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ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

 

Mestská časť Bratislava-Petržalka, 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 spojení s ustanovením § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre 

územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 7a ods. 2 písm. 

i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 

neskorších predpisov a §§ 32, 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

(ďalej len "správny poriadok"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie 

o umiestnení stavby, ktorý dňa 01.03.2019 podal 

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B, IČO: 35 763 469 

v zastúpení OPTOMONT s. r. o., Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín, zapísaný v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 36064/R, IČO: 35 766 441 

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 

vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  

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 

OK Bratislava Röntgenova 28_DIGI - elektronická komunikačná sieť 

Röntgenova ulica, Bratislava 

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parcelné č. 3669/15 v katastrálnom území Petržalka v Bratislave 

v katastrálnom území Petržalka v Bratislave zapísanom Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom 

na liste vlastníctva č. 2644 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. 

Popis stavby: 

 Predmetom stavby nová multirúra DB_4x12 vedená od novej spojky 1MDS1 v novom výkope šírky 25 cm x 

hĺbky 60 cm.  

Účel stavby: Líniová stavba – optické pripojenie. 

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parcelné č. 3669/15 v katastrálnom území Petržalka 

v Bratislave, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese v mierke katastrálnej mapy 1:1000 

vypracovanej spoločnosťou OPTOMONT, s. r. o., Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín, autorizovaný 

stavebný inžinier Ing. Vladimír Štancel, reg. č. 1609*A*5-3 vo februári 2019.  

2. Všetky dotknuté a narušené  povrchy sa musia obnoviť do pôvodného stavu, pri obnove narušených 

chodníkov a vozoviek je nutné obnoviť betónovú aj asfaltovú vrstvu. 

3. Pred začatím zemných prác je potrebné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí. 
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4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 

zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 

na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

5. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné  

6. V zmysle zákona č. 223/2001 Zb. o odpadoch v znení neskorších predpisov je stavebník povinný zabezpečiť 

zneškodnenie odpadov vzniknutých v súvislosti s realizáciou stavebných úprav oprávnenou osobou 

v prípade, že ich využitie nie je možné.  

7. Stavba podľa § 13 vyhlášky č. 532/2002 Z.z., Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, 

nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie, osobitne hlukom, prachom a podobne. 

8. Stavebník je povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie technickou disciplínou 

( zníženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavania nočného kľudu ) v súlade zo zákonom NR SR č. 355/2007 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.  

9. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby 

vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť; po skončení je povinný uviesť susedný 

pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť 

vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.  

10. Počas prác treba dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o starostlivosti o verejnú zeleň 

na území MČ Bratislava -Petržalka v znení VZN MČ Bratislava -Petržalka č. 1/2015, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 7/2013 o starostlivosti o zeleň, a Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o dodržiavaní 

čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava -Petržalka. 

11. Stavebník je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdom vozidiel 

zo stavieb, kropenie a čistenie komunikácií a chodníkov priľahlých k stavbe.  

12. Stavba musí byť uskutočňovaná z vhodných stavebných materiálov a výrobkov. 

13. Stavebníci sú povinní  mať na stavbe po celý čas výstavby projektovú dokumentáciu overenú stavebným 

úradom, potrebnú pre uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho  stavebného  dohľadu, a viesť 

o stavebných prácach denník,  ktorý spolupodpisuje osoba vykonávajúca odborný dozor, resp. 

pri dodávateľskom spôsobe výstavby stavebný denník vedie dodávateľská  organizácia. 

14. V zmysle § 127 ods. 2 stavebného zákona v prípade nepredvídaných nálezov kultúrne cenných predmetov, 

detailov stavby, alebo chránených častí prírody, ako aj k archeologickým nálezom, stavebník a organizácia 

uskutočňujúca stavbu alebo zabezpečujúca jej prípravu alebo vykonávajúca iné práce v zmysle stavebného 

zákona, nález ihneď ohlási stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne 

archeologickému ústavu alebo orgánu štátnej ochrany prírody a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález 

nepoškodil alebo nezničil. 

Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov: 

Mestská časť Bratislava-Petržalka, odd. územného rozvoja a dopravy, stanovisko č. 9227/2018/12-

OURaD/Kr048C zo dňa 29.10.2018: 

1. Trávnaté plochy dotknuté stavebnou činnosťou uviesť do pôvodného stavu zavezením ornicou a následným 

zatrávnením. 

Hlavné mesto SR Bratislava, záväzné stanovisko k investičnej činnosti č.  MAGS OUIC 56078/18-454814 

zo dňa 29.11.2018: 

2. Vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia č.8/1993 

o starostlivosti o verejnú zeleň na Území hlavného mesta SR Bratislavy. 

Hlavné mesto SR Bratislava, OSK, stanovisko č.  MAGS OSK 56177/2018-454821/Bá-348 zo dňa 22.11.2018: 

3. Pri prácach žiadame rešpektovať a chrániť pred poškodením zariadenie verejného osvetlenia (VO v správe 

OSK). Pred začatím stavby žiadame káble VO zakresliť a v teréne vytýčiť odbornou firmou. Zákres trás 

verejného osvetlenia robí v pondelok a v stredu od 9.00 do 12.00 na MG – OSK, Záporožná 5, Bratislava – 

Ing. Beko. 

4. V prípade obnaženia, príp. poškodenia káblového vedenia VO žiadame obnovíte káblové lôžka a kábel VO 

uložite do chráničiek bez použitia spojok (natiahnete celé káblové polia). 
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5. Pri prácach žiadame dodržať STN 73 6005, ostatné platné normy a súvisiace predpisy. 

6. Pred začiatkom prác, pred zásypom rýh a ku kolaudácii stavby žiadame prizvať OSK – správcu VO 

k prevzatiu staveniska, ku kontrole a k prevzatiu prác. 

7. Všetky stavebné práce žiadame zrealizovať bez prerušenia funkčnosti VO. 

8. Prípadnú poruchu na VO žiadame ohlásiť na tel. č. 02 638 10 151.  

9. K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby žiadame prizvať OSK * správcu VO. 

10. Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (platí na práce na objektoch v správe OSK). 

11. V zmysle zákona č. 135/61 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 pešej a cestnej premávky. 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH - vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP 3-

2018/102549/GRE/V zo dňa 23.11.2018: 

12. Držiteľ odpadov je povinný: 

- zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, 

odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 

- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho: 

- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu 

   na opätovné použitie inému, 

- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu 

na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, 

- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad 

   takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 

- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie, 

- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje 

ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na evidenčnom liste 

odpadu v súlade s §2 vyhlášky č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, 

- ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z, na tlačive 

uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných 

odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním 

podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy 

odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka, a uchovávať ohlásené údaje. 

13. Držiteľovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t. j. 

v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí 

ihneď odviesť k oprávnenému odberateľovi, 

- V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie dotknutého orgánu 

podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie záväzného stanoviska je 

potrebné doložiť doklady, preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby, t. j. vážne lístky, 

príjmové doklady a faktúry. V dokladoch musí byť taxatívne označená stavba, z ktorej odpad pochádza, 

inak doklad nebude považovaný za relevantný. 

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, záväzné stanovisko č. KRPZ-BA-KDI3-3854-001/2018 zo dňa 

22.10.2018:   

14. V prípade výkopových prác, resp. pracovného záberu na pozemných komunikáciách, musí byť predmetné 

pracovné miesto ohraničené zábranami na označenie uzávierky a ďalším príslušným prenosným dopravným 

značením alebo dopravným zariadením v zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

15. V prípade výkopových prác, resp. pracovného záberu na chodníku žiadame zachovať voľnú prechodovú 

šírku pásu pre chodcov minimálne 1,5 m, alebo zabezpečiť náhradnú pešiu trasu v mieste výkopu formou 

lávky pre chodcov, prípadne zabezpečiť odklon pešej trasy k najbližšiemu chodníku formou príslušného 

dočasného dopravného značenia. 

16. V priebehu realizácie stavby nesmie dôjsť k zamedzeniu dopravného prístupu k priľahlým objektom. 

17. Pre účely vyššie uvedených podmienok žiadame pred začatím prác (v termíne max. 30 dní a min. 7 dní) 

predložiť projekt dočasného dopravného značenia na prerokovanie a odsúhlasenie Krajskému dopravnému 
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inšpektorátu KR PZ v BA pre potreby určenia dopravného značenia v zmysle zákona SNR č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a noviel.. 

