MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA
Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35
č. 14626/2047/2019/SU-BAJ

Bratislava dňa 27.08.2019

ROZHODNUTIE
Mestská časť Bratislava-Rača ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“)
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“), podľa § 7a ods.
(2) písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení
neskorších predpisov, podľa čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na podklade vykonaného konania podľa
§ 35 - § 36 stavebného zákona, rozhodujúc podľa § 39, § 39a stavebného zákona s použitím
§ 4 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „Vyhláška
č. 453/2000 Z. z.“) vydáva
rozhodnutie o umiestnení
stavby
navrhovateľa

miesto stavby

druh stavby
účel stavby

„MTS BA IBV Stupavská“
vybudovanie telekomunikačnej infraštruktúry
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zapísaného
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka
číslo 2081/B, IČO: 35 763 469 v zastúpení LVtel, s.r.o., Račianska
1520/65, 831 02 Bratislava zapísaného v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 123749/B, IČO: 51 193 299 podľa
splnomocnenia zo dňa 02.11.2018
Stupavská ulica v Bratislave, stavba na pozemkoch registra „C“-KN
parcelné čísla 2026/3, 2026/12, 8902/3, 2031/15, 2037/9, 2035/54,
2037/11 katastrálne územie Rača v Bratislave a na pozemkoch registra
„E“- KN parcelné čísla 2037/8, 1019 katastrálne územie Rača v Bratislave
inžinierska stavba
miestne elektronické komunikačné siete a vedenia - líniová stavba.

Umiestnenie stavby:
Trasa metalickej siete začína od bodu napojenia pri UR Stupavská 31, kde sa nachádza
párová rezerva. Následne od párovej rezervy, ktorá je v chodníku bude zrealizovaný podtlak
pod Stupavskou cestou na druhú stranu a ďalej bude trasa pokračovať v nespevnenom
povrchu. V hlavnej trase bude ponechaná rezerva pre ďalšiu etapu výstavby. Následne bude
trasa metalickej siete vedená v uličke obojstranne k jednotlivým rodinným domom. Od bodu
napojenia po uličku k rodinným domom bude pripoložená k metalickému káblu multirúra
DB 1x10+24x7 mm. Celková dĺžka výkopov bude asi 500 m.

