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R O Z H O D N U T I E 
 
 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 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 stavby: "Podkolibský vodojem - rekonštrukcia" na pozemkoch parc. č. 
4987/3, 6534, 6528/12, 6528/11, 6528/10, 6520/1, 6524/1, 6520/21, 6520/3, 6520/4, 6520/20 
6520/23 a 6520/24 v katastrálnom území Vinohrady navrhovateľovi Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti a.s., so sídlom Prešovská 48, Bratislava. 
 
Stavba sa  člení na tieto stavebné objekty:  

SO 01 Rekonštrukcia kolektora 
SO 02 Prívodné potrubie DN 1000 (zrušenie a znovupostavenie oplotenia) 
SO 03 Rekonštrukcia prelivného potrubia DN 400 stoka A a DN 800 stoka B 
SO 04 Prívodné a zásobné potrubie DN 400, potrubia a armatúry v AK 
SO 05 Stavebné úpravy v AK a elektroinštalácia vo VDJ 2x1800m3 

SO 06 Stavebné úpravy v AK a elektroinštalácia vo VDJ 2x 3600m3 
SO 07 Navrhovaná prípojka NN. 

 
I. 
Stavba sa umiestňuje podľa situácie v M 1:1000 a podľa projektovej dokumentácie pre 
umiestnenie stavby spracovanej Ing. Mikulášom Várym v novembri 2010, pri rešpektovaní 
podmienok tohto rozhodnutia. 
 
II. 
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 
 
A. Podmienky umiestnenia:   
 
Účelom umiestňovanej líniovej stavby je preloženie a rekonštrukcia prelivného potrubia a 
výmena vodovodného potrubia I. kategórie DN 1000 v pôvodnej trase pri zmene podzemného 
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výškového umiestnenia, čím dôjde k predĺženiu jestvujúceho kolektora, bez zásahu do 
nadložia pozemkov parc. č. 6534, 6533 a 6528/12 v katastrálnom území Vinohrady. Pozemky 
parc č. 6528/11, 6528/10 budú stavbou dotknuté, pričom sa zruší jestvujúca armatúrna šachta 
na pozemku parc. č. 6528/11a jestvujúce oplotenie, ktoré sa po ukončení stavby opakovane 
postaví v pôvodnej trase. Súčasťou umiestňovanej stavby sú stavebné objekty súvisiace 
s úpravou elektroinštalácie a napojením rekonštruovanej stavby na areálové rozvody 
elektrickej energie a centrálneho vodárenského dispečingu. 
 
2. Umiestnenie stavby: 

Výškové osadenie SO 01 Rekonštrukcia kolektora : ±0,000 = 201,100  m n. m. 
       Výška stavby (dno šachty):  -6,720 =  194,380 m n. m 

 
B. Podmienky napojenia na inžinierske siete:  

Podmienky napojenia na verejné rozvody technickej infraštruktúry a dopravné napojenie 
zostáva nezmenené. 

 

C. 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 

• 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. 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava č. BA/10/1816-2/7620/PRA zo dňa 22.12.2010: 
• 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. 

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát č. KRP-DI-DIO-8-
279/2010zo dňa 13.12.2010: 

• V prípade záberu do cestných komunikácií žiadame pred začatím prác predložiť 
projekt organizácie dopravy počas výstavby na odsúhlasenie v Operatívnej komisii 
Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. 

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor odpadového hospodárstva  
č.ZPH/2010/07520/III/DAD zo dňa 2.12.2010: 

• Držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým 
alebo právnickým osobám, ktoré sú na tuto činnosť oprávnené. 
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• Držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po 
vytvorení odviesť k oprávnenému odberateľovi. 

• Držiteľ odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve 
odpadov, ich zhodnotení a zneškodnení. 

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

• Držiteľ odpadov k.č.17 05 06  výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 pred 
začatím zemných prác preukáže Obvodnému úradu životného prostredia spôsob 
nakladania s týmto odpadom 

• Po ukončení stavebných prác dodávateľ stavby, ako pôvodca odpadov predloží 
Obvodnému úradu životného prostredia v rámci kolaudácie doklady o zhodnotení, 
alebo zneškodnení odpadov zo stavby oprávnenou osobou. 