18. Realizáciou stavby a uvedenie stavbou dotknutých komunikácií do pôvodného stavu žiadame vykonávať 

v zmysle príslušných ustanovení zákona SNR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení 

neskorších predpisov a noviel. 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „BVS“) - vyjadrenie č. 45912/2018/Fj zo dňa 08.11.2018: 

19. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma 

ochrany, je možné vykonať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia 

distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (p. Kothaj: 0903 718 763) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej 

len „DOOV“) (p. Berček, 0902 969 109). 

20. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi 

zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení 

a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

21. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať 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. 

22. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu žiadame  

vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa 

zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. 

Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky 

na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách). 

23. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu 

širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej 

lokalite. Objednávku je možné odovzdať na odbor priamych služieb zákazníkom BVS cez podateľňu. 

24. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné 

dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov. 

25. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme 

vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné 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 

pracovník DDV a DOOV. 

26. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi 

DDV a DOOV. 

27. 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. 

Západoslovenská distribučná, a.s. - vyjadrenie zo dňa 09.11.2018: 

28. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 

(silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho 

noviel. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických 

zariadení VN a NN Bratislava – mesto, Hraničná č. 14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie 

na tíme správy sietí VVN Čulenova č.3. 

29. Pred zahájením výkopových prác je potrebné v dostatočnom predstihu vytýčiť podzemné káblové vedenia 

v majetku Západoslovenská distribučná, a. s., 

30. Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení Západoslovenská distribučná, a.s. - požadujeme vykonávať 

so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia 

príslušných STN. 



Č.sp. 4116/2019/10-UKSP/2-Vl str. 5 

 
31. Pri prácach na kábloch a zariadeniach patriacich Západoslovenská distribučná, a. s. požadujeme požiadať tím 

sieťových služieb VN a NN (kontakt: koordinátor sieťového servisu p. Szitas Vojtech 02/50613245 

vojtech.szitas@sdis.sk) o technický dozor. 

32. Prípadné preložky energetických zariadení vo vlastníctve západoslovenská distribučná, a. s. budú riešené 

v zmysle § 45 Zákona č. 251/2012 Z. z. 

33. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 zákona 

o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy 

vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba 

na stavbe je povinná vykonávať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo 

združujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. 

SPP - distribúcia, a.s.- stanovisko č. TD/NS/0338/2018/Pe zo dňa 29.10.2018: 

34. 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). 

35. V záujme predchádzania poškodeniu plynárenského zariadenia, ohrozeniu jeho prevádzky a/alebo 

prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 

vzdialenosti 100 m. 

36. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi 

prevádzkovateľa SPP-D (p. Peter Kristl, tel. č. +421 2 2040 2251) najneskôr 7 dní pred zahájením 

plánovaných prác. 

37. Stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností 

z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby 

a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských 

zariadení. 

38. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností 

v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 

39. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú stranu od 

obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s  STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení 

plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov. 

40. 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. 

41. 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 prevádzkovateľa. 

42. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti 

poškodeniu. 

43. 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. 

44. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D 

na tel. č. : 0850 111 727. 

45. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet 

na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 

bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo 

výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného 

činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania 

prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný 

zákon. 

46. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona 

a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia 

plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidel pre plyn (TPP) najmä 702 10. 

http://www.spp-distribucia.sk/
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47. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných 

a/alebo bezpečnostných pásiem. 

48. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01. 

49. V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike nie je možné 

umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. 

Siemens s.r.o. - vyjadrenie č. PD/BA/219/18 zo dňa 24.10.2018: 

50. pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne, 

51. všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme uložiť do chráničiek, 

52. pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.: p. Kubišta- tel.:0903 

555 028, 

53. v prípade križovania Vašich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, požadujeme dodržať 

ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a predpisy a prizvať  stavebný dozor 

Siemens, s.r.o., 

54. v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvať stavebný 

dozor Siemens, s. r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie, 

55. k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácií požadujeme predvolať stavebný dozor 

Siemens, s. r. o., 

56. prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas stavebných prác Vám 

budeme v plnej výške fakturovať, 

57. práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia prevádzky VO, 

58. v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. číslo: 02/ 6381 0151 

59. toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovateľa VO a nenahrádza vyjadrenie vlastníka VO 

- Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. 

