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ROZHODNUTIE 

 
Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako stavebný úrad I. stupňa 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 stavebnom konaní preskúmala podľa § 62 stavebného zákona žiadosť 

o stavebné povolenie, ktorú dňa 8.4.2019 podal 

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

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky 

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

s t a v e b n é   p o v o l e n i e 

na stavbu 

Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Stará Petržalka, Vilová ul.  

Bratislava,  Petržalka, Stará Petržalka,   

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 3727/6, 3737/4, 3739, 3749/1, 3749/4, 3749/5, 3749/6, 

3749/7, 3749/8, 3749/11, 3752/3, 3772/2, 3774/2, 3781, 3791/5, 3803/1, 3806, 3807/1, 3807/2, 3807/3, 3807/4, 

3807/5, 3862/3, 3863/1, 3877/2, 3877/5, 3880/1, 3891/3, 3892, 3893/1, 3893/3, 4123, 4211, 4212, 4213, 4235, 

4237/1, 4274, 4277, 4290/2, 4298/2, 4299/1, 4301/2, 4307, 4309/2 v katastrálnom území Petržalka. 

Stavba obsahuje: 

 Rekonštrukcia plynovodov Bratislava: Novobanská ul., Kežmarské nám., Levočská, Ľubietovská, 

Vranovská, Krupinská, Dubnická, Vilová ul. 

 

Riešenie nevyhovujúceho technického stavu plynárenských zariadení tým, že navrhovaná tlaková hladina časti 

STL plynovodov bude 300 kPa. Obnova fyzicky zastaraných a nevyhovujúcich oceľových plynovodov s častým 

výskytom porúch. 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovala, 

Katarína Mikulášová v januári 2019 a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť 

vykonané bez predchádzajúceho  povolenia stavebného úradu. 

2. Stavebník oznámi začatie stavebných prác Mestskej časti Bratislava-Petržalka  a umožní jej pokládku 

HDPE rúry vo výkope.  
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3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby právnickou alebo 

fyzickou osobou na to oprávnenou. 

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 

technické normy. 

6. Stavba bude ukončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

7. Stavebník je povinný viesť o vykonaných prácach jednoduchý záznam (stavebný denník) a stavbu označiť 

štítkom s týmito údajmi: 

 označenie stavby 

 označenie stavebníka 

 označenie zhotoviteľa stavby 

 kto a kedy stavbu povolil 

 termín dokončenia stavby 

8. V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je stavebník povinný zabezpečiť zneškodnenie odpadov 

vzniknutých v súvislosti s realizáciou stavby, oprávnenou osobou, v prípade, že ich využitie nie je možné. 

Ku kolaudácii žiadame predložiť doklady o nakladaní s odpadmi zo stavby. 

9. 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.  

10. Stavebník je povinný na stavenisku udržiavať poriadok. 

11. Počas realizácie výstavby zabezpečiť, aby nedošlo k nežiaducemu obmedzeniu prevádzky okolitých 

priestorov a komunikácií. 

12. Zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám.  

13. Počas prác treba dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o dodržiavaní čistoty a 

poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Petržalka a Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 

časti Bratislava-Petržalka č. 7/2013 o starostlivosti o zeleň na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2013 

o starostlivosti o zeleň na území mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

14.  Vytýčiť všetky dotknuté inžinierske siete. 

15. Pred začatím výkopových prác v miestnych komunikáciách a v cestnej zeleni požiadať príslušný správny 

orgán o ich povolenie (výkopové práce je nutné ukončiť najneskôr do 15. novembra v príslušnom 

kalendárnom roku). 

16. Dočasný dopravným značením a pevnými zábranami zabezpečiť bezpečnosť chodcov. 

17. Spätná úprava komunikácií a chodníkov dotknutých navrhovanou stavbou bude realizovaná podľa platných 

technických noriem a predpisov a v pôvodnej stavebnej konštrukcii, vrátane osadenia cestných alebo 

záhonových obrubníkov s dodržania spádovania komunikácie. 