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor štátnej vodnej správy  
č.ZPS/2010/07503/III/POH- vyj. zo dňa 3.12.2010: 

• Umiestňované  stavebné objekty sú vodnými stavbami a na ich povolenie je 
potrebné  rozhodnutie vodohospodárskeho orgánu 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto – záväzné stanovisko č. 
HV/12477/2011 zo dňa 26.7.2011: 

• V kolaudačnom konaní podložiť výsledok laboratórneho rozboru vzorky vody, 
ktorý preukáže vyhovujúcu kvalitu pitnej vody podľa NV SR č. 354/2006 Z.z., 
ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu 
kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy– záväzné súhlasné stanovisko č. MAGS-
ORM-47915/11-297291 zo dňa 23.6.2011 a 58792/10-366145  zo dňa 21.1.2011 

• vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného 
nariadenia č.8/l993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta 
SR Bratislavy; 

• preukázať v kolaudačnom konaní realizáciu sadových úprav podľa schválenej 
projektovej dokumentácie; 

• preukázať v rámci stavebného konania riešenie nakladania s odpadmi zo 
stavebnej činnosti v súlade s platnými právnymi predpismi; 

• požiadať v kolaudačnom konaní  o vyjadrenie k nakladaniu s odpadmi zo 
stavebnej činnosti.  

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: 

1. Ing. Dušan Votava, bytom Bellova 7, Bratislava, žiada existujúce vodovodné potrubie 
preložiť  mimo pozemky parc. č. 6533 a 6534. 
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2. Ing. Anton Valachovič, bytom Púpavova 22, Bratislava, žiada zabezpečenie prístupu 
na pozemok parc. č. 6528/10 počas výstavby  a pričlenenie pozemku dotknutého 
existujúcou šachtou k pozemku parc. č. 6528/11. 

 
Stavebný úrad uplatnené námietky zamieta. 

 
Odôvodnenie 

 
Dňa 17.1.2011 podala spoločnosť INPROKON, s.r.o., so sídlom Šustekova 16, 

Bratislava, ktorá na základe plnej moci zastupuje navrhovateľa Bratislavskú vodárenskú 
spoločnosť a.s., so sídlom Prešovská 48, Bratislava, o vydanie územného rozhodnutia na 
líniovú stavbu: "Podkolibský vodojem - rekonštrukcia" na pozemkoch parc. č. 4987/3, 6534, 
6528/12, 6528/11, 6528/10, 6520/1, 6524/1, 6520/21, 6520/3, 6520/4 a 6520/20 
v katastrálnom území Vinohrady. Dňa 1.8.2011 navrhovateľ rozšíril svoj návrh na 
umiestnenie stavby a stavba sa umiestňuje aj na pozemky parc. č. 6520/23, 6520/17, 7158/1 
a 21676/1 v katastrálnom území Vinohrady. 

 
Stavebný úrad v súlade s ustanovením §36 ods.1) a §36 ods.4) stavebného zákona 

oznámil začatie územného konania na umiestnenie líniovej stavby 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 26.9.2011. 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. 
Do podkladov rozhodnutia nahliadol dňa 31.8.2011 Ing. Dušan Votava a 5.9.2011 Ing. Anton 
Valachovič ako účastníci konania. V priebehu konania uplatnili  títo účastníci námietky, ktoré 
stavebný úrad  cituje: 
 
Ing. Dušan Votava: 

1. Existujúce vodovodné potrubie DN 1000 navrhované na rekonštrukciu v pôvodnej 
trase požadujem zrušiť. 

2. Trasu nového vedenia umiestniť mimo dotknuté parcely ( parc. č. 6533 a 6534). 
3. Žiadam iné konštruktívne riešenie, ktoré zabezpečí zrealizovanie môjho stavebného 

zámeru bez akýchkoľvek  obmedzení. 
 

K uplatneným námietkam stavebný úrad uvádza, že pri umiestňovaní tejto stavby nedochádza 
k zmene trasovania jestvujúceho vodovodu I. kategórie, ktorý prepája vodojem Vtáčnik 
a Podkolibské vodojemy, ale z dôvodu fyzického stavu potrubia ( stavba bola postavená v 70. 
rokoch 20. storočia) a nevyhovujúceho výškového uloženia dôjde k výmene potrubia pričom 
sa zníži jeho niveleta. Umiestňovaná stavba funkčne, ani svojou konštrukciou nesúvisí so 
stavbami na pozemku účastníka konania a ani inak neovplyvňuje využitie pozemku na účel, 
ktorému je určený a na ktorý sa v súčasnosti využíva. Umiestňovaná stavba je stavbou 
hromadného zásobovania  obyvateľov  pitnou vodou v 1. tlakovom pásme bratislavského 
vodovodného systému  a  je stavbou verejného záujmu. 
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Ing. Anton Valachovič 

