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Naša zn.: 12-11/654/DG2/Za-3

R o z h o d n u t i e

Mestsk� časť Bratislava–Petržalka ako pr�slušn� špeci�lny stavebn� �rad pre miestne 
komunik�cie III. a IV. triedy a �čelov� komunik�cie (ďalej len špeci�lny stavebn� �rad), 
podľa � 3a  ods. 4) z�kona č. 135/1961 Zb. o pozemn�ch komunik�ci�ch v znen� neskorš�ch 
predpisov (cestn� z�kon), podľa  � 120 ods. 1) z�kona č. 50/1976 Zb o �zemnom pl�novan� a 
stavebnom poriadku v znen� neskorš�ch predpisov (ďalej len stavebn� z�kon) a čl. 74 ods. b) 
Štat�tu hlavn�ho mesta SR Bratislavy, podľa � 66 stavebn�ho z�kona v s�lade s � 46 z�kona 
č.71/1967 Zb. o spr�vnom konan� (spr�vny poriadok) v znen� neskorš�ch predpisov

v y d � v a
s t a v e b n �   p o v o l e n i e

stavebn�kovi Bratislavsk� vod�rensk� spoločnosť, a.s., Prešovsk� 48, 826 46 
Bratislava 2, IČO 35 850 370, na z�klade žiadosti zo dňa  6.9.2010, na stavbu: 

„Administrat�vno-prev�dzkova budova a are�l Staroh�jska“ objekt SO 204 Are�lov� 
komunik�cie a spevnen� plochy

na pozemkoch parc. č. 848, 851/1, 851/13, 851/15, 851/16, 851/22, 851/23, 851/24, 851/25, 
851/26, 851/27, 851/28, 851/29, 851/30, 851/31, 851/32, 851/33, 851/34, 851/35, 851/36, 
851/37, 851/38, 851/39, 851/40, 851/41, 851/42, 851/43, 852k. �. Petržalka. V r�mci stavby 
sa povoľuje v�stavba �čelovej komunik�cie na pozemku parc. č. 851/1 sl�žiacej na vjazd do 
are�lu BVS, napojenej na jestvuj�cu �čelov� komunik�ciu, 24 parkovac�ch st�t� pre 
zamestnancov pred vstupom do are�lu, vn�troare�lov� komunik�cie podľa nov�ho riešenia 
vn�troare�lovej dopravy a 43 parkovac�ch st�t� pre služobn� vozidl� v are�li BVS. Stavba 
nebude pr�stupn� pre verejnosť a bude sl�žiť v�lučne pre potreby obsluhy BVS. Rozhodnutie 
o umiestnen� stavby č. UKSP 2395-TX1/2010-Kb-21 z 18.6.2010 o umiestnen� stavby, ktor� 
nadobudlo pr�voplatnosť 25.6.2010 vydala mestsk� časť Bratislava-Petržalka, Kutl�kova 17, 
852 12 Bratislava 5.

Na uskutočnenie stavby sa určuj� tieto z�v�zn� podmienky:
1. Stavbu zrealizovať v s�lade s dokument�ciou overenou v stavebnom konan�. Pr�padn� 

zmeny nesm� byť realizovan� bez predch�dzaj�ceho povolenia  stavebn�ho �radu.
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2. Stavebn�k zabezpeč� vyt�čenie priestorovej polohy stavby organiz�ciou k tomu          
opr�vnenou.

3. Pri realiz�cii stavby sa musia dodržiavať predpisy t�kaj�ce sa bezpečnosti pr�ce 
a technick�ch zariaden� a mus� sa dbať na ochranu zdravia pri pr�ci na stavenisku.

4. Stavbu nesmie stavebn�k začať, pokiaľ stavebn� povolenie nenadobudne 
pr�voplatnosť podľa  � 52 z�k. č. 71/1967 Zb. o spr�vnom konan�.

5. Stavebn� povolenie str�ca platnosť, ak sa stavba nezačne do 2 (dvoch) rokov odo dňa 
nadobudnutia pr�voplatnosti tohto stavebn�ho povolenia.

