatuje, že pre tento druh stavby v zmysle § 56 písm. b) 
platného znenia stavebného zákona nie je potrebné ohlásenie ani stavebné povolenie. 

Požiadavky, uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov štátnej správy a obce, boli 
zapracované do výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 
Predmetná stavba je v súlade s Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007, ktorý je 

schválený uznesením MsZ č.123/2007 zo dňa 31.05.2007 s účinnosťou od 01.09.2007. 
 

Navrhovateľ zaplatil pred vydaním tohto rozhodnutia správny poplatok v zmysle zákona 

č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

Vzhľadom na uvedené dôvody rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e : 

 
Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší stavebný úrad. 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. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom  podľa Piatej časti Občianskeho súdneho poriadku 

po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní. 

 
     

 
 

Mgr. Rudolf  K u s ý 
starosta mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto 
 

 
 
Príloha: kópia z katastrálnej mapy - situácia M 1:1000 
 
 
 
 
 
Stavebný úrad v súlade s § 26 správneho poriadku doručuje toto oznámenie o začatí 
stavebného konania verejnou vyhláškou, z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania. 
            
Vyvesené dňa :                                                                                      Zvesené dňa : 
 
 ……………….                                                                                     ……………..  
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Doručuje sa : 
Účastníkom konania : 
1. stavebník:  Orange Slovensko a.s.,  Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
2. v zastúpení: MICHLOVSKÝ spol. s r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany  
3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava 1 

- oddelenie správy nehnuteľností 
4. MÚ Bratislava, MČ  Bratislava - Nové Mesto, Junácka ul. č. 1, Bratislava 
     - oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku 

5. Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR, Odborárske námestie 3, 815 70 
Bratislava 

6. stavbou dotknutým účastníkom konania – doručuje sa verejnou vyhláškou 

 

Dotknutým orgánom a organizáciám : 
1.  Magistrát hl. m. SR, Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192,  814  99 Bratislava 1 
      - oddelenie územného plánu a rozvoja mesta  
      - oddelenie dopravného plánovania, prevádzky dopravy, cestného hospodárstva, referát MHD  
      - oddelenie životného prostredia 
3.   MÚ Bratislava, MČ  Bratislava - Nové Mesto, Junácka ul. č. 1, Bratislava   
      - oddelenie územného plánovania a životného prostredia  
     - oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku 

      - oddelenie výstavby a investícií 
4.   Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave, Vajnorská 98/D,  831 03       

Bratislava  
5.   Generálny investor Bratislavy, Röntgenova 24, 852 92 Bratislava 5 
6.   Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 
7.   Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného  majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 
       47 Bratislava 
8.    Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 
9.    Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  Prešovská  48, 826 46 Bratislava 29   
10.  Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26 
11.  Bratislavská teplárenská a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 
12.  Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
13.  MINISTERSTVO VNÚTRA SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, 
       odbor telekomunikácií , Pribinova 2, 812 72  Bratislava 
14.  Dopravný podnik Bratislava, a.s., Rezort prevádzky a techniky, Olejkárska 1,  
       814 52 Bratislava 1 
15.   Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 
16.  Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
      - krajský dopravný inšpektorát a odbor dopravného inžinierstva 
17.  Obvodný úrad v Bratislave, oddelenie správy majetku, Staromestská 6, 814 71 
       Bratislava  
18.  Ministerstvo obrany SR, sekcia obranného plánovania, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
  
 
 
Doručí sa za účelom vyvesenia oznámenia: 
1. Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát ( TU ), Junácka 1, Bratislava 
2. Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 
3. Hl. m. SR Bratislava – Magistrát, oddelenie Územného plánovania a rozvoja mesta ,  
    Primaciálne nám. 1,  814 71 Bratislava 1  
- so žiadosťou  zverejniť toto oznámenie vyvesením na úradných tabuliach po dobu 15 dní 
a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 
 
 
 
  


