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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., 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 (cestn� z�kon) v znen� 
neskorš�ch predpisov, � 120 ods. 1) z�kona č. 50/1976 Zb. o �zemnom pl�novan� a stavebnom 
poriadku (stavebn� z�kon) v znen� neskorš�ch predpisov, čl. 74 p�sm. b) Štat�tu hlavn�ho mesta SR 
Bratislavy, podľa � 46 z�kona č. 71/1967 Zb. o spr�vnom konan� (spr�vny poriadok) v znen� 
neskorš�ch predpisov, na z�klade žiadosti zo dňa 7.8.2012, stavebn�ka, Mestsk� časť
Bratislava-Petržalka, Kutl�kova 17, 852 12 Bratislava 5 a stavebn�ho konania

p o v o ľ u j e

podľa � 66 z�kona č. 50/1976 Zb. o �zemnom pl�novan� a stavebnom poriadku (stavebn� z�kon) 
v znen� neskorš�ch predpisov

l�niov� stavbu:
„Servus Pontis Zelen� cesta Kopčianska, Petržalka – 2. etapa“
objekty: 
SO-01.1 št. hranica – Kopčany, dĺžky 540 m ( cyklotrasa – II. Etapa - 1. časť)
SO-01.2 Bratsk� ul. – ŽST Petržalka, dĺžky 760 m ( cyklotrasa – II. Etapa – 2. časť),

na pozemkoch parciel registra „C“ č. 3081, 3084/4, 3672/8, 3672/14, 3673/1, 3676/8, 3680/2, 3687, 
3688/11, 3688/12, 3688/13, 5830/1, 5830/4, 5833/2, 5834/1, na pozemku parc. registra „C“
č. 3084/5 – pozemnoknižn� parcela (ďalej pkn parcela) č. 4901, zap�san� v pozemnoknižnej vložke
( ďalej PKN vložka) č. 20 a pkn parcela č. 5404, zap�san� v PKN vložke č. 6, na pozemku parc. 
registra „ C “ č. 3673/2 – pkn parcela č. 5404, zap�san� v PKN vložke č. 6, na pozemku parc. 
registra „C“ č. 3675/2 – pkn parcela č. 5404, zap�san� v PKN vložke č. 6, na pozemku parc. registra 
„C“ č. 3682/2 - pkn parcela č. 5075/4, zap�san� na LV č. 1748 pred ZMVM registra „E“, na 
pozemku registra „C“ parc.č. 3688/14 - pkn parcela č. 5404, zap�san� v PKN vložke č. 6 a  pkn 
parcela č. 5335/1, zap�san� na LV č. 3020 pred ZMVM registra „E“, na pozemku parc. registra „C“ 
č. 5833/3 – pkn parcela č. 4906/2, zap�san� na LV č. 33 pred ZMVM registra „E“.
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Predmetom dopravnej stavby je vybudovanie II. etapy cyklistickej komunik�cie sp�jaj�cej 
železničn� stanicu Petržalka (ŽST Petržalka) na Kopčianskej ul. so št�tnou hranicou medzi 
Slovenskom a Rak�skom. Predmetom objektu SO 01.1 je vybudovanie novej komunik�cie v dĺžke 
0,540 km, po ktorej bude v spoločnom profile veden� cyklistick� cesta š�rky 2,5 m a chodn�k pre 
peš�ch š�rky 1,5 m, po pravej strane Kopčianskej ul., v smere od mostn�ho objektu na Bratskej ul. 
k št�tnej hranici.  Predmetom objektu SO 01.2 je vybudovanie cyklistickej komunik�cie š�rky
3,0 m, v časti 2,5 m, dĺžky 0,760 km, rozš�ren�m existuj�cej komunik�cie, po ľavej strane miestnej 
komunik�cie Kopčianska ul., v smere od ŽST Petržalka po mostn� objekt na Bratskej ul..

Na uskutočnenie stavby sa určuj� tieto z�v�zn� podmienky:

1. Stavbu realizovať podľa projektovej dokument�cie overenej v stavebnom konan�, ktor� 
vypracovala Ing. Daniela Neumannov�, apr�l 2012. Pr�padn� zmeny nesm� byť realizovan� 
bez predch�dzaj�ceho povolenia  stavebn�ho �radu.

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

3. Stavebn�k je povinn� ozn�miť stavebn�mu �radu do 15 dn� po ukončen� v�berov�ho konania 
zhotoviteľa stavby, opr�vnen�ho realizovať pozemn� komunik�cie a preuk�zať jeho odborn� 
sp�sobilosť, � 62 ods. 1) p�smeno d) stavebn�ho z�kona. 

4. Stavebn�k je povinn� ozn�miť špeci�lnemu stavebn�mu �radu začatie stavby najnesk�r  do 5 
dn� odo dňa začatia pr�c.

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

6. Stavebn�k zabezpeč� vyt�čenie priestorovej polohy stavby organiz�ciou k tomu          
opr�vnenou.

7. 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.

8. Stavba bude dokončen� najnesk�r do  30.8.2014.
9. 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. 

10. Stavebn�k je povinn� v�kopov� pr�ce v ochrannom p�sme veden� vykon�vať ručne, bez 
použ�vania strojn�ch mechanizmov. Zemn�mi pr�cami odkryt� vedenia je stavebn�k povinn� 
riadne zaistiť proti poškodeniu, a t�m zabezpečiť ich plynul�  prev�dzkyschopnosť.