6. Stavba bude dokončen� najnesk�r do 31.12.2013.
7. Stavebn�k je povinn� udržiavať čistotu a poriadok na stavenisku.
8. Stavebn�k je povinn� na viditeľnom mieste stavbu označiť �dajmi, kto a kedy stavbu 

povolil, stavebn�ka (obchodn� meno a s�dlo), term�n začatia a term�n ukončenia 
stavby. 

9. Stavba bude realizovan� dod�vateľsky. Stavebn�k je povinn� pred začat�m stavebn�ch 
pr�c ozn�miť stavebn�mu �radu zhotoviteľa stavby, opr�vnen�ho realizovať pozemn� 
komunik�cie a preuk�zať jeho odborn� sp�sobilosť.

10. Stavebn�k je povinn� pri realiz�cii stavby počas stavebnej činnosti dodržiavať 
požiadavky Vyhl. č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuj� podrobnosti o pr�pustn�ch 
hodnot�ch hluku, infrazvuku a vibr�ci� a o požiadavk�ch na objektiviz�ciu hluku, 
infrazvuku a vibr�ci� a o požiadavk�ch na objektiviz�ciu hluku, infrazvuku a vibr�ci� 
v životnom prostred�.

11. Stavebn�k je povinn� pred začat�m stavby požiadať majiteľov podzemn�ch 
inžinierskych siet� o ich presn� vyt�čenie a počas v�stavby dodržiavať ich ochrann� 
p�sma v zmysle pr�slušn�ch predpisov a noriem. 

12. Stavebn�k je povinn� pri realiz�cii stavby zabezpečiť rešpektovanie všetk�ch zariaden� 
v majetku ZSE Distrib�cie a.s., silov� aj oznamovacie a rešpektovať ich chrann� 
p�sma podľa �36 z�kona č.656/2004 Z.z. a nadv�zn�ch legislat�vnych predpisov. 

13. Stavebn�k je povinn� pred osaden�m dopravn�ch značiek a zariaden� počas v�stavby, 
požiadať najsk�r 30 dn� vopred o určenie dopravn�ho značenia pr�slušn� cestn� 
spr�vny org�n a projekt organiz�cie dopravy počas v�stavby predložiť na 
prerokovanie a ods�hlasenie do Operat�vnej komisii pri oddelen� prev�dzky dopravy 
Magistr�tu hl.m.SR Bratislavy. Dopravn� značenie navrhn�ť podľa vyhl�šky č.9/2009 
Z.z, v znen� neskorš�ch predpisov a v s�lade s STN EN 01 8020.

14. Stavebn�k je povinn� pri nakladan� s odpadmi, ktor� vznikn� realiz�ciou stavby 
dodržiavať z�k. č.  223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnen� niektor�ch 
z�konov a v s�lade so všeobecne z�v�zn�mi pr�vnymi predpismi vydan�mi na jeho 
vykonanie.

15. Stavebn�k je povinn� odovzd�vať odpady na zneškodnenie len fyzick�m alebo 
pr�vnick�m osob�m, ktor� s� na t�to činnosť opr�vnen�.

16. Stavebn�k je povinn� odpady zhromažďovať podľa druhov a zabezpečiť ich pred 
znehodnoten�m, odcudzen�m, alebo in�m nežiad�cim �činkom.

17. Stavebn�k je povinn� viesť a uchov�vať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich 
zhodnoten� a zneškodnen�.

18. Stavebn�k je povinn� uhradiť všetky pr�padn� škody sp�soben� na cudz�ch objektoch 
a zariadeniach pri realiz�cii stavby.

19. Stavebn�k je povinn� ozn�miť stavebn�mu �radu začatie stavby najnesk�r  do 5 dn� od 
začatia pr�c.

20. Stavebn�k je povinn� počas v�stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovan�ch 
komunik�ci�ch a verejn�ch priestranstv�ch a v�stavbu zabezpečiť bez porušenia 
bezpečnosti cestnej a pešej prem�vky.
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21. Stavebn�k je povinn� počas v�stavby udržiavať čistotu na Kutl�kovej ulici, ktor� je 
v spr�ve magistr�tu, odd. cest. hosp. v pr�pade, že bude sl�žiť ako pr�jazdov� 
komunik�cia pre stavebn� mechanizmy.

