
 

www.petrzalka.sk                    

IČO 00 603 201  

  

 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA 

Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5 

 

 

147/2019/10-UKSP/Ha-59          Bratislava, 5. 8. 2019 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

 

Mestská časť Bratislava - Petržalka, ako stavebný úrad 1. stupňa 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 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 stavebného 

zákona, v spojitosti s § 7a ods. 2 písm. i) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“), na základe 

uskutočneného stavebného konania vedeného v súlade s § 60 a nasl. rozhodla takto: 

podľa § 66 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 

 

p o v o ľ u j e 
 

líniovú stavbu: „Oprava káblového kanála v TR Petržalka, ul. Kolmá – Romanova“, na pozemkoch  reg. 

CKN parc. č.  3234, 3261/1, 3259/1, 3115, 3459/10, 3459/11, 3459/6, 3459/12, 3459/5, 3459/13, 3459/14, 

3450/1, 3457/3, 3457/1, 3447,  3436, 3365/1, 3365/2, 3365/4, 3317, 3286, 3288, 3289, 3290/2, 3296, 3294, 

3110/16, 3325/4, 3104/5, 3104/6 a na pozemkoch  reg. EKN parc. č. 9-3385/1, 9-5082/1, v katastrálnom 

území Petržalka, stavebníkovi Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 

36 361 518. 

        

       Predmetom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia podzemného priechodného káblového 

kanála ktorým sú vedené 110 kV káble v trase o dĺžke cca 805 m, smerujúcej od energostanice na 

Kolmej ul. č. 10 po križovanie Chorvátskeho ramena s Romanovou ulicou. Od TR Kolmá ul. trasa 

križuje Švabinského ul., lomí sa a ide v súbehiu s Prokofievovou ul., ďalej sa lomí k Fedinovej ul. 

a cez Jiráskovu ul. končí pri Chorvátskom ramene. Svetlá šírka kanála je v rozpätí 1,2–1,8 m a výška 

2,1–2,15 m a je umiestnený cca 2-2,5 m pod povrchom terénu. Rozsah rekonštrukčných prác je 

nasledovný: 

1. Rekonštrukcia stropov, stien a podláh káblového kanálu 

2. Výmena poklopov na káblových kanáloch 

3. Výmena oceľových rebríkov 

4. Výmena oceľových roštov na vyparovacích  jímkach 

5. Výmena protipožiarnych stien, vrátane dverí 

6. Výmena svietidiel, elektr. rozvádzačov 

7. Odčerpanie vody v zaplavenej časti kanála a napojenie cez prečerpávanie existujúcej jímky na 

verejnú kanalizáciu (realizácia novej prípojky DN150 PVC o dĺ. 3,69 m na odvádzanie 

balastných vôd, ukončenej ŽB spádiskovou šachtou DN1000, ktorá bude pripojená na verejnú 

kanalizáciu DN300)  
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Podmienky pre uskutočnenie stavby: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej VM PROJEKT, s.r.o., 

Bojnická 3, 831 04 Bratislava - Ing. Vladimírom Mihálikom, ev.č. 5308*I1, v 12/2018, ktorá je 

overená stavebným úradom v stavebnom konaní a je súčasťou tohto povolenia. Prípadné zmeny 

nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 

technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

3. Lehota na dokončenie stavby je 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného 

povolenia. V prípade, že stavebník nie je schopný stavbu dokončiť, má o predĺženie termínu doby 

výstavby požiadať pred jeho uplynutím. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí 

právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní od uskutočnenia 

výberového konania, najneskôr do začatia stavebných prác, oznámiť stavebnému úradu 

identifikačné údaje zhotoviteľa stavby a zabezpečenie odborného vedenia stavby a jeho 

oprávnenie na výkon tejto činnosti. 

5. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a viesť denník 

o stavebných prácach. 

6. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu 

začatie stavby. 

7. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov 

vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona.  

8. Počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie nehnuteľností na susedných 

pozemkoch.  