11. 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.

12. Stavebn�k je povinn� udržiavať čistotu a poriadok na stavenisku.
13. Stavebn�k je povinn� počas v�stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovan�ch 

komunik�ci�ch a verejn�ch priestranstv�ch, v suchom a veternom počas� zabezpečiť  ich 
kropenie a dbať o pravideln� čistenie vozidiel pri v�jazde zo stavby.

14. Stavebn�k je povinn� v�stavbu zabezpečiť bez porušenia plynulosti a bezpečnosti cestnej a 
pešej prem�vky.

15. Stavebn�k je povinn� rešpektovať ustanovenia z�kona č. 543/2002 Z.z. o ochrane pr�rody 
a krajiny v znen� neskorš�ch predpisov.

16. Stavebn�k je povinn� počas realiz�cie a počas vlastnej prev�dzky rešpektovať všeobecn� 
z�v�zn� nariadenie č. 8/1993 o starostlivosti o verejn� zeleň na �zem� hlavn�ho mesta SR 
Bratislavy.

17. Stavebn�k je povinn� dodržiavať pri v�stavbe všeobecn� z�v�zn� nariadenie Mestskej časti 
Bratislava – Petržalka č.1/2001 o dodržiavan� čistoty a poriadku na �zem� mestskej časti 
Bratislava - Petržalka.
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18. Stavebn�k umiestni kontajnery na odpad so s�hlasom majiteľa pozemku, len na čas nakladania 
odpadu, za dodržania hygienick�ch, estetick�ch a protipožiarnych podmienok. Umiestnenie 
riešiť tak, aby pri manipul�cii bol dodržan� z.č. 8/2008 Z.z. o cestnej prem�vke a o zmene 
a doplnen� niektor�ch z�konov a cestn� z�kon.

19. Stavebn�k je povinn� zrealizovať dopravn� značenie počas v�stavby podľa určenia pr�slušn�m 
cestn�m spr�vnym org�nom a podľa projektu organiz�cie dopravy schv�len�ho v Operat�vnej 
komisii odd. prev�dzky dopravy Magistr�tu hl. m. SR Bratislavy.

20. Stavebn�k počas v�stavby zabezpeč� bezpečn� pr�stup na priľahl� nehnuteľnosti
21. Stavebn�k je povinn� uhradiť všetky pr�padn� škody sp�soben� na cudz�ch objektoch 

a zariadeniach pri realiz�cii stavby.
22. Stavebn�k je povinn� dodržiavať podmienky stanov�sk nasledovn�ch dotknut�ch org�nov  a 

organiz�cii:

Obvodn� �rad životn�ho prostredia v Bratislave, org�n odpadov�ho hospod�rstva
č. ZPH/2012/04654/V/GRE zo dňa 25.6.2012
- Ak vznikne viac ako 200 t stavebn�ho odpadu za rok, je držiteľ odpadov povinn� ich triediť 

podľa druhov a zabezpečiť ich materi�lov� zhodnotenie. Uveden� povinnosť vypl�va 
z ustanovenia � 40 ods. 2 z�kona o odpadoch: Držiteľ stavebn�ch odpadov a odpadov 
z demol�ci� je povinn� ich triediť podľa druhov, ak celkov� množstvo z uskutočňovania 
stavebn�ch a demolačn�ch pr�c na jednej stavbe alebo na s�bore stavieb, ktor� spolu 
bezprostredne s�visia, presiahne s�hrnn� množstvo 2000 ton za rok, a zabezpečiť ich 
materi�lov� zhodnotenie. Podľa � 40c ods. 3 z�kona o odpadoch citovan� povinnosť neplat�, 
ak v dostupnosti 50 km po komunik�ci�ch od miesta uskutočňovania stavebn�ch 
a demolačn�ch pr�c nie je prev�dzkovan� zariadenie na materi�lov� zhodnocovanie 
stavebn�ch odpadov, alebo odpadov z demol�cii.

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

- Stavebn�kovi sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa mus� hneď po vytvoren� odviesť
k opr�vnen�mu odberateľovi.

- Stavebn�k bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpeč� ich pred 
znehodnoten�m, odcudzenim alebo in�m nežiaducim �činkom.

- Stavebn�k predlož� hl�senie o vzniku a nakladan� s odpadom ( � 10 vyhl�ška MŽP SR
č. 283/2001) ak ročne naklad� s viac ako jednou tonou ostatn�ch odpadov alebo 50 kg
nebezpečn�ch odpadov v term�ne do 31. janu�ra nasleduj�ceho kalend�rneho roka.

- Stavebn�k v term�ne do kolaud�cie stavby predlož� Obvodn�mu �radu životn�ho prostredia 
doklady, preukazuj�ce sp�sob nakladania s odpadmi zo stavby (zhodnotenie, zneškodnenie).