22. Po skončen� stavebn�ch pr�c je stavebn�k povinn�  podľa � 79 stavebn�ho z�kona  
požiadať o kolaud�ciu stavby.

23. Ku kolaudačn�mu konaniu stavebn�k predlož� určenie trval�ho dopravn�ho značenia
a sp�sob kontrolovan�ho vjazdu, ods�hlasen� v Operat�vnej komisii pri oddelen� 
prev�dzky dopravy Magistr�tu hl.m.SR Bratislavy.

24. Ku kolaudačn�mu konaniu stavebn�k predlož� aj doklady podľa � 17 a � 18 ods. 1) 
vyhl�šky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykon�vaj� niektor� ustanovenia stavebn�ho 
z�kona. 

Počas stavebn�ho konania neboli vznesen� žiadne n�mietky �častn�kmi konania.
Stavebn�k  pri podan� žiadosti o stavebn� povolenie zapatil spr�vny poplatok vo v�ške 49,50
eur podľa pol. 60 p�sm. g)  z�k. č. 145/1995 Z .z. o spr�vnych poplatkoch v znen� nesk. 
predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 6.9.2010 podala spoločnosť INTERVENTION s.r.o., Pansk� 2, 811 01 Bratislava, 
v zast�pen� stavebn�ka Bratislavsk� vod�rensk� spoločnosť, a.s., Prešovsk� 48, 826 46 
Bratislava, na tunajš� �rad žiadosť o povolenie stavby „Administrat�vno-prev�dzkova budova 
a are�l Staroh�jska“ objekt SO-204 Are�lov� komunik�cie a spevnen� plochy, k.�. Petržalka. 

Špeci�lny stavebn� �rad pre pozemn� komunik�cie presk�mal predložen� žiadosť o 
stavebn� povolenie a skonštatoval, že žiadosť neobsahuje všetky predp�san� n�ležitosti 
k vydaniu povolenia, a preto vyzval stavebn�ka na odstr�nenie nedostatkov, ktor� br�nia 
vydaniu stavebn�ho povolenia. Konanie prerušil rozhodnut�m č. 12-10/16066/DG2/Za-1                        
z 30. septembra 2010 na dobu 60 dn�. Z�stupca stavebn�ka v uvedenej lehote doplnil 
ch�baj�ce doklady. Predmetom stavebn�ho povolenia je v�stavba �čelovej komunik�cie na 
pozemku parc. č. 851/1 sl�žiacej na vjazd do are�lu BVS, napojenej na jestvuj�cu �čelov� 
komunik�ciu, 24 parkovac�ch st�t� pre zamestnancov pred vstupom do are�lu, vn�troare�lov� 
komunik�cie podľa nov�ho riešenia vn�troare�lovej dopravy a 43 parkovac�ch st�t� pre 
služobn� vozidl� v are�li BVS. Stavba nebude pr�stupn� pre verejnosť a bude sl�žiť v�lučne 
pre potreby obsluhy BVS. Po preštudovan� žiadosti a všetk�ch doplnen�ch dokladov, 
špeci�lny stavebn� �rad us�dil, že s� splnen� všetky podmienky pre vydanie povolenia na 
predmetn� stavbu pozemn�ch komunik�ci� a ozn�mil začatie stavebn�ho konania verejnou 
vyhl�škou č.12-10/16066/DG2/Za-2 z 15.12.2010, ktor� bola vyvesen� na �radnej tabuli a na 
internete po dobu 15 dn�. Počas stavebn�ho konania neboli vznesen� žiadne n�mietky 
�častn�kmi konania. Projektov� dokument�ciu vypracoval autorizovan� stavebn� inžinier Ing. 
Richard Urban v 5/2010. Podmienky uveden� v jednotliv�ch stanovisk�ch dotknut�ch 
org�nov s� zapracovan� v podmienkach tohto stavebn�ho povolenia. Keďže stavba nie je 
v rozpore so z�ujmami spoločnosti a neboli zisten� tak� d�vody, ktor� by br�nili vydaniu 
stavebn�ho povolenia, mestsk� časť Bratislava-Petržalka ako pr�slušn� špeci�lny stavebn� 
�rad pre miestne a �čelov� komunik�cie rozhodla tak, ako je uveden� vo v�rokovej časti tohto
rozhodnutia.
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Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať odvolanie do 15 dn� odo dňa jeho doručenia, 
na mestsk� časť Bratislava–Petržalka, Kutl�kova 17, 852 12 Bratislava 5. Toto rozhodnutie je 
presk�mateľn� s�dom až po vyčerpan� všetk�ch opravn�ch prostriedkov.