9. Stavebník je povinný stavbu označiť štítkom na viditeľnom mieste s týmito údajmi: 

 označenie stavby, 

 označenie stavebníka, 

 kto a kedy stavbu povolil, 

 termín ukončenia stavby, 

 meno zodpovedného vedúceho stavby. 

10. Úprava staveniska: 

 stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska, 

 na stavenisku musí byť udržiavaný poriadok, 

 stavebník musí zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám, 

 sypký materiál musí byť zabezpečený proti úletu, 

 vozidlá pred výjazdom zo staveniska očistiť, 

 zariadenie staveniska umiestňovať prednostne na spevnené plochy, 

 obmedziť pri realizácii stavby znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, 

 vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. 

11. Stavebník je povinný: 

 zabezpečiť denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem pre rozptyl 

prachu (ak prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM10 - prach, dosiahne hodnotu 30) 

pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdom vozidiel zo stavieb, kropenie a čistenie 

komunikácií a chodníkov priľahlých k stavbe a verejných priestranstiev, 

 zabezpečiť nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe, pri ich 

preprave, 

 nakladanie s odpadmi zo stavby je nutné riešiť v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niekt. zákonov v znení neskorších predpisov, 

 maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie,  

 pri stavebných prácach je nutné rešpektovať blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne 

zabezpečiť ich maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením, 

 v prípade, ak si bude realizácia stavby vyžadovať nejaké výkopové práce, alebo pre účely  

umiestnenia staveniska resp. jeho časti vrátane kontajnerov na odpad a iných zariadení 

staveniska na priľahlých pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve Hl. mesta SR Bratislavy resp. vo 
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vlastníctve alebo v správe mestskej časti, je nutné požiadať o povolenie zvláštneho užívania 

týchto verejných plôch, 

 v prípade ak si bude realizácia stavby vyžadovať nejaké výkopové práce v blízkosti zelene, 

drevín a kríkov, výkopy vykonať ručne s maximálnym ohľadom na kríky a dreviny, aby 

nedošlo k poškodeniu ich koreňového systému, 

 neporušovať predovšetkým v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný 

odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie, 

 počas stavebných prác dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách 

na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí a stavebné práce, ktoré 

svojimi účinkami obťažujú okolie a sú zdrojom hluku, exhalátov, otrasov a prachu, nie je 

možné vykonávať v dňoch pracovného voľna a počas sviatkov, ale len v pracovné dni okrem 

včasných ranných a neskorších večerných hodín 

 rešpektovať opodstatnené požiadavky vlastníkov susediacich a dotknutých nehnuteľností 

 

12. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov: 

 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, OOPaVZŽP, Odpadové hospodárstvo - vyjadrenie 

č. OÚ-BA-OSZP3-2019/030950/GRE/V zo dňa 13.2.2019: 

1. 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 osobne 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 MŽP SR 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 Okresnému úradu Bratislava, ako 

príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho 

kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje. 

2. Pôvodcovi 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. 

3. V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie dotknutého 

orgánu podľa § 99 ods. l 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, faktúry). V dokladoch musí byť taxatívne označená stavba, z 

ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť 

predložený originál uvedených dokladov.  

  Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích 

prácach, stavených prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste 
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podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej alebo fyzickej osoby – 

podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce 

v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom 

odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi 

podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 zákona č. 79/2015 o odpadoch. 

  

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. - vyjadrenie č. 46572/2018/Fj zo dňa 16.11.2018: 

1. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane 

ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka 

BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len DDV: p. Kothaj, tel.: 0903 718 763) a Divízia odvádzania 

odpadových vôd (ďalej len DOOV: p. Berček, tel.: 0902 969 109). 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

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

širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení 

v danej lokalite a informatívny zákres GIS BVS 

6. 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. 

7. 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. 

8. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému 

pracovníkovi DDV a DOOV. 

9. 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. 

