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Vec
Oprava zrejmej chyby v rozhodnutí č. 7148/2017/UKSP/VIDM-46

 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“) vydala dňa 14.6.2017 rozhodnutie č. 7148/2017/UKSP/VIDM-46, ktorými povolila
stavebné objekty :

SO 211.5.2 – Predĺženie trasy vonkajšieho  osvetlenia
SO 211.5.3 – Predĺženie trasy slaboprúdových rozvodov
SO 511 – STL plynovod,

ktoré sú súčasťou líniovej stavby: "Obslužná komunikácia a inžinierske siete GRAND
KOLIBA - Vtáčnik" v Bratislave v lokalite Vtáčnik stavebníkovi spoločnosti GRAND
KOLIBA, s.r.o.,  so sídlom Révova 7, 811 02 Bratislava, IČO 47 530 561.

V texte rozhodnutia je uvedená zrejmá nesprávosť, ktorú podľa zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov opravujeme.

Pôvodný  nesprávny text v rozhodnutí  str. č. 1

Stavebný objekt SO 511  STL plynovod D 160 o tlaku 300kPa a celkovej dĺžky 200m  rieši
predĺženie existujúceho STL zemného plynovodu v prístupovej komunikácii k budúcim novým
obytným súborom v lokalite Vtáčnik.

Správne znenie textu v rozhodnutí  str. č. 1  a doplnenie textu na str. 5
Str. č. 1
Stavebný objekt SO 511  STL plynovod D 110 o tlaku 280kPa a celkovej dĺžky 200m  rieši
predĺženie existujúceho STL zemného plynovodu a 2 pripojovacích plynovodov v prístupovej
komunikácii k budúcim novým obytným súborom v lokalite Vtáčnik.

Str. č.5
SPP distribúcia č. TDba/3200/2016/Pr zo dňa 29.9.2016

· Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich
plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike,

· stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie
tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov)
a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto
podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj
zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto
podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom,

MESTSKÁ  ČASŤ  BRATISLAVA -NOVÉ  MESTO
Junácka ul. č. 1,  832 91 Bratislava 3



2

· stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti
medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a
podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050
a TPP 906 01,

· stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania
iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné
vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,

· pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP -
distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo
elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-
D (www.spp-distribucia.sk).

· v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba
vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

· stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných
právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre
plyn (TPP) najmä STN 38 6413, STN EN 12007-1, STN 736005, TPP 70201, 70202,
70212, STN-38 6442

· stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Marián Heršel, tel. č. +421
0220402149) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom
pásme plynárenských zariadení, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k
predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem,

· stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v
predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vydanie technických podmienok pre
rozšírenie distribučnej siete číslo 1000170816,

· stavebník je povinný minimálne 14 kalendárnych dní pred začatím stavby písomne
oznámiť SPP-D na adresu: Spp - distribúcia, a.s., Ing. Radovan Illith, Mlynské Nivy
44/b, 825 11 Bratislava kontaktné údaje, údaje o začatí a ukončení prác a pod.,

· stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené
subjektom povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude
možné ukončiť preberacie konanie a majetkovo - právne vysporiadanie stavby

· stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na
každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050
až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia
strojových mechanizmov,

· ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu . plynovodu a uloženia
výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

· prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a
manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ' sa na tieto práce nevzťahuje vydané
povolenie SPP-O,

· odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas od krytia
zabezpečené proti poškodeniu,
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· stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by
zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu
požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej
úrovne terénu,

· stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a
pod.,

· každé poškodenie zariadenia SPP-O, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť
ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,

· stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení
rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp.
aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému
poškodeniu,

· stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi
existujúcom distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom
vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu,
vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a
schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-O,

· stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané
v čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia
zástupcovi Spp-o,

· stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať
skúšku tesnosti všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej
skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis,

· stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky
SPP-O, pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského
zariadenia a všetky doklady potrebné k uzavretiu zmluvného vzťahu podľa príloh.

V ostatných častiach rozhodnutie č. 7148/2017/UKSP/VIDM-46 zo dňa 14.6.2017 ostáva
nezmenené. Táto oprava je súčasťou rozhodnutia č. 7148/2017/UKSP/VIDM-46 zo dňa
14.6.2017.

    Mgr.  Rudolf   K u s ý
                        starosta mestskej časti

                                                                                                   Bratislava - Nové Mesto

Doručuje sa :

Doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto po dobu 15 dní:

1. GRAND KOLIBA, s.r.o.,  Révova 7, 811 02 Bratislava
2. Ing. Ján Petrík, Jégeho 5, 821 06 Bratislava
3. PhDr. Dagmar Petríková CSc., Jégeho 5, 821 06 Bratislava
4. MIVO Real s.r.o., Námestie sv. Egídia 97/42, 058 01 Poprad
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5. SR – Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
6. BESTWINE s.r.o, Jelačičova 8, 821 08  Bratislava
7. Mgr. Arch. René Kosman, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava
8. Vlastníci pozemkov parc. č. 4854/4, 4824/4, 4859/1, 4853/1, 4853/3, 4847, 4846,

4845/1, 4897/3, 4885, 4858, 4824/3, 4873/1-2, 4866/2  v katastrálnom území
Vinohrady

9. Vlastníci susedných pozemkov k pozemkom parc. č. 4854/4, 4824/4, 4859/1,
4853/1, 4853/3, 4847, 4846, 4845/1, 4897/3, 4885, 4858, 4824/3, 4873/1-2, 4866/2
v katastrálnom území Vinohrady

Potvrdenie dátumu zverejnenia

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