Obvodn� �rad životn�ho prostredia v Bratislave, org�n ochrany pr�rody
č. ZPO/2012/03161-2/POS-BAV dňa 11.4.2012
- V pr�pade stavby v bl�zkosti drev�n, ktor� ost�vaj� zachovan� je nutn� rešpektovať ich 

v plnom rozsahu v zmysle STN 83 7010 Ochrana pr�rody- Ošetrovanie, udržiavanie a 
ochrana stromovej veget�cie. Podľa bodu 4.1 pri stavebn�ch pr�cach sa drevina chr�ni cel�
(koruna, kmeň, koreňov� s�stava) pred poškoden�m. Pri použ�van� stavebn�ch 
mechanizmov, n�strojov a pom�cok sa mus� dbať na minimaliz�ciu poškodenia drev�n.

Krajsk� riaditeľstvo policajn� ho zboru v Bratislave, Krajsk� dopravn� inšpektor�t č. 
KRZ-BA-KDI-40-051/2012 zo dňa 15.2.2012, najm�:
- N�stupn� plochy zast�vky MHD musia byť dostatočne graficky oddelen�.
- Priestor cyklotrasy pred budovou ŽSR požadujeme navrhn�ť s dostatočn�mi rozhľadov�mi 

pomermi, t.j. požadujeme odstr�niť reklamn� panely a ostatn� vybavenie br�niace
v rozhľade.
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Magistr�t hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 22.6.2012, najm�:
- Stavbu žiadame realizovať bez z�sahu do konštrukcie vozovky Kopčianska, t. z. v mieste 

v�meny alebo �pravy bet�nov�ch obrubn�kov žiadame komunik�ciu s�vislo zarezať 
a obrubn�ky osadiť zo strany nespevnenej plochy, t.z. aj ostrovčeky urobiť bez z�sahu
do konštrukcie vozovky – b�racie pr�ce a osadenie obrubn�kov urobiť zo stredu 
navrhovan�ch ostrovčekov.

- V pr�pade z�sahu do konštrukcie vozovky žiadame nov� povrchov� �pravu (obrusn� vrstvu) 
urobiť s�vislo na cel� š�rku priľahl�ch jazdn�ch pruhov a cel� dĺžku dotknut�ch �sekov, 
použiť len modifikovan� asfalty, p�vodn� povrchov� �pravu (P�) odfr�zovať na hr. 6 cm 
a pokl�dku novej P� urobiť finišerom, pracovn� spoje – šk�ry na P� prelepiť kvalitnou 
asfaltovou p�skou.

- V mieste rozhrania živičnej povrchovej �pravy a P� zo z�mkovej dlažby žiadame na 
niveletu chodn�ka zapustiť z�honov� obrubn�ky – rovnou stranou hore. 

- Na chodn�koch prerušen�ch konštrukciou vjazdu ( v mieste pre peš�ch) žiadame vybudovať 
bezbari�rov� �pravy zo z�mkovej dlažby v zmysle vyhl�šky č. 532/2002 Z.z., platn�ch 
predpisov a STN, živičn� povrchov� �pravu zarezať kolmo na os chodn�ka, v mieste 
rozhrania živičnej povrchovej �pravy (P�) a z�mkovej dlažby zapustiť na niveletu chodn�ka 
z�honov� obrubn�ky (rovnou stranou hore), dlažbu podbet�novať – bet�nom tr.
C12/15 hr. 12 cm, na podsyp a zašk�rovanie dlažby použiť kamenn� drvu fr. 0/4 (nie piesok 
– vyplavuje sa), cestn� obrubn�ky plynulo zapustiť tak, že v mieste priechodu bud� 
prečnievať 2 cm nad niveletu priľahlej vozovky.

- Rozkop�vky po ukončen� žiadame z�pisnične odovzdať z�stupcovi OCH – spr�vcovi 
komunik�cii.

- Žiadame rešpektovať, chr�niť pre poškoden�m a pred začat�m pr�c vyt�čiť (odbornou 
firmou) naše podzemn� k�blov� vedenia verejn�ho osvetlenia.

- Dotknut� zeleň žiadame po ukončen� pr�c upraviť do p�vodn�ho stavu, ter�n vyčistiť, 
dodržať niveletu, zahumusovať a zatr�vniť. 

- K preberaciemu konaniu (kolaud�cii) stavby žiadame prizvať z�stupcu OCH – spr�vcu 
komunik�cii.

�rad pre regul�ciu železničnej dopravy, sekcia špeci�lneho stavebn�ho �radu č.
6952/2012-S4/J-Ši zo dňa 25.9.2012:

a. Stavba cyklotrasy (SO 01.2) bude realizovan� v ochrannom p�sme dr�hy (OPD) nasledovne: 
- �sek Bratsk� ul. – ŽST Bratislava Petržalka, v s�behu so železničnou traťou Bratislava Nov� 

Mesto – Bratislava Petržalka v žkm 17,850 – 18,750 a so žel. traťou Bratislava Petržalka –
št. hr. SR/RR (smer Kittsse) v žkm 0,000-0,250, v minim�lnej vzdialenosti 5,36 m
(vonkajš� okraj cyklotrasy) od osi krajnej koľaje v žkm 0,170 a v obvode ŽST Bratislava 
Petržalka v minim�lnej vzdialenosti 4,90 m od osi krajnej koľaje,