Vladim�r  B a j a n
starosta

Pr�loha: 1 x overen� dokument�cia v stavebnom konan� - doručuje sa stavebn�kovi.

Rozhodnutie sa doručuje:
�častn�kom konania:

1. Bratislavsk� vod�rensk� spoločnosť, a.s., Prešovsk� 48, 826 46 Bratislava 2, IČO 35 850 370
2. APROX Invest, spol. s r.o., Prokopova 24, 851 01 Bratislava 5, IČO 35 813 610
3. INTERVENTION s.r.o., Pansk� 2, 811 01 Bratislava 1, IČO  36 365 840
4. Hlavn� mesto SR Bratislava, prim�tor, Primaci�lne n�m. 1, 814 99 Bratislava 1
5. SR – Lesy Slovenskej republiky, š.p., Remeseln�cka 48, 941 11 Pal�rikovo
6. Ing.  Richard Urban, R-PROJECT INVEST s.r.o., Pečnianska 27, 851 01Bratislava 

Verejnou vyhl�škou:
7. Vlastn�ci bytov a nebytov�ch priestorov  Kutl�kova 2, 851 02 Bratislava 5, na pozemku parc. č. 

847/2 s�pisn� č�slo 1753
8. Organiz�cie alebo občania, ktor�ch vlastn�cke, alebo in� pr�va k pozemkom alebo

stavb�m m�žu byť rozhodnut�m priamo dotknut� 
Dotknut�m org�nom:

9. Krajsk� riaditeľstvo PZ, Krajsk� dopravn� inšpektor�t, odd. dopravn�ho inžinierstva, Špit�lska 14, 
811 08 Bratislava

10. Technick� inšpekcia, Holekova 3, 811 04 Bratislava 1
11. Hlavn� mesto SR Bratislava, ako cestn� spr�vny org�n (OD), (ODP), Primaci�lne n�m. 1, 814 99 

Bratislava 1
12. Mestsk� časť Bratislava – Petržalka, org�n ochrany pr�rody (ŽP),  stavebn� �rad (�KaSP), TU 
13. Obvodn� �rad ŽP v Bratislave, odb. ochrany ovzdušia a odpadov�ho hospod�rstva, odbor  št�tnej 

vodnej spr�vy, Karlovesk� 2, 842 33 Bratislava 4
14. Okresn� riaditeľstvo Hasičsk�ho a z�chrann�ho zboru v Bratislave, Staromestsk� 6, 811 03 

Bratislava 1
15. Slovensk� zv�z telesne postihnut�ch, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 5
16. �nia nevidiacich a slabozrak�ch Slovenska, Sekulsk� 1, 842 50 Bratislava 4
17. Slovensk� plyn�rensk� priemysel a.s., Mlynsk� nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
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18. Bratislavsk� vod�rensk� spoločnosť, a.s., Prešovsk� 48, 826 46 Bratislava 29
19. Z�padoslovensk� energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
20. Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 13
21. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 5
22. Siemens s.r.o., Stromov� 9, P.O.BOX 96, 830 07 Bratislava 3