18. Zabezpečiť plynulé napojenie opravených komunikácií na existujúce s dostatočným sklonom pre odvod 

dažďovej vody do uličných vpustí 

19. V prípade poškodenia komunikácie chodníkov v súvislosti s realizáciou stavby ( prejazd mechanizmov po 

chodníkov) bezodkladne uviesť ich povrch do pôvodného stavu, udržiavať ich v riadnom stave, v prípade 

akéhokoľvek znečistenia vez meškania znečistenie odstrániť. 

20. V prípade rozkopávky zaberajúcej viac ako 75%celkovej šírky konštrukcie chodníka, stavebne upraviť celú 

pôvodnú šírku konštrukcie 
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21. Pri realizácii pokládky novej vrstvy asfaltobetónu jej šírky zväčšiť min. o 300 mm ako je šírka ryhy, novú 

asfaltobetónovú vrstvu napojiť na súvislú a neporušenú pevnú asfaltovú vrstvu 

22. Po ukončení rozkopávky zabezpečiť vyčistenie komunikácie, chodníkov a parkovísk používaných pri 

 

Podmienky z vyjadrení  dotknutých orgánov: 

Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, sekcia správy komunikácií, životného prostredia a 

stavebných činností: 

 Rešpektovať a chrániť zariadenia verejného osvetlenia/(VO)/- podzemné káblové vedenia v správe OSK, 

ktoré žiadame rešpektovať a chrániť pred poškodením. 

 Zakresliť káble VO v teréne vytýčiť odbornou firmou. V prípade obnaženia, príp. poškodenia káblového 

vedenia VO žiadame obnoviť káblové lôžka a káble VO uložiť do ohybných chráničiek bez použitia spojok 

(natiahnuť celé káblové polia). Dodržať STN 73 6005, ostatné platné normy a súvisiace predpisy. 

 Pred začiatkom výkopových prác – k odovzdaniu staveniska, pred zásypom spoločných rýh – ku kontrole 

a k prevzatiu prác – k odovzdaniu staveniska,   spred zásypom spoločných rýh – ku kontrole a k prevzatiu 

prác a k preberaciemu konaniu stavby prizvať OSK správcu VO. 

 Stavebné práce realizovať bez prerušenia funkčnosti VO, poruchu na VO ohlásiť. 

 Počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách 

a výstavby zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky. 

 

SPP-distribúcia, a.s. 
 dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona 

o energetike, 

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

Pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými 
zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 
73 6005 a STN 73 3050, 

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

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

   
 v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky 

distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, 
 dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných 

všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre 
plyn (TPP) najmä 702 02, 702 01,906 01, 

 umožniť zástupcovi SPP-D (p. Peter Kristl, tel.č. +421 02 2040 2251) vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je stavebník povinný prizvať zástupcu 
SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle vyššie uvedených predpisov a noriem, 

 odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným SPP-D na výkon 
kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možnú ukončiť preberacie konanie stavby, 

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

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

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

 zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase mimo vykurovacieho obdobia na 
základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D, 

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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 stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých 

spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a 
odovzdať zápis, 

 stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko 

Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy 

 
SITEL s.r.o.:   
 požiadať spoločnosť Rainside o vyjadrenie 
 pred začatím stavebných prác je potrebné v spolupráci so SITEL s.r.o. túto telekomunikačnú trasu 

vytýčiť a následne dohodnúť ďalší postup a podmienky jej ochrany 
 v ochrannom pásme a v miestach súbehu a križovania plynovodu s podzemnými sieťami nie je 

možné použiť mikrotunelovanie, ani strojný výkop, v týchto miestach vykonávať výlučne ručný 
výkop 

 pri križovaní plynovodu s podzemnými sieťami budú káble podchytené a po uložení do ryhy uložené 
do chráničky podľa STN 73 6005 

 pred zásypom výkopu prizvať zástupcu spoločnosti SITEL s.r.o. na obhliadku 
 za akékoľvek porušenie telekomunikačnej trasy HDPE rúr a optických káblov je zodpovedný 

stavebník. 