- �sek Št. hranica – Kopčany s�dlisko, v s�behu so žel. traťou Bratislava Petržalka – št. hr. 
SR/RR (smer Kittsse) v žkm 0,550 – 1,100 v minim�lnej vzdialenosti 40,00 m od osi krajnej 
žel. koľaje v dĺžke 540,0 m,
za dodržania ustanoven� pr�slušn�ch platn�ch predpisov a technick�ch noriem (STN EN)  

b. Stavbu v OPD zrealizovať podľa projektovej dokument�cia overenej �RŽD, ktor� 
vypracoval Ing. Viktor Neumann (reg.č.5771*12) Nvia, s.r.o. Veľk� Biel v 09/2012 a je 
neoddeliteľnou s�časťou tohto s�hlasu. Každ� zmena oproti overenej projektovej 
dokument�cii, t�kaj�ca sa OPD, mus� byť vopred prejednan� so ŽSR a ods�hlasen� �RŽD.

c. Stavebn�k je povinn� v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať podmienky ŽSR dan�:
- Odborom expert�zy GR, Bratislava č. 13096/2012/O420-9 dňa 12.9.2012
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- Oblastn�m riaditeľstvom Trnava č. 1592/2012/289301/SŽTS/F1.05 dňa 16.3.2012
- Strediskom HM Bratislava č. 0750/H1.04/1136/2012/SHM/RP-Ba-Pr zo dňa 9.3.2012
d. Stavebn�k je povinn� pred začat�m pr�c zabezpečiť vyt�čenie a pr�padn� ochranu veden� 

a zariaden� vo vlastn�ctve ŽSR.
e. Vlastn�k (už�vateľ) nehnuteľnosti je povinn� v OPD upraviť, pr�p. odstr�niť in� prek�žky, 

ktor� by mohli ohroziť dr�hu alebo dopravu na dr�he.
f. Stavbu v OPD udržovať a už�vať tak, aby neohrozovala dr�hu alebo dopravu na dr�he 

a nebola obmedzen� ani narušen� bezpečnosť dr�hy a dopravy na dr�he.
g. �RŽD si vyhradzuje po začat� stavebn�ch pr�c pr�vo v�konu št�tneho stavebn�ho 

dohľadu (ŠSD) so zameran�m na dodržiavanie podmienok tohto s�hlasu k stavbe.
h. Tento s�hlas (z�v�zn� stanovisko) plat� dva roky odo dňa jeho vydania a nenahr�dza s�hlas 

na začatie pr�c.  

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, gener�lne riaditeľstvo, odbor expert�zy
č. 13096/2012/O420-9 zo dňa 12.9.2012 najm�:
- Stavebn�k bude rešpektovať požiadavky uveden� vo vyjadreniach ŽSR, OR Trnava

č. 1592/2012/289301/SŽTS/F1 a jeho odborn�ch zložiek, doložen�ch v pr�loh�ch, 
upozorňuj�cich na k�blov� vedenia ŽSR odvetvia OZT a na k�blov� vedenia a zariadenia 
ŽSR odvetvia EE v trase stavby a stanovuj�cich požiadavky na ochranu objektov 
železničnej infraštrukt�ry . 

- Stavebn�k bude rešpektovať objekty a zariadenia ŽSR. Realiz�ciou stavby a jej prev�dzkou 
nesmie d�jsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy, k narušeniu 
stavby dr�hy, jej odvodnenia a k poškodeniu objektov a zariaden� ŽSR nesm� byť 
znečisťovan� pozemky v spr�ve ŽSR.

- Z hľadiska zaistenia bezpečnosti žiadame v oblasti najmenšieho pribl�ženia sa cyklotrasy 
k železnici, t.j. v žkm 18,600 - 18,750 osadiť na okraji cyklotrasy bezpečnostn� z�bradlie, 
zvodidlo, alebo in� bezpečnostn� zariadenie na oddelenie cyklocesty od priestoru 
železničnej dr�hy, č�m stavba čiastočne zasiahne do obvodu dr�hy. Z�branu je potrebn� 
situovať v zmysle pr�slušn�ch STN a predpisov ŽSR a s�časne z d�vodu bl�zkosti 
elektrifikovanej trate je potrebn� ju pos�diť z hľadiska ochrany pred �razom elektrick�m 
pr�dom podľa STN EN 50122-1:2011. Pred realiz�ciou žiadame dokument�ciu ods�hlasiť 
so spr�vcovsk�mi zložkami ŽSR, Oblastn� riaditeľstvo Trnava, zhotoviteľom dokument�cie 
stavby ŽSR (DOPRAVOPROJEKT, a.s.), ŽSR GR Odborom železničn�ch trat� a stavieb 
(O430) a ŽSR GR Odborom oznamovacej a zabezpečovacej techniky a elektrotechniky 
(O460). 

- Stavebn�k zabezpeč� pred realiz�ciou stavby objednanie vyt�čenia veden� ŽSR podľa 
požiadaviek jednotliv�ch spr�vcovsk�ch zložiek a ozn�mi term�n realiz�cie ŽSR, OR 
Trnava, Bratislavsk� 2/A, 917 02 Trnava a objedn� technick� dozor počas pr�c v mieste 
najmenšieho pribl�ženia k železnici u uvedenej spr�vcovskej zložky.

- Stavebn�k zabezpeč� zapracovanie pripomienok ŽSR do realizačnej dokument�cie stavby
(z�bradlie), ak bude vypracovan�.