A/  KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA: 

1. Kanalizačnú prípojku, ktorej súčasťou musí byť revízna šachta na kanalizačnej prípojke, je potrebné 

riešiť v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov, príp. súvisiacich noriem 

(stúpačky, poklop a pod.) 

2. Podľa stanoviska Divízie odvádzania odpadových vôd je potrebné zmeniť spôsob napojenia na 

verejnú kanalizáciu cez spojku Awadock od REHAU. Navrhované čerpadlo GRUNDFOS - 

AP35.40.06 nesmie prekročiť množstvo odpadovej vody 3-5 l/s. 

3. Detail a spôsob napojenia novej kanalizačnej prípojky DN 150 na verejnú kanalizáciu DN 300 je 

potrebné prekonzultovať pred začatím akýchkoľvek prác s obvodným majstrom Divízie odvádzania 
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odpadových vôd BVS (kontakt: p. Berček, 0902 969 109) a pripojenie na verejnú kanalizáciu 

požadujeme realizovať za jeho prítomnosti. 

4. Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a 

nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie. 

5. Technické riešenie a realizácia kanalizačnej prípojky musí byť v súlade so Zákonom č. 442/2002 

Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších zákonov za súčasného 

dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov. 

6. Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou najvyššou 

prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z.z., ktorou 

sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 

7. Odvádzanie havarijných vôd z káblového kanálu je potrebné riešiť v súlade so Zákonom č. 

442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a v súlade s odvádzaním vôd z 

povrchového odtoku danej lokality. 

B/  REALIZÁCIA KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY: 

V prípade splnenia podmienok uvedených vo vyjadrení vyššie a pred pripojením nehnuteľnosti na 

verejnú kanalizáciu v danej lokalite je vlastník pripájanej nehnuteľnosti povinný písomne požiadať 

BVS o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu – tlačivo: ´Žiadosť o 

preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu´ je na www.bvsas.sk alebo v 

kontaktných centrách. 

Pre úspešné zrealizovanie kanalizačnej prípojky je nevyhnutné splnenie všetkých „technických 

podmienok“. 

Zákazník, resp. žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu znáša náklady na všetky zemné práce. 

V zmysle § 22 ods.1 a § 23 ods.1 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách žiadateľ pred začatím vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie je povinný si 

uzatvoriť s BVS ´Zmluvu o odvádzaní odpadových vôd z vlastných a iných vodných zdrojov verejnou 

kanalizáciou´, na základe ktorej bude povinný pravidelne dohodnutým spôsobom monitorovať a 

predkladať množstvo vypustenej odpadovej vody do verejnej kanalizácie. K žiadosti o uzatvorenie 

zmluvy je potrebné predložiť projektovú dokumentáciu s vyznačením miesta určeného pre vypúšťanie 

odpadových vôd, katastrálnu mapu, list vlastníctva, určenie spôsobu merania vypusteného množstva 

odpadovej vody a stanovisko BVS. 

V prípade neuzatvorenia predmetnej zmluvy je vypúšťanie odpadových vôd do verejnej 

kanalizácie v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

posudzované ako neoprávnené. 

 

Technická inšpekcia, a.s. – odborné stanovisko č. 543/2019 zo dňa 8.2.2019: 

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdrsvia pri práci a požiadaviek bezpečnosti 

technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť 

a odstrániť v procese výstavby: 

ZISTENIA: 

1. Osadenie oceľových rebríkov do káblového kanála v SO 42 je navrhnuté v rozpore s § 19 ods.4 

vyhl. č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov. /ST/ 

2. Prielezný otvor vstupu do káblového kanála je navrhnutý v rozpore s § 14 ods.2 vyhl. č. 59/1982 

Zb. v znení neskorších predpisov. /ST/ 

3. V predloženej dokumentácii v technickej správe sú použité neplatné predpisy čl. 413.1.1 

(samočinné odpojenie napájania) STN 33 2000-4-41, rozpor so STN 33 2000-4-41:2007, STN 33 

2000-5-523, zák. č. 264/1999 Z.z. /EZ/ 

PRIPOMIENKY A UPOZORNENIA: 