Sitel s.r.o. - vyjadrenie č. 1283/2018 zo dňa 26.10.2018: 

60. Záujmovým územím stavby prechádza medzinárodná telekomunikačná trasa HDPE rúr a optických káblov 

spoločnosti SITEL a telekomunikačná trasa 02 Slovakia v správe SITEL s.r.o. 

61. Súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia v zmysle zaslanej projektovej dokumentácie, inžiniering: 

OPTOMONT, s.r.o., dátum spracovania: 2018/07/18 za dodržanie nasledovných podmieok: 

- pred zahájením stavby objednať presné vytýčenie trasy v teréne, 

- v ochrannom pásme telekomunikačnej trasy vykonávať ručný výkop 1,5 na obe strany od trasy, 

- pri odkopaní trasy zabezpečiť primeranú ochranu HDPE rúr,  

- pred zásypom miesta križovania prizvať zástupcu SITEL (Ing. Róbert Krajmer, tel.: 0903647014) 

na obhliadku. 

62. Za akékoľvek porušenie telekomunikačnej trasy HDPE rúr a optických káblov je zodpovedný stavebník. 

63.Vyhlasujeme, že žiadateľovi bola poskytnutá informácia o aktuálnych existujúcich PTZ v rozsahu ním 

vyznačeného územia na situačnom pláne. Za správnosť zaslaných podkladov ku žiadosti o vyjadrenie je 

v plnom rozsahu zodpovedný žiadateľ. 

64.Vyjadrenie platí 6 mesiacov. 

 

Orange Slovensko a.s., vyjadrenie č. BA-3305/2018 zo dňa 24.10.2018: 

65. Vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných 

prevádzkováteľov. 

66. Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom tohto vyjadrenia 

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky 

objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: 

67. Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať 

u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi / 

68. preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou 

PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm 

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. 
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hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej 

polohy PTZ, 

69. dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému 

poškodeniu 

70. nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ 

71. súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ 

72. aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou 

73. pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, 

fólia, markery) 

74. aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32, mob. 0907 721 378 

75. je nutné overiť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme 

za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), 

76. pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis 

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

OTNS, a. s., vyjadrenie č. 6913/2018 zo dňa 18.10.2018: 

77. pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s. V súvislosti 

s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu 

vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300. 

78. realizáciu výkopových prac min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení 

/ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať' zasadne ručným spôsobom bez používania strojných 

mechanizmov v zmysle §66, §67 a §68 Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. 

Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov je potrebné dodržať' maximálnu opatrnosť, 

káble zabezpečiť’ proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu. 

79. jestvujúce káble musia byt vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky spoločnosti 

na adresu: OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, elektronicky na obchod@otns.sk pri objednávke je 

nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dna, priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom. 

80. nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky materiálov a stavebnej 

sute. 

81. vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné  vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby 

povinný riadne zaistiť’ proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času/uložením do drevených 

žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzky schopnosť. 

82. oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné prace s vytýčenou trasou na možnú polohovú 

odchýlku +- 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu. 

83. v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len 

so súhlasom povereného zamestnanca OTNS. 

84. v prípade, že stavbou bude vyvolaná prekládka našich tras, je nutné prekonzultovať a odsúhlasiť návrh 

prekládky v ďalšom stupni PD. 

85. žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS, a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatiu odkopaných tras ešte 

pred zásypom rýh: optika@otns sk 

86. Stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov), ochrannej fólie a zákrytových 

dosiek. 

87. bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s., helpdesk kontakt: 0908706819, 

+421 2 35000999, 0650/123 456 a helpdesk@swan.sk. 