- Stavebn�k zabezpeč� počas realiz�cie priebežne zachov�vať voľn� schodn� a manipulačn� 
priestor, pričom je zak�zan� vstupovať do koľaje a ak�mkoľvek sp�sobom zasahovať do 
prechodov�ho prierezu. Z�roveň zaist� bezpečnosť pracovn�kov v s�lade s predpisom ŽSR 
Bz 1.

- Stavebn�k zabezpeč� prizvanie ŽSR SHM RP Bratislava (Stredisko hospod�renia 
s majetkom), ŽSR OR Trnava ( Oblastn� riaditeľstvo Trnava) ku kolaudačn�mu konaniu 
a predloženie dokladov o vyrovnan� majetkovopr�vnych vzťahov, dokument�ciu skutočn�ho 
vyhotovenia.

- V pr�pade potreby v bud�cnosti stavebn�k prisp�sob� navrhovan� stavbu na n�klad vlastn�ka 
stavby tak, ako si to vyžiada stavba dr�hy, alebo železničn� prev�dzka.  
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Železnice Slovenskej republiky Bratislava, oblastn� riaditeľstvo Trnava č. 
1592/2012/289301/SŽTS/F1.05 zo dňa 16.3.2012, najm�
- Realiz�ciou stavby nesmie d�jsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej

prev�dzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničn�ho telesa.
- Prebytočn� zeminu z pr�padn�ch zemn�ch pr�c ani in� odpad neskladovať   na pozemku

ŽSR ani v OPD a po skončen� pr�c uviesť ter�n do p�vodn�ho stavu.
- Investor si nebude n�rokovať �pravy zo strany ŽSR z titulu pr�padn�ch negat�vnych �činkov 

od železničnej prev�dzky.
- V pr�pade vzniku šk�d s d�sledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy a 

šk�d vzniknut�ch na zariadeniach ŽSR, bud� všetky n�klady na opravn� pr�ce od�čtovan� 
stavebn�kovi.

- Nakoľko sa v z�ujmovom �zem� nach�dzaj� zariadenia a inžinierske siete v spr�ve sekcie 
EE a OZT je potrebn� dodržať pripomienky jednotliv�ch spr�vcov t�chto zariaden� a siet�.

- Nakoľko v ž km 18,600-18,750 doch�dza k najmenšiemu pribl�ženiu stavby k železničnej 
trati požadujeme z d�vodu bezpečnosti v tomto �seku osadiť vedľa cyklotrasy bezpečnostn� 
zvodidl�, alebo bezpečnostn� zariadenie (z�bradlie), ktor� by oddeľovalo cyklistick� trasu 
od železničnej trate.

Železnice Slovenskej Republiky, oblastn� riaditeľstvo Trnava, sekcia elektrotechniky a 
energetiky č. 519/2012/289501/SEE/F1.05/Ša/129 zo dňa 12.3.2012, najm�:
- Stavebn�k zaist� pred začat�m zemn�ch pr�c vyt�čenie k�blov�ho vedenia priamo na mieste 

staveniska (trasy).
- Stavebn�k upozorn� organiz�ciu, ktor� vydala toto vyjadrenie, o začat� stavebn�ch pr�c 

najmenej 15 dn� vopred.
- Stavebn�k zaist�, aby zhotoviteľ zozn�mil preuk�zateľne pracovn�kov, ktor�ch sa to t�ka , 

s polohou tohto vedenia ( zariadenia).
- Stavebn�k upozorn� na možn� odch�lku uložen�ho vedenia /zariadenia/ od v�kresovej 

dokument�cie /v metroch/ 
- Stavebn�k zaist�, aby zhotoviteľ vyzval svojich pracovn�kov , aby dbali na dodržiavanie 

bezpečnosti pri pr�ci v t�chto miestach, a aby vo vzdialenosti 1 meter po každej strane 
vyt�čenej trasy vedenia / zariadenia/ nepouž�vali žiadne mechanizačn� prostriedky / hĺbiace 
stroje/.

- Stavebn�k zaist�, aby zhotoviteľ uložil svojim pracovn�kom, aby odkryt� podzemn� k�blov� 
vedenie / zariadenie/ riadne zaistili proti poškodeniu.

- Stavebn�k zaist�, aby zhotoviteľ uložil svojim zamestnancom, aby riadne udupali zeminu 
pod k�blom pred jeho zakryt�m / z�hozom/.

- Vyzve OR Trnava pr�slušn� Atrakčn� obvod k vykonaniu kontroly, či nie je vedenie
/ zariadenie/ viditeľne poškoden�.

- Okamžite ohl�si každ� poškodenie k�blov�ho vedenia a zariadenia OR Trnava, sekcia EE.

Železnice Slovenskej Republiky, Oblastn� riaditeľstvo Trnava Bratislava, stredisko 
miestnej spr�vy a �držby pre OZT – K�belov� technika č. Ďš-141/3-12 zo dňa 12.3.2012
- Pred začat�m pr�c treba požiadať našu spr�vu o vyt�čenie.
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Bratislavsk� vod�rensk� spoločnosť a.s.,  č. 6672/2012/Mg zo dňa 19.3.2012, najm�:
- Nakoľko je potrebn� v plnom rozsahu rešpektovať rozvody a zariadenia BVS, vr�tane ich 

ochrann�ho p�sma, požadujeme vyt�čenie našich zariaden� v ter�ne a dodržanie pokynov 
pr�slušn�ho majstra div�zie distrib�cie vody BVS a div�zie odv�dzania odpadov�ch v�d 
BVS.