Západoslovenská distribučná, a.s.: 

 Dodržiavať ochranné pásma elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná 

podľa § 43 Zákona o energetike; 

 Predmetným územím prechádzajú VN a NN káblové vedenia v majetku Západoslovenská distribučná 

 Pred realizáciou zemných prác požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná o vytýčenie existujúcich 

elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom on-line aplikácie https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-

sluzby/Geoportal alebo písomnou žiadosťou zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN a NN, 

adresa miestne príslušného tímu, (pre vytýčenie VN a NN elektroenergetických zariadení) a Tím správy 

sietí VVN, Čulenova č. 3, 816 47 Bratislava. 

  Zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo 

ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná. 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 vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo 

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

 Zemné práce pri križovaní a súbehu zariadení Západoslovenská distribučná, a.s.  vykonávať so zvýšenou 

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

príslušných STN; 

 Prípadné preložky energetických zariadení vo vlastníctve Západoslovenská distribučná budú riešené v 

zmysle § 45 Zákona č. 251/2012 Z.z. 

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.: 

 

 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, 0911 778 612) a Divízia odvádzania odpadových 
vôd (ďalej len „DOOV“) (p. Berček, 0902 969 109). 

 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. 

 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. 

 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 

https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal
https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal
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objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných 
centrách). 

 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. 

 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. 

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

DDV a DOOV. 
 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. 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia, odd. ochrany prírody a krajiny:  

 Realizácia rekonštrukcie plynovodu nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú. 

 V prípade vedenia trasy výkopov v blízkosti drevín, ktoré zostávajú zachované je pri stavebných a 

výkopových prácach potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo 

nadzemných častí týchto drevín (§ 47 ods. 1 zákona OPK) a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle 

STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podľa ktorej sa 

výkopové práce ani zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných 

prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty 

kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine 

rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetria. 

 Ochrana podľa § 47 zákona OPK sa vo verejnej zeleni vzťahuje na všetky dreviny stromového i krovitého 

vzrastu bez ohľadu na ich veľkosť, na výrub každej dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (v 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Petržalka) rozhodnutím podľa § 47 ods. 3 zákona OPK a ich 

poškodenie je protiprávnym konaním, ak nejde o dreviny rastúce v ochrannom pásme existujúcich 

plynárenských zariadení a oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov (§ 47 ods. 4 

písm. e) v spojení s § 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších 

predpisov). V takom prípade je treba postupovať v súlade s § 47 ods. 7 zákona OPK a výrub oznámiť 

písomne najmenej 15 pracovných dní pred jeho uskutočnením Okresnému úradu Bratislava, odboru 

starostlivosti o životné prostredie, orgánu ochrany prírody okresného úradu. 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany přírody a vybraných 

zložiek životného prostredia, odd. odpadového hospodárstva:  
   
 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 

http://www.bvsas.sk/
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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 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. 

 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, 

 Pred začatím stavebných prác oznámi tunajšiemu úradu držiteľ odpadov spôsob nakladania s odpadmi 17 
05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. 

 
Siemens, s.r.o.: 
 pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne, 
 všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme uložiť do chráničiek, 
 pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.: p. Kubišta - teľ: 0903 

555 028, 
 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., 

 v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvať stavebný 
dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie, 

 k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácií požadujeme predvolať stavebný dozor 
Siemens, s. r. o., 

 prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas stavebných prác  bude v plnej 
výške fakturované, 

 práce  vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia prevádzky VO, 
 v prípade poškodenia zariadenia VO  ihneď nahlásiť poruchu na teľ číslo: 02/ 6381 0151 
  
OTNS, a.s.:  

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

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

technického vybavenia, ako aj STN 33 3300. 

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

/ochranné pásmo/   vykonávať zásadne 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. 

 jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky spoločnosti 

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

číslo nášho vyjadrenia zo dňa, priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom. Trasy siete zaniknutej spol. 

BENESTRA je potrebné vytýčiť a objednať na tomas.mozes@telemax.sk 

 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. 

 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. 

 oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú polohovú 

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

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

mailto:obchod@otns.sk
mailto:tomas.mozes@telemax.sk
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súhlasom povereného zamestnanca OTNS. 