V projektovej dokumentácii uvedená vyhláška č. 374/1990 Zb. je zrušená a nahradená vyhláškou 

č. 147/2013 Z.z. /ST/ 

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní 

stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu 

ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 

o Pracovné prostriedky – kalové čerpadlo Grundfos AP35.40.06 je možné uviesť do prevádzky 

http://www.bvsas.sk/
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podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 

nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po oich inštalovaní, pred prvým použitím, aby 

sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie. 

o  Technické zariadenie - kalové čerpadlo Grundfos AP35.40.06 je určeným výrobkom podľa 

nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z.. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť 

požiadavky tohto predpisu. 

Uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia. 

 

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 106 ods.2 písm. b) stavebného 

zákona správnym deliktom, ktorého sa právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie 

dopustí tým, že mení stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s vydaným stavebným 

povolením a môže jej byť uložená pokuta až do výšky 2 miliónov SK (v prepočte v zmysle zák.č. 

659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v SR), t.j. do 66 387,84 EUR. 

 

Po ukončení prác stavebník predloží na stavebný úrad návrh na kolaudáciu, nakoľko stavbu 

nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii stavby stavebník, okrem 

dokladov uvedených v § 17 a § 18 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona, predloží: 

 opis a odôvodnenie zmien a odchýlok od schválenej projektovej dokumentácie a vydaného 

stavebného povolenia (výkresy, v ktorých sú vyznačené nepodstatné zmeny alebo odchýlky ku 

ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, t.j. ktoré si nevyžadovali povolenie v samostatnom 

konaní) 

 doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou osobou 

v súlade so zák.č. 79/2015 o odpadoch 

 stanovisko HaZÚ č. HZUBA3-2019/000272-002 zo dňa 6.2.2019 a nimi overenú projektovú 

dokumentáciu 

 

Podľa § 67 ods.2 stavebného zákona, stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo 

dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.  Platnosť stavebného povolenia je možné 

predĺžiť na základe žiadosti. Vo veci musí byť rozhodnuté pred uplynutím platnosti tohto rozhodnutia. 

 

V konaní neboli vznesené námietky účastníkmi konania. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

 

Dňa 4. 12. 2018 požiadal stavebník Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 

816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, v zast.: VM PROJEKT, s.r.o., so sídlom Bojnická 3, 831 04 

Bratislava, IČO: 36 809 934, o vydanie stavebného povolenia na stavbu – rekonštrukciu líniovej 

stavby energetických zariadení: „Oprava káblového kanála v TR Petržalka, ul. Kolmá – Romanova“, 

na pozemkoch  reg. CKN parc. č.  3234, 3261/1, 3259/1, 3115, 3459/10, 3459/11, 3459/6, 3459/12, 

3459/5, 3459/13, 3459/14, 3450/1, 3457/3, 3457/1, 3447,  3436, 3365/1, 3365/2, 3365/4, 3317, 3286, 

3288, 3289, 3290/2, 3296, 3294, 3110/16, 3325/4, 3104/5, 3104/6 a na pozemkoch  reg. EKN parc. č. 

9-3385/1, 9-5082/1, v katastrálnom území Petržalka. 

 

Z dôvodu, že k podanej žiadosti neboli priložené potrebné prílohy a doklady a neposkytovala 

dostatočný podklad pre posúdenie, bol stavebník vyzvaný v súlade s § 60 ods.1 stavebného zákona 

rozhodnutím č. 147/2019/10-UKSP/Br, zo dňa 8.1.2019 na jej doplnenie do stanoveného termínu 

a zároveň bolo stavebné konanie prerušené. Na výzvu bolo podanie doplnené, čím boli odstránené 

nedostatky žiadosti, a tak stavebný úrad po opätovnom preskúmaní podania, v zmysle § 29 ods. 4 

správneho poriadku pokračoval v konaní a listom č. 147/2019/10-UKSP/Br zo dňa 4.3.2019 oznámil 
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účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o povolení stavby, pričom podľa  § 61 ods. 