- Pri akejkoľvek stavebnej činnosti, pri ktorej by mohlo d�jsť ku kol�zii s vodohospod�rskymi
zariadeniami, požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich ochrann� p�sma vr�tane
všetk�ch ich zariaden� a s�čast� podľa �19 z�kona č. 442/2002 Z.z. o verejn�ch
vodovodoch a verejn�ch kanaliz�ci�ch.

- Ter�nne �pravy nad verejn�m vodovodom a kanaliz�ciou je možn� realizovať len podľa 
pokynov majstra div�zie distrib�cie vody a div�zie odv�dzania odpadov�ch v�d BVS a so 
s�hlasom vlastn�ka predmetn�ch zariaden�.

- Každ�, kto vykon�va opravy, rekonštrukcie, ter�nne �pravy a in� stavebn� pr�ce, ktor� 
m�žu mať vplyv na zariadenia verejn�ho vodovodu alebo verejnej kanaliz�cie je stavebn�k 
povinn�, po dohode s prev�dzkovateľom vykonať neodkladne na svoje n�klady 
prisp�sobenie poklopov, vstupov do š�cht, zas�vadlov�ch uz�verov a in�ch objektov 
a zariaden� verejn�ho vodovodu alebo kanaliz�cie nov�mu stavu nivelety ter�nu a pod..

SPP-distrib�cia a.s., č. TDba/402/2012/JPe zo dňa 27.2.2012, najm�: 
- Vyt�čiť plyn�rensk� zariadenia nach�dzaj�ce sa v z�ujmovom �zem� - vyt�čenie objednať 

v SPP – distrib�cia, a.s.. Začiatok v�kopov�ch pr�c žiadame v dostatočnom predstihu 
nahl�siť pr�slušn�mu prev�dzkarovi SPP-distrib�cia, a.s..

- Pri zasahovan� do ter�nu pozemn�ch komunik�cii, alebo in�ch stavieb v ochrannom p�sme 
PZ je investor povinn� na svoje n�klady prisp�sobiť k novej �rovni povrchu všetky PZ 
maj�ce vzťah k ter�nu, pozemnej komunik�cii alebo inej stavbe.

- Pri zmene �rovne ter�nu nad trasou PZ je investor povinn� vyžiadať s�hlas 
prev�dzkovateľa.

- Plyn�rensk� zariadenia žiadame rešpektovať v s�lade so z.č. 656/2004 a platn�mi STN.
- Zemn� pr�ce v bl�zkosti plyn�rensk�ch zariaden� vykon�vať v�hradne ručne.

Z�padoslovensk� energetika a.s., zo dňa 26. 6. 2012, najm�:
- Žiadame rešpektovať všetky energetick� zariadenia v majetku ZSE Distrib�cia, a.s. ( silov� 

aj oznamovacie) a dodržať ich ochrann� p�sma podľa � 36 z�kona č. 656/2004 Z.z. 
o energetike a jeho noviel.

Slovak Telekom a.s., č. 48825 12 Bratislava zo dňa 1.3.2012, najm�:
- Pri realiz�cii pr�c pr�de ku kol�zii s našimi podzemn�mi telekomunikačn�mi zariadeniami 

/PTZ/ - tlkm. K�ble, ktor� žiadame pred začiatkom v�kopov�ch pr�c nechať presne vyt�čiť 
v ter�ne, aby neprišlo k poškodeniu. Naše PTZ s� len informat�vne zakreslen�.

- Požadujeme dodržiavať priestorov� normy uloženia inž. siet� / STN 73 6005/ pri 
v�kopov�ch pr�cach pre k�belov� trasy, križovan� a s�behoch siet� in�ch vlastn�kov 
s našimi PTZ, treba ich chr�niť chr�ničkami / PVC trubky, bet�nov� pr�padne plastov� 
žľaby, delen� chr�ničky/. Ak nebud� dodržan� priestorov� normy uloženia požadujeme PTZ 
preložiť.

- V ochrannom  p�sme k�blov, pr�padne k�belovodu požadujeme ručn� odkopanie 
podzemn�ch k�blov ST a.s. za pr�tomnosti prev�dzkovateľa. Upozorňujeme dod�vateľa 
v�kopov�ch pr�c, že vedenie umiestnen� v k�blovode a metalick� k�ble umiestnen� 
v profile ul�c ost�vaj� počas pr�c na inžinierskych sieťach v prev�dzke. Pri v�kopov�ch 
pr�cach v bl�zkosti telekomunikačn�ch k�blov, pr�p. k�belovodu žiadame dodržať 
maxim�lnu opatrnosť, k�ble zabezpečiť proti poškodeniu a pr�padn�mu odcudzeniu.
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- Pri rekonštrukčn�ch pr�cach v okol� pr�pojok slabopr�du požadujeme v pr�pade potreby 
ochranu k�blov pred poškoden�m počas v�kopov�ch pr�c pred zatečen�m. 