Dial Telekom, a.s., vyjadrenie č. VD-18/23 zo dňa 22.10.2018: 

88. žiadateľ vykoná všetky opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu podzemného telekomunikačného vedenia, 

89. pred začatím stavebných prac žiadateľ zabezpečí na svoje náklady vytýčenie polohy podzemného 

telekomunikačného vedenia priamo na stavenisku (trasa), a to prostredníctvom servisnej spoločnosti VALDE 

s.r.o.. O vytýčenie polohy podzemného telekomunikačného vedenia žiadateľ písomné požiada spoločnosť 

VALDE s.r.o. na základe písomnej objednávky podanej na prevádzkovú základňu VALDE s.r.o. (poštou 

alebo e-mailom), a to najmenej 15 dni pred dňom, ku ktorému bude vyžadovať' vytýčenie. 

mailto:helpdesk@swan.sk
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90. žiadateľ informuje písomné (poštou, e-mailom) vyššie uvedenú prevádzkovú základňu o začatí stavebných 

prac najmenej 15 dni vopred, 

91. žiadateľ preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať’ stavebné prace v ochrannom pasme 

podzemných telekomunikačných vedení spoločnosti Dial Telecom s polohou podzemného 

telekomunikačného vedenia, ako bola vyznačená, 

92. žiadateľ smie vykonávať činnosti v ochrannom pasme podzemného telekomunikačného vedenia tak, aby 

nedošlo k poškodeniu podzemného telekomunikačného vedenia. Do vzdialenosti 1,5 m po každej strane 

vytýčenej trasy podzemného telekomunikačného vedenia žiadateľ nebude používať’ žiadne mechanizačné 

prostriedky (hĺbiace stroje, zbíjačky a pod), 

93. v prípade odkrytia podzemného telekomunikačného vedenia ho žiadateľ bezodkladne zabezpečí proti 

poškodeniu, 

94. žiadateľ riadne zhutni zeminu pod podzemným telekomunikačným vedením a pred záhozom písomné alebo 

iným preukázateľným spôsobom vyzve pracovníkov vyššie uvedenej prevádzkovej základne na vykonanie 

kontroly, či nebolo podzemné telekomunikačné vedenie napriek predchádzajúcim opatreniam viditeľne 

poškodené a či boli dodržané stanovené podmienky. V prípade nesplnenia tejto podmienky žiadateľ umožní 

na požiadanie servisnej spoločnosti VALDE s.r.o. vykonanie dodatočnej kontroly a znáša následky s týmto 

spojené, prípadné poškodenie podzemného telekomunikačného vedenia žiadateľ bezodkladne ohlási vyššie 

uvedenej prevádzkovej základni spoločnosti VALDE s.r.o., 

95. žiadateľ písomné alebo iným preukázateľným spôsobom ohlási prevádzkovej základni ukončenie stavebných 

prac v ochrannom pasme podzemného telekomunikačného vedenia alebo v mieste, ku ktorému bolo vydané 

toto vyjadrenie,  

96. žiadateľ dodrží všetky existujúce platné normy a predpisy pre pracú vy ochrannom pasme podzemného 

telekomunikačného vedenia, 

97. Žiadateľ uhradí za spoločnosť’ Dial Telecom pred vykonaním prekládky všetky náklady spojené 

s preložením dotknutej časti podzemného telekomunikačného vedenia, vrátané nákladov na vysporiadanie 

majetkovoprávnych vzťahov k cudzím nehnuteľnostiam, na ktoré bude podzemné telekomunikačné vedenie 

prelozené. Vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov k dotknutým nehnuteľnostiam žiadateľ osvedči 

preukázateľným spôsobom spoločnosti Dial Telecom pred vykonaním prekládky. V prípade nesplnenia tejto 

povinnosti žiadateľ nie je oprávnený prekládku vykonať’ a v prípade porušenia tohto záväzku znáša následky 

s tým spojené, 

98. žiadateľ pri vykonaní kontroly podľa písm. g) odovzdá prevádzkovej základni VALDE s.r.o. zameranie 

skutočného prevedenia stavby v mieste križovania (resp. súbehu) v rozsahu ochranného pásma, Toto 

zameranie spočíva v dodaní geodetických súradníc v S-JTSK a výšok v príslušnom výškovom systéme 

(Bpv., Jadran) v digitálnej a písomnej forme, s uvedením o aký typ vedenia sa jedna (nadzemné, podzemné) 

a s vyznačením výškového rozdielu medzi stavbou a podzemným telekomunikačným vedením v mieste 

križovania. Ďalej dodá zákres situácie v mierke 1: 1000, ktorý musí byt’ potvrdený príslušnou prevádzkovou 

základňou, a to do 30 dni po ukončení prac. 