2 stavebného zákona  upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a určil zákonnú lehotu 7 

pracovných dní na uplatnenie námietok. Zároveň stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 1 stavebného 

zákona upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie 

pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. 

       Účastníci konania mohli uplatniť svoje námietky do 30.7.2019. Žiaden z dotknutých orgánov 

nepožiadal podľa ust. § 61 ods.6 stavebného zákona o predĺženie lehoty na posúdenie stavby. V konaní 

neboli vznesené námietky účastníkmi konania voči vydaniu tohto rozhodnutia. 

 

V stavebnom konaní sa písomnými stanoviskami okrem vo výroku citovaných stanovísk vyjadrili tieto 

dotknuté orgány a organizácie:  

 Hasičský a záchranný útvar Hl. m. SR Bratislavy – súhlasné stanovisko bez pripomienok č. 

HZUBA3-2019/000272-002 zo dňa 6.2.2019  

 Západoslovenská distribučná, a.s. – súhlasné stanovisko zo dňa 19.2.2019 

 

V zmysle § 58 ods.4 stavebného zákona, stavebník podzemných stavieb nepreukazuje 

vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani 

svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak 

nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.  

Dotknuté parcely v rámci ktorých vedie trasa existujúceho podzemného elektroenergetického 

zariadenia sú zapísané na listoch vlastníctva č. 2159, 2644, 1748, 3756, 4550, 4833, 4174 a 1880 v k.ú. 

Petržalka s ťarchou vecného bremena v zmysle § 22 a nasl. zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a 

spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., , so sídlom 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.   

Z uvedeného vyplýva, že keďže sa jedná o povolenie rekonštrukcie existujúcej podzemnej stavby, je 

preukázané právo stavebníka na jej realizáciu.  

        

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením stavby, nie sú ohrozené verejné 

záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania a preto rozhodol tak, ako je 

vo výroku rozhodnutia uvedené. 

 

 
Poučenie 

 

Podľa § 54 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 15 dní 

odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5, 

pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po 

vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                    Ján Hrčka 

starosta 
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Správny poplatok podľa  položky 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov vo výške 400,- EUR bol zaplatený dňa  9.1.2019  v pokladni tunajšieho úradu. 

 

 

Prílohy: 

Kópia katastrálnej mapy s trasou kábl. kanála v M=1:2000 

 

Doručenie verejnou vyhláškou. 
 
Účastníkom konania:  
 
1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 

v zast.: VM PROJEKT, s.r.o. 

2. VM PROJEKT, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36 809 934 

3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava 

4. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava, IČO: 35 823 551 

5. Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

6. VM PROJEKT, s.r.o., Ing. Vladimír Mihálik, Bojnická 3, 831 04 Bratislava  (ZP) 

7. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46  Bratislava 29 

8. Vlastníci pozemkov a stavby podľa LV č. 3756 na Fedinovej ul.č. 16/A a Vlastníci susedných 

parciel a stavieb, ktorých vlastnícke, užívacie alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám by 

mohli byť realizáciou stavby priamo dotknuté 

 

Dotknutým orgánom: 

 

9. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07  Bratislava  

10. Hlavné mesto SR Bratislava, OD, OSK , VO, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

11. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46  Bratislava 29 

12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 

13. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava 

14. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 

15. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, OOPaVZŽP - OH, OPaK, Tomášikova 46, 832 

05  Bratislava 

16. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 
 
Na vedomie: 
 
17. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 

18. VM PROJEKT, s.r.o., Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36 809 934 

19. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava 

20. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava, IČO: 35 823 551 

21. Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

22. VM PROJEKT, s.r.o., Ing. Vladimír Mihálik, Bojnická 3, 831 04 Bratislava  (ZP) 

 

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods. 2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na 

úradnej  tabuli Mestskej časti Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava.  

15. deň vyvesenia na úradnej tabuli je dňom doručenia.  

 

Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia 

 

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

 

 

( podpis, pečiatka ) 