- Každ� z�sah do veden� telekomunikačnej siete  vo vlastn�ctve našej spoločnosti vopred 
ozn�miť a konzultovať sp�sob a mieru z�sahu, v pr�cach pokračovať až po ods�hlasen� 
našimi pracovn�kmi na t. č. 0903 220655.

- V pr�pade poškodenia našich siet� z d�vodu stavebn�ch pr�c, žiadame t�to skutočnosť 
nahl�siť na dispečing T-Com a zabezpečiť vstup pracovn�kov ST, a.s. na stavenisko počas 
cel�ho dňa /24 h./na zabezpečenie prev�dzky. 

Stavebn�k zabezpeč�:
- Pred začat�m zemn�ch pr�c vyt�čenie a vyznačenie polohy zariaden� priamo na povrchu 

ter�nu. 
- Preuk�zateľne obozn�mi zamestnancov, ktor� bud� vykon�vať zemn� pr�ce s vyt�čenou 

a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktor� boli na jeho ochranu  
stanoven�.

- Upozornenie zamestnancov vykon�vaj�cich zemn� pr�ce na možn� polohov� odch�lku
30 cm skutočn�ho uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu ter�nu.

- Upozornenie zamestnancov aby pri pr�cach v miestach veden� a zariaden� pracovali
s najv�čšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepouž�vali nevhodn� n�radie ( napr.
hĺbiace stroje ) vo vzdialenosti 1,5 m na každ� stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby 
boli odkryt� zariadenia riadne zabezpečen� proti ak�mukoľvek ohrozeniu a poškodeniu.

- Zhutnenie zeminy pod k�blami pred jeho zakryt�m, zasypan�m.
- Bezodkladne ozn�menie každ�ho poškodenia zariadenia na telef�nnom č�sle 12129.
- Overenie v�škov�ho uloženia zariadenia ručn�mi sondami (z d�vodu, že

nezodpoved�me za zmeny priestorov�ho uloženia zariadenia vykonan� bez n�šho
vedomia).

- V pr�pade premiestnenia telekomunikačn�ho vedenia je potrebn� vypracovať projektov� 
dokument�ciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokument�cii je potrebn� podať  
osobitne.

- Podmienky ochrany TKZ bud� doplnen� pri vyt�čen�, ktor� požadujeme objednať na tel.č. 
0902719605, 0903909625.

- V pr�pade, že počas v�stavby je potrebn� zv�šiť alebo zn�žiť krytie telef�n. k�blov je toto 
možn� vykonať len so s�hlasom spr�vcu siete.

- V textovej časti vykon�vacieho projektu mus� figurovať podmienka ST o z�kaze 
zriaďovania skl�dok materi�lu a zriaďovania stavebn�ch dvorov počas v�stavby na 
existuj�cich podzemn�ch k�bloch.

SITEL s.r.o. č. 148/12 zo dňa 1.3.2012
- Pri začat� pr�c žiadame prizvať stavebn� dozor SITEL.

Pantel International SK, s.r.o. č. VYJ/180/2012 zo dňa 20.3.2012
- Stavebn�k je povinn� si nechať zakresliť presn� polohu našich siet� do projektu pred 

zah�jen�m začatia pr�c.
- Pred zah�jen�m stavieb zabezpečiť u firiem SANET+Heizer Optik vyt�čenie dotknutej siete 

OK.
- Pred začat�m v�kopov�ch pr�c upovedomiť z�stupcu PANTEL SK o zah�jen� pr�c.
- V ochrannom p�sme HDPE r�r pre OK 1 m na obe strany vykon�vať ručn� v�kop.
- Pri obnažen� našich HDPE r�r pre OK bude zabezpečen� ich ochrana.
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- Pred z�sypom pozvať z�stupcu PANTEL SK na obhliadku, či HDPE t�ry pre OK nie s� 
porušen�.

- Z�syp HDPE r�r pre OK vykonať predp�san�m sypk�m materi�lom a položiť mechanick� 
ochranu nad HDPE r�rami pre OK.

Ministerstvo vn�tra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunik�cii 
a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunik�cii, č. SITB-OT-2012/000334-248 zo dňa 
5.3.2012
- Pred zah�jen�m v�kopov�ch pr�c v z�ujmovom �zem� stavby odpor�čam vykonať vyt�čenie 

trasy k�bla. S�činnosť pri vytyčovan� k�bla poskytne z�stupca spr�vcu siete MV SR.   

Dopravn� podnik Bratislava, a.s. č. 12311/2000/2012 zo dňa 4.9.2012
- Cyklotrasu požadujeme zriaďovať a vyznačovať v bl�zkosti zast�vky autobusov MHD

na Kopčianskej ulici mimo jej n�stupišťa a s ob�den�m zhromažďovacieho priestoru pre 
cestuj�cich.

- Stavebn� pr�ce a ostatn� sprievodn� činnosti nesm� nijako ohrozovať bezpečnosť prev�dzky 
autobusovej MHD, nesm� obmedzovať plynulosť prem�vky autobusov a nesm� poškodiť 
prev�dzkov� zariadenia verejnej mestskej dopravy – zast�vky s ich infraštrukt�rou, 
označn�ky, pr�strešky, automaty na predaj cestovn�ch l�stkov a ich elektrick� pr�pojky.