99. V prípade porušenia povinnosti vyplývajúcich z tohto vyjadrenia žiadateľ uhradí spoločnosti Dial Telecom 

všetky škody, ktoré mu z tohto vzniknú. 

100. V prípade, že žiadateľ poverí vykonaním stavebných prac v ochrannom pasme podzemného 

telekomunikačného vedenia inú osobu, je povinný preukázateľne ju oboznámiť’ s vyššie uvedenými 

podmienkami a povinnosťami a zodpovedá spoločnosti Dial Telecom za ich dodržiavanie touto osobou. 

101. Vedenie optického kábla , Žiadame vytýčiť’ u našej prev. základni. Sieť je vedená v spoločnej trase 

SITEL, je nutné dodržať’ aj stanovisko SITEL. V trase sa nachádza HDPE chránička DIALTELECOM s 

optickým káblom. 

Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6611905600 zo dňa 27.02.2019: 

102. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom ( § 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je 

potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 

103. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny 

vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti 

nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

104. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal 

uvedenú žiadosť je v kolízií so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje 

do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať 

spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 

prostredníctvom zamestnanca spoločností povereného správou sieti:  
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105. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby 

musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá 

projektant. 

106. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné 

uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez 

uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

107. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 

spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu 

a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných 

trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 

108. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadostí o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je 

potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

109. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 

zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

110. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať 

po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. 

prec( realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností 

Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom 

záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, 

rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 

vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

111. Vytýčenie polohy SEK společnosti Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu 

vykoná Slovák Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu 

spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Daniel Talacko, daniel.talacko@telekom.sk, +421 2 58829342, 

+421902719605. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 

112. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej 

činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 

113. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel 

konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté 

informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 

114. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú 

komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť 

aj telekomunikačnú prípojku. 

115. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme 

nezbavuje žiadateľa povinností požiadať o vytýčenie. 

116. Prílohy k vyjadreniu: - Všeobecné podmienky ochrany SEK 

                                        -  Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.  

Platnosť územného rozhodnutia: 

1. Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 3 roky. 

2. Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie navrhovateľa 

alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie vzťahuje. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. 

 

Odôvodnenie 

Dňa 01.03.2019 podal navrhovateľ Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zapísaný 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B, IČO: 35 763 469 

v zastúpení OPTOMONT s. r. o., Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín, zapísaný v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 36064/R, IČO: 35 766 441 návrh na vydanie územného 

rozhodnutia o umiestnení stavby OK Bratislava Röntgenova 28_DIGI - elektronická komunikačná sieť, 

Röntgenova ulica, Bratislava na pozemku register "C" parcelné č. 3669/15 v katastrálnom území Petržalka v 

Bratislave v katastrálnom území Petržalka v Bratislave zapísanom Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym 
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odborom na liste vlastníctva č. 2644 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 81499 

Bratislava.. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o umiestnení stavby. 

Vzhľadom na skutočnosť, že predložený poskytoval dostatočný podklad na jeho posúdenie, stavebný úrad podľa 

§ 36 ods. 1 stavebného zákona oznámil dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania začatie 

územného konania listom č. 4116/2019/10-UKSP/1-Vl zo dňa 27.03.2019 a zároveň v súčinnosti s § 36 ods. 2 

stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania, vzhľadom na to, že je pre územie spracovaná 

územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej bolo možné posúdiť návrh na územné rozhodnutie. Všetci 

známi účastníci konania a dotknuté orgány boli upozornené, že námietky a pripomienky si môžu uplatniť 

v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania a že na neskôr podané námietky 

a pripomienky sa podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona neprihliadne. Dotknuté orgány boli upozornené, že ak 

niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu 

pred jej uplynutím, primerane predĺži, a ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, 

neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou 

z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Stavebný úrad ďalej upozornil, že v odvolacom konaní sa 

neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci 

uplatnené mohli byť. 