1. Pretože medzičasom prišlo zo strany majiteľa pozemku č.6528/2 v spolupráci 
s Mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto k odpredaju mestského pozemku  pod parc. 
č. 6528/2, tvoriaceho prístupovú trasu k pôvodným pozemkom- združeným pod 
spoločnou parcelou č. 6528/1( rozčlenenou na parc. čísla 6528/10,11,12 a13) a tým 
k zamedzeniu prístupu k našim pozemkom a to v spodnej časti  parc. č. 6528/10, kde je 
po dohode s fi. RAMAKOL s.r.o. vybudovaný prístup bránkou v oplotení. Prístup 
Požadujeme počas celého  trvania stavbgy a to ako provizórne preklenutie výkopovej 
ryhy a jeho urýchlené dokončenie ( je to jediný prístup na pozemky). 

2. Pozemok, na ktorom sa nachádza stará šachta (ktorá  bude  zrušená) je súčasťou 
parc. č. 6528/11- majiteľ Ing. Žembery s manž., preto po ukončení stavby požadujeme 
túto časť pri znovu postavení plotu pričleniť k pôvodnej parcele. ( Vyčlenenie časti 
pozemku mimo pôvodnú parcelu bolo z dôvodu existencie šachty a tým k znemožneniu 
jej iného využitia). 

 
K uplatneným námietkam stavebný úrad uvádza, že týmto rozhodnutím sa určuje stavebný 
pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú 
sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia, pričom sa 
umiestnenie stavby vyznačí v grafickej prílohe. Toto rozhodnutie neoprávňuje navrhovateľa 
k realizácii stavby. Uplatnené námietky sa týkajú realizácie stavby a majetkového 
usporiadania po ukončení stavby a  preto ich stavebný úrad  zamietol. 

 
Stavebný úrad sa nezaoberal požiadavkami, ktoré neboli odôvodnené a ktoré sa týkali 

komunikácie medzi navrhovateľom a účastníkmi konania pred začatím územného konania a 
prerokovania územného plánu mesta, nakoľko nie sú predmetom návrhového konania. 

 
Navrhovateľ pred začatím územného konania, okrem vo výroku citovaných vyjadrení, 

zabezpečil súhlasné stanoviská týchto dotknutých orgánov: Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru, MČ Bratislava – Nové Mesto, Západoslovenská energetika a.s.,  SPP 
distribúcia a.s., Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Obvodný úrad Bratislava, 
odbor civilnej ochrany a správcov podzemných vedení technického vybavenia územia. 
Podmienky z vyjadrení dotknutých orgánov 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 
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 na vodné hospodárstvo ako 
stabilizované územie technickej vybavenosti. 

 
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. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
    Mgr.  Rudolf   K u s ý 

                        starosta mestskej časti 
                                                                                                   Bratislava - Nové Mesto 
Príloha: situácia umiestnenia stavby 
Doručuje sa: 
Účastníci konania:  

1. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, Bratislava, doručuje sa  
INPROKON, s.r.o., Šustekova 16, 851 05 Bratislava 

2. vlastníci nehnuteľností a pozemkov parc. č. 4987/3, 6534, 6528/12, 6528/11, 
6528/10, 6520/23, 6520/17, 7158/1, 21676/1, 6533, 6528/13, 6528/14, 6520/11, 
6520/15 a 6520/25 v katastrálnom území Vinohrady - doručenie verejnou 
vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na 
Junáckej ul. č.1, Bratislava po dobu 15 dní 

3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 
Na vedomie: 

4. Miestny úrad MČ Bratislava-Nové Mesto, odd. ÚPŽP, Junácka 1, 832 91 
Bratislava 

5. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. m. SR, Ružinovská  8, 

820 09 Bratislava  
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská  

6, 811 03 Bratislava  
8. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, odbor 

dopravného inžinierstva, Špitálska  14, 811 08 Bratislava  
9. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská  48, 826 46 Bratislava  
10. Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
11. Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy  44/b , 825 11 Bratislava 
12. Slovak Telekom a.s., Karadžičova  10, 825 13 Bratislava  
13. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova  17, 811 04 Bratislava 

 
Potvrdenie dátumu zverejnenia rozhodnutia 

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:  Dátum zvesenia z úradnej tabuli: 
 
 

pečiatka, podpis 