�nia nevidiacich a slabozrak�ch Slovenska č. 63/SK/2012/Ku zo dňa 27.7.2012
Stavebn�k zapracuje pripomienky do realizačnej dokument�cie.

23. Pred realiz�ciou stavebn�k predlož� na vyjadrenie Magistr�tu hl. mesta SR Bratislavy, odd. 
cestn�ho hospod�rstva projekt odvodnenia cyklistickej cesty a chodn�ka v �seku objektu
SO-01.1 št. hranica – Kopčany.

24. Vybudovan� stavbu je možn� už�vať len na z�klade kolaudačn�ho rozhodnutia, � 76 stavebn�ho 
z�kona.

25. Stavebn�k je povinn� pred kolaud�ciou splniť ohlasovaciu povinnosť v zmysle Všeobecne 
z�v�zn�ho nariadenia hl. mesta SR Bratislavy č.1/1995 zo dňa 23.3.1995 o digit�lnej technickej 
mape Bratislavy.

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

27. Ku kolaudačn�mu konaniu stavebn�k predlož� určenie trval�ho dopravn�ho značenia pr�slušn�m 
cestn�m spr�vnym org�nom a projekt organiz�cie dopravy schv�len� v Operat�vnej komisii 
odd. prev�dzky dopravy Magistr�tu hl. m. SR Bratislavy nie starš� ako 30 dn�.

28. Stavebn� povolenie je z�v�zn� aj pre pr�vnych n�stupcov konania, � 70 stavebn�ho z�kona.

�častn�ci konania ani dotknut� org�ny nevzniesli počas stavebn�ho konania žiadne n�mietky 
voči uvedenej stavbe.

Podľa  �4 ods. 1a) z�kona č. 145/1995 Z .z. o spr�vnych poplatkoch v znen� neskorš�ch 
predpisov je stavebn�k osloboden� od poplatkov.
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O d � v o d n e n i e

Stavebn�k, Mestsk� časť Bratislava-Petržalka, Kutl�kova 17, 852 12 Bratislava podala 
dňa 7.8.2012 žiadosť  o povolenie stavby: „Servus Pontis Zelen� cesta Kopčianska, Petržalka –
2. etapa“, objekt: SO-01.1 št. hranica – Kopčany, dĺžky 540 m ( cyklotrasa – II. Etapa -
1. časť) a objekt: SO-01.2 Bratsk� ul. – ŽST Petržalka, dĺžky 760 m ( cyklotrasa – II. Etapa –
2. časť). Uveden�m dňom sa začalo stavebn� konanie.

Špeci�lny stavebn� �rad v stavebnom konan� presk�mal predložen� žiadosť
z hľad�sk uveden�ch v � 62 stavebn�ho z�kona. Po doplnen� podania spr�vny org�n ozn�mil dňa 
21.8.2012 začatie stavebn�ho konania  verejnou vyhl�škou všetk�m �častn�kom konania, pričom 
dotknut� org�ny št�tnej spr�vy boli upovedomen� jednotlivo v zmysle � 61 stavebn�ho z�kona. 
Špeci�lnemu stavebn�mu �radu boli dobre zn�me pomery staveniska a žiadosť, spolu s pr�lohami a 
doplnen�mi dokladmi poskytovala dostatočn� podklad pre vydanie stavebn�ho povolenia, preto 
v s�lade  s � 61 ods.2 stavebn�ho z�kona upustil od miestneho zisťovania a �stneho pojedn�vania. 
Verejn� vyhl�ška bola vyvesen� po dobu 15 dn� na �radnej tabuli miestneho �radu
MČ Bratislava-Petržalka. �častn�ci stavebn�ho konania a dotknut� org�ny mohli svoje n�mietky 
uplatniť do 7 pracovn�ch dn� odo dňa doručenia ozn�menia a z�roveň mohli nahliadnuť do 
podkladov rozhodnutia a projektovej dokument�cie. Počas stavebn�ho konania neboli vznesen� 
žiadne n�mietky �častn�kmi konania a pripomienky boli zapracovan� do podmienok tohto 
rozhodnutia. Stavba  je v s�lade s �zemn�m rozhodnut�m a  nie je v rozpore s verejn�mi z�ujmami 
chr�nen�mi stavebn�m z�konom a osobitn�mi predpismi. V konan� neboli zisten� tak� d�vody, 
ktor� by br�nili vydaniu tohto stavebn�ho povolenia.

Z hore uveden�ch d�vodov Mestsk� časť Bratislava-Petržalka ako pr�slušn� špeci�lny 
stavebn� �rad rozhodla tak, ako je uveden� vo v�rokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Podľa � 54 z�kona č. 71/1967 Zb. o spr�vnom konan� proti tomuto rozhodnutiu je možn� 
podať odvolanie do 15 dn� odo dňa jeho doručenia na Mestsk� časť Bratislava-Petržalka, Kutl�kova 
ul. č.17, 852 12 Bratislava 5, pričom odvolac�m org�nom je Obvodn� �rad pre cestn� dopravu 
a pozemn� komunik�cie v Bratislave. Toto rozhodnutie je možn� presk�mať s�dom až po vyčerpan� 
riadnych opravn�ch prostriedkov.

Vladim�r  B a j a n
starosta