Ďalej stanoviská oznámili bez pripomienok: 

- Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko č. OU-BA-OKR1-2018/118464 

zo dňa 31.12.2018, 

- Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, útvar vedúceho hygienika rezortu, záväzné 

stanovisko č. 28049/2018/ÚVHR/86099 zo dňa 15.11.2018 

- Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy, stanovisko č. HZUBA3-2018/002698-002 

zo dňa 07.11.2018, 

- Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, vyjadrenie č. ASM – 50 – 3323/2018 zo dňa 17.12.2018, 

- Slovanet, a. s., č. zo dňa 26.10.2018, 

- UPS BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., č. 21/2019 zo dňa 16.01.2019, 

- Benestra, s. r. o., č. 717/2018 zo dňa 22.10.2018, 

- Vnet a.s., č. 87/2018 zo dňa 19.10.2018, 

- Dopravný podnik Bratislava, a. s., vyjadrenie č. 24453-2018/1098/2000/2019 zo dňa 16.01.2019, 

- Eurosteam, a. s., č. GIS a ITIS E358/2018 zo dňa 06.11.2018. 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných 

osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia 

na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.  

Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou 

pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje 

všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto 

rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia, na mestskej časti  

Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, 

odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov. 

 

 

 

 

Ján Hrčka 

starosta 
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Poplatok: 

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 

59 písm. a ods. 2  vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 15.03.2019. 

Príloha : 

- situačný výkres umiestnenia stavby v mierke 1:1000 

- overená projektová dokumentácia stavebným úradom pre územné konanie 

 

Doručí sa: 

účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

1.  Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava v zastúpení OPTOMONT s. r. o., Bratislavská 27/75,  

      911 05  Trenčín, IČO: 35 766 441 

2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481 

3. PUKMP s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: IČO: 31 368 638 

 

dotknutým orgánom na vedomie: 

4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481 

5. Mestská časť Bratislava-Petržalka, Oddelenie územného rozvoja a dopravy, Kutlíková 17, 852 12 Bratislava, 

IČO: 00 603 201 

6. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07  Bratislava 1,  IČO: 00 151 866 

7. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Dopravno - inžinierske odd., Špitálska 14, 812 28  Bratislava, 

IČO: 00 151 866 

8. Ministerstva Dopravy a výstavby Slovenskej republiky, útvar vedúceho hygienika rezortu, Námestie 

slobody, 810 05 Bratislava, IČO: 30 416 094 

9. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava: IČO: 

30 845 572 

10. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH, Tomášikova 46, 832 05  Bratislava 3, 

IČO: 00 151 866 

11. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie civilnej ochrany a krízového 

riadenia, Tomášikova 46, 832 05  Bratislava 3, IČO: 00 151 866 

12. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava,  IČO: 36 361 518 

13. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46  Bratislava 29,  IČO: 35 850 370 

14. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava,  IČO: 35 910 739 

15. Dopravný podnik, a. s., Olejkárska 1, 841 52 Bratislava, IČO: 00 492 736 

16. Siemens s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 31 349 307 

17. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08  Bratislava,  IČO: 35 697 270 

18. Sitel s. r. o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava, IČO: 31 668 305 

19. Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 35 954 612 

20. OTNS, a. s., Vajnorská 137/, 831 04 Bratislava, IČO: 46 881 239 

21. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01  Bratislava,  IČO: 35 971 967 

22. Eurosteam, a. s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712  

23. Benestra, s. r. o., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 46 303 502 

24. Dial Telecom, a. s., Zámocká 30/7074, 811 01 Bratislava, IČO: 45 940 967 

25. Vnet a. s., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, IČO: 35 845 007 

na vedomie: 

26. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava v zastúpení  

      OPTOMONT s. r. o., Bratislavská 27/75, 911 05  Trenčín, IČO: 35 766 441 
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 Doručí sa verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli, Mestská časť Bratislava-Petržalka: 

 

Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Petržalka po dobu 

15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Vyvesené dňa: ..............................   Zvesené dňa: .................................... 

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

 

 

 

Vybavuje: Ing. Jakub Valach, 02/68 288 911 