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

pred zásypom rýh: optika@otns.sk 

 stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov), ochrannej fólie a zákrytových 

dosiek. 

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

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

 Upozorňujeme, že v prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia optických vedení siete 

SWAN ponesie stavebník/realizátor celú zodpovednosť za prerušenie telekomunikačnej prevádzky a bude 

znášať všetky náklady spojené s odstránením poruchy/ opravy optickej trasy vrátane pokút. 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava: 

 V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedá za vykonanie prác podľa §40 odst. 2 a3 

pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bez zmeny do obhliadky KPÚ 

BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. 

Slovak Telekom, a.s.: 

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

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

  Ak stavebník alebo ním poverená osoba zistí , že jeho zámer pre ktorý podal uvedenú žiadosť v kolízii so 

SEK Slovak Telekom, a.s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 

sietí (nejneskôr pred spracovaním PD stavby) vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie 

konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti 

povereného správou sietí. 

 Dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK: 

 V prípade, že zámer stavebníka   je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí je stavebník pi konzultácii so zamestnancom Slovak 

Telekom, a.s. povinný zabezpečiť: 

 ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, 

a.s. 

 vypracovať projektovú dokumentáciu v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia 

 odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia 

 v lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí alebo 

vybudovaním telekomunikačnej prípojky iba zmluvný partner. 

Upozornenie: 

 V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení ( káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou 

 

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný 

vykonávať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

 

 Pred začatím  zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu 

 Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou 

polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené 

 Upozornenie zamestnancov  vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchylku ± 30 cm skutočného 

uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu 

 Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach  v miestach výskytu vedení a za riadení pracovali s najväčšou 

opatrnosťou a bezpodmienečne  nepoužívali nevhodné náradie ( napr. hĺbiace stroje) 

 Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo 

vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia 

 Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím, zasypaním 

 Bezodkladne oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefóne č. 12129 

 Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami ( z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. 

a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich 

vedomia) 

mailto:optika@otns.sk
mailto:helpdesk@swan.sk
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Upozornenie: 

 V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblovej toto možné vykonať len so 

súhlasom povereného zamestnanca  ST. 

 

 V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST ( verejný sieť ST je potrebné si podať 

žiadosť o určenie bodu napojenia 

Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. 

Po ukončení stavby stavebník predloží na stavebný úrad písomne návrh na kolaudáciu. 

Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného príslušným stavebným 

úradom. 

Dodržať všetky podmienky z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov vydaných k povoľovanej stavbe. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. 

Odôvodnenie: 

Dňa 8.4.2019 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo 

začaté stavebné konanie.   

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania dňa  verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom 

konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona 

upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a 

žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň 

stanovil lehotu 7 pracovných  dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť 

svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 

stavebného zákona, prejednal ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že 

realizáciou stavby alebo jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi 

vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviská oznámili: 

 Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, sekcia správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností, 

OSK, SPP - distribúcia, a.s., Bratislavský samosprávny kraj, Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií, odbor starostlivosti o životné prostredie , oddelenie civilnej ochrany a 

krízového plánovania, Siemens, s.r.o., OTNS, a.s., Sitel, s.r.o.,  Veolia Energia Slovensko, a.s. Bratislavská 

vodárenská spoločnosť, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 

sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Ministerstvo obrany, agentúra správy majetku, 

Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Dopravný podnik Bratislava,  Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva, hlavné mesto,  Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Technická inšpekcia, a.s. 

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

osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického 

vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. 

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného 

rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, 

ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výroku tohto rozhodnutia. 

 Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. 

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne 

do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. 

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 106 ods. 3 písm. b) stavebného zákona správnym 

deliktom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že uskutočňuje stavbu v rozpore s vydaným stavebným povolením a 

môže mu byť uložená pokuta do výšky 165 969,59 euro. 
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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 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poplatok: 

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

60 písm. g  vo výške 400.00 € bol zaplatený dňa 8.4.2019. 

 

Príloha pre stavebníka: 

- overená projektová dokumentácia 
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Doručí sa: 

Účastníci / verejnou vyhláškou/ 

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

2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava,  IČO: 00 603 481 

3. Miloslav Cisár, Levočská súp. č. 38, 851 01  Bratislava 

4. Mária Cisárová, Levočská 38, 851 01  Bratislava 

5. Mgr. Ingrid Nachtman, Záhorská 11, 841 05  Bratislava 

6. Bohdal, s.r.o., Novosvetská 42, 811 04  Bratislava 

7. PARI, s. r. o., Streženická cesta 45, 020 01  Púchov 

8. MTI. a.s., Sabinovská 12, 821 02  Bratislava 

9. Veolia Energia Slovensko, a. s., Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 5,  IČO: 35 702 257 

10. Ivam Holúbek, Vranovská 21, 851 01  Bratislava 

11. Mária Holúbková,  Vranovská 21, 851 01  Bratislava 

12. Strucom, s.r.o., Levočská 9, 851 01  Bratislava 

13. Ing. Libor Kubec, Starhradská 12, 851 05  Bratislava 

14. Ing. Tatjana Kubecová, Starhradská 12, 851 05  Bratislava 

15. Katarína Mikulášová odd. projekcie SPP - distribúcie a.s., Votrubova 11, 825 11  Bratislava 

16. Vlastníci pozemkov dotknutí rokonštukciou  plynovodu  

dotknuté orgány 

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

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

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

20. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01  Bratislava, IČO: 36 653 004 

21. Hlavné mesto SR Bratislava, ODP, OCH, OSK , VO, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava,  IČO: 00 603 

481 

22. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P. O. BOX 106, 820 05  Bratislava 25 

23. Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 832 05  

Bratislava 3 

24. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05  Bratislava 3 

25. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH, OPaK, OO, ŠVS, Tomášikova 46, 

832 05  Bratislava 3,  IČO: 00 151 866 

26. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04  Bratislava,  IČO: 31 755 194 

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

28. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52  Bratislava,  IČO: 00 492 736 

29. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09  Bratislava,  IČO: 00 607 436 

30. ELDOTO SK, a.s., Mokráň záhon 4, 821 04  Bratislava 

31. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava,  IČO: 30 

845 572_0015 

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

33. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04  Bratislava 34 

34. RAINSIDE, s.r.o., Teslova 43, 821 02  Bratislava 2 

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

36. SITEL s.r.o., Zemplínska 6, 040 01  Košice 

37. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava 2 

38. SUPTel s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06  Bratislava 

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

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

41. Veolia Energia Slovensko, a. s., Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 5,  IČO: 35 702 257 

42. VNET a.s., Nám. Hraničiarov 39, 851 03  Bratislava 

43. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava, Karloveská 

2, 842 17  Bratislava,  IČO: 36 022 047 01 
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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. 

 

 

 

 

Na vedomie: 

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

2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava,  IČO: 00 603 481 

3. Miloslav Cisár, Levočská súp. č. 38, 851 01  Bratislava 

4. Mária Cisárová, Levočská 38, 851 01  Bratislava 

5. Mgr. Ingrid Nachtman, Záhorská 11, 841 05  Bratislava 

6. Bohdal, s.r.o., Novosvetská 42, 811 04  Bratislava 

7. PARI, s. r. o., Streženická cesta 45, 020 01  Púchov 

8. MTI. a.s., Sabinovská 12, 821 02  Bratislava 

9. Veolia Energia Slovensko, a. s., Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 5,  IČO: 35 702 257 

10. Ivam Holúbek, Vranovská 21, 851 01  Bratislava 

11. Mária Holúbková,  Vranovská 21, 851 01  Bratislava 

12. Strucom, s.r.o., Levočská 9, 851 01  Bratislava 

13. Ing. Libor Kubec, Starhradská 12, 851 05  Bratislava 

14. Ing. Tatjana Kubecová, Starhradská 12, 851 05  Bratislava 

15. Katarína Mikulášová odd. projekcie SPP - distribúcie a.s., Votrubova 11, 825 11  Bratislava 
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Vybavuje: Laurincová Tatiana Ing., t.č. 02/ 68 288 893 

 

 

  