Strana 1 z 11

Týmto rozhodnutím sa pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu podľa § 39a
ods. (2) stavebného zákona a § 4 ods. (1) písm. d) vyhlášky č. 453/2000 Z. z., predpisujú tieto
podmienky:
Navrhovateľ je povinný splniť osobitné podmienky, ktoré sú uvedené
v stanoviskách dotknutých orgánov:
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava – pod č. MAGS OUIC 37986/1944600 zo dňa 22.05.2019:
Z hľadiska urbanisticko – architektonického riešenia:
1.1 Po ukončení stavebných prác, výstavbou poškodené chodníky, spevnené plochy,
prípadne komunikácie a zelené plochy uviesť do pôvodného stavu,
Pri realizácii nesmie dôjsť k výrubom drevín ani k ich poškodeniu,
Bezpodmienečne po ukončení prác v trávnatých plochách bezodkladne vykonať
nový výsev,
V predmetnej lokalite evidujeme viacero významných trás inžinierskych sietí,
vrátane ochranných pásiem, ktoré je potrebné v území rešpektovať a pred začatím
zemných prác požadujeme trasy presne zamerať, vytýčiť a vykonať príslušné
opatrenia,
Z hľadiska ochrany životného prostredia:
1.2 Vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami Všeobecne záväzného
nariadenia č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území Hlavného mesta SR
Bratislavy;
1.3 Z hľadiska riešenia verejného dopravného vybavenia:
Požadujeme skoordinovať predmetnú stavbu „MTS BA IBV Stupavská“ s vyššie
uvedenou stavbou „Miestna komunikácia Stupavská ul.“;
Z hľadiska budúcich majetko – právnych vzťahov:
1.4 V prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii
do majetku a správy Hlavného mesta SR Bratislavy, žiadame tento riešiť
v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie ako samostatný objekt
vo všetkých náležitostiach projektovej dokumentácie tohto stupňa.
2. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy, Sekcia správy komunikácií,
životného prostredia a stavebných činností, oddelenie správy komunikácií –
pod č. MAGS OSK 38550/2019 – 48497/Bá-24 zo dňa 13.03.2019:
2.1 Budete rešpektovať a chrániť pred poškodením zariadenie verejného osvetlenia (VO)
v správe OSK – rozvod VO je vedený vzduchom na podperných stĺpoch
ZSDistribúcie.
2.2 Všetky stavebné práce zrealizujete bez prerušenia funkčnosti VO.
2.3 Prípadnú poruchu na VO ohlásite na tel .č. 02 638 10 151.
2.4 K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby žiadame prizvať OSK – správcu VO.
2.5 Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (platí na práce na objektoch v správe
OSK).
2.6 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.
3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán odpadového hospodárstva –
pod č. OU-BA-OSZP3-2019/028175/MEN zo dňa 01.02.2019:
3.1 Držiteľ odpadov je povinný:
- zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich
pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,
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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 povinnosti a ohlasovacej povinnosti,
- ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhláška 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.
3.2 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.
3.3 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 vyjadrenia je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob
nakladania s odpadmi zo stavby (t.j., vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej
osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podľa tohto vyjadrenia príjmové doklady,
faktúry). V dokladoch musí byť taxatívne označená stavba, z ktorej odpad pochádza,
inak doklad nebude považovaný za relevantný.
3.4 Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov, ak ide o odpady
vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach
a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej
zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby –
podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto
práce v konečnom štádiu vykonávajú.
4. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán ochrany prírody
a krajiny – pod č. OU-BA-OSZP3-2019/031928/MAA/iii zo dňa 12.02.2019:
4.1 Navrhovaná výstavba je situovaná čiastočne v extraviláne i v intraviláne s platným
prvým stupňom ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona ochrany prírody kde sa
uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti
tohto zákona, a v území s funkčným využitím podľa Územného plánu hl. mesta SR
Bratislavy z roku 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov“ „(1202) vinice“.
Umiestnenie, realizácia a prevádzka uvedenej stavby, nepredstavuje činnosť v území
zakázanú podľa zákona o ochrane prírody.
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Pri stavebných a výkopových prácach bude žiadateľ postupovať v súlade s § 47
ods. 1 zákona o ochrane prírody tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných
alebo nadzemných častí drevín. Za účelom zabezpečenia ochrany drevín v zmysle
STN 83 7010 sa výkopové práce ani zhutňovanie pôdy nebudú vykonávať
v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť,
výkopové práce sa musia vykonávať ručne, pričom výkop sa nesmie viesť bližšie ako
2,5 m od päty kmeňa.
5. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., – pod č. 3199/2019/Fj zo dňa 07.02.2019:
5.1 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. Miš, kontakt: 0903 717 985) a Divízia odvádzania odpadových vôd
(ďalej len „DOOV“) (p. Kiss, kontakt: 0902 969 107).
5.2 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.
5.3
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.
5.4
Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom
na navrhovanú stavbu je potrebné 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.
5.5
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.
5.6
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.
5.7
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.
5.8
Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť
príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV.
5.9
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.
4.2
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6. MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., – pod č. BA-0104/2019 zo dňa 17.01.2019:
6.1 Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu
terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie
objednávateľ farbou alebo kolíkmi./
6.2 Preukázateľne oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou
a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku +,~ 30 cm
od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení
a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali
nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu
od vyznačenej polohy PTZ.
6.3 Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu.
6.4 Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by
znemožňovali prístup k PTZ.
6.5 Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
v ochrannom pásme.
6.6 Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu
a poškodeniu nepovolanou osobou.
6.7 Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie
a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
6.8 Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32,
mob. 0907 721 378.
6.9 Je nutné preveriť výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami
(vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ
vykonané bez nášho vedomia.)
6.10 Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole
o nepoškodení trasy.
7. Západoslovenská distribučná, a.s., – zo dňa 08.02.2019:
7.1 Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení
definovaných podľa § 43 zákona 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. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN
a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava – mesto,
Hraničná č.14, pre zariadenie VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí
VVN Čulenova č. 3.
8. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát,
pod č. KRPZ-BA-KDI-191-001/2019 zo dňa 01.02.2019:
8.1 V prípade obmedzenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky stavebnými
prácami, alebo pri prípadnej rozkopávke vozovky, alebo chodníka je potrebné
vypracovať projekt organizácie dopravy a tento predložiť na prerokovanie a vydanie
záväzného stanoviska Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ v Bratislave
pre potreby určenia dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.
8.2 Postup výstavby riešiť etapovite a jednotlivé úseky dokončovať postupne až do
pôvodného stavu i s povrchovou úpravou.
8.3 V prípade rozkopávky chodníka zabezpečiť lávky pre chodcov a po celej dĺžke
rozkopávky chodníka požadujeme osadiť fyzické zábrany (zábradlie).
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Žiadame o použitie pretláčacej metódy v prípade, ak by bolo potrebné
viesť prenosovú sieť cez významné komunikačné vetvy a upustiť od možnej
rozkopávky.
9. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, pod č. ASM –
40 – 122/2019 zo dňa 18.01.2019:
9.1 Investor/projektant/ je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný
orgán a stavebný úrad.
9.2 Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú
v priestore stavby evidované.
9.3 Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch
stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.)
9.4 Vyjadrenie platí dva roky a tu súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre
všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske
rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho
v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii
zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.
10. Siemens s.r.o., – pod č. PD/BA/008/19 zo dňa 18.01.2019:
10.1 Pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne.
10.2 Všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou
požadujeme uložiť do chráničiek.
10.3 Pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens s.r.o.
p. Kubišta – tel.: 0903 555 028.
10.4 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 Mobility, s.r.o.
10.5 V prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním
prác prizvať stavebný dozor Siemens Mobility, s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob
realizácie.
10.6 K odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácií požadujeme
predvolať stavebný dozor Siemens Mobility, s.r.o.
10.7 Prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas
stavebných prác Vám budeme v plnej výške fakturovať.
10.8 Práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia
prevádzky VO.
10.9 V prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel.
číslo: 02/6381 0151.
10.10 Toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovateľa VO a nenahrádza
vyjadrenie vlastníka VO – Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.
11. SPP – distribúcia, a.s., – pod č. TD/NS/0032/2019/Pe zo dňa 25.01.2019:
11.1 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 formulára zverejneného na webovom sídle
SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
11.2 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.
8.4
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11.3 Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských
zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Peter Kristl, tel. č. +421 02 2040
22251) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
11.4 Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas
realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä
výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných
skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
11.5 Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon
kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
11.6 Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 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.
11.7 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.
11.8 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.
11.9 Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu.
11.10 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.
11.11 Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí
byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727.
11.12 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.
11.13 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 pravidiel pre plyn (TPP) najmä 700 02.
11.14 Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení
a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
11.15 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.
11.16 V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona
o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..
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Toto rozhodnutie o umiestnení stavby je podľa § 40 ods. (1) stavebného zákona platné
tri roky, odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť a nestráca však platnosť pokiaľ sa
so stavbou začalo v tejto lehote.
Predĺžiť platnosť tohto rozhodnutia podľa § 40 ods. (3) stavebného zákona, môže
stavebný úrad na žiadosť navrhovateľa, ak ju podal pred uplynutím lehoty, avšak o žiadosti
na predĺženie jeho platnosti musí byť právoplatne rozhodnuté pred uplynutím trojročnej
zákonnej lehoty vrátane odvolacieho konania. Čas platnosti územného rozhodnutia nemožno
predĺžiť, ak bol na to isté územie schválený územný plán zóny, ktorý rieši predmet územného
rozhodnutia.
Podľa § 40 ods. (4) stavebného zákona toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych
nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.
Podľa § 41 ods. (1) stavebného zákona môže stavebný úrad z podnetu navrhovateľa
nahradiť územné rozhodnutie, ktoré je právoplatné, novým územným rozhodnutím,
ak to umožňuje územnoplánovacia dokumentácia alebo iné podklady pre územné rozhodnutie
alebo podmienky v území.
V územnom konaní nevzniesli účastníci konania ani dotknuté orgány žiadne námietky
ani pripomienky.
Podľa položky č. 59 písm. a) ods. (2) sadzobníka správnych poplatkov zákona
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa navrhovateľovi
predpisuje správny poplatok vo výške 100,00 eur (slovom jednosto eur), ktoré zaplatil dňa
28.03.2019 v pokladni Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača.
ODÔVODNENIE
Stavebný úrad prijal dňa 28.03.2019 od navrhovateľa Slovak Telekom, a.s., Bajkalská
28, 817 62 Bratislava zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sa, vložka číslo 2081/B, IČO: 35 763 469 v zastúpení LVtel, s.r.o., Račianska 1520/65,
831 02 Bratislava zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sro, vložka 123749/B, IČO: 51 193 299 podľa splnomocnenia zo dňa 02.11.2018 návrh
na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „MTS BA IBV Stupavská“
-vybudovanie telekomunikačnej infraštrkutúry na ulici Stupavská v Bratislave, stavba
na pozemkoch registra „C“-KN parcelné čísla 2026/3, 2026/12, 8902/3, 2031/15,
2037/9, 2035/54, 2037/11 katastrálne územie Rača v Bratislave a na pozemkoch registra
„E“- KN parcelné čísla 2037/8, 1019 katastrálne územie Rača v Bratislave.
Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestení stavby v zmysle
§ 35 stavebného zákona.
Navrhovateľ preukázal iné právo zápisom vecného bremena k pozemku registra
„C“-KN parcelné číslo 8902/3 výpisom z LV č. 7003, k pozemku registra „C“-KN parcelné
číslo 2031/15 výpisom z LV č. 400, k pozemku registra „E“-KN parcelné číslo 1019 výpisom
z LV č. 400, k pozemkom registra „C“-KN wparcelné čísla 2026/3, 2026/12, 2037/9, 2035/54,
2037/11 súhlasom vlastníkov s umiestnením a zhotovením elektronickej komunikačnej siete,
k pozemku registra „E“-KN parcelné číslo 2037/8 súhlasom vlastníkov s umiestnením
a zhotovením elektronickej komunikačnej siete.
Stavebný úrad po preskúmaní podania skonštatoval, že návrh neobsahuje potrebné
náležitosti, a preto vyzval navrhovateľa, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil o náležitosti
potrebné v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
a konanie rozhodnutím č. 6588/2047/2019/SU-BAJ zo dňa 17.04.2019 prerušil. Navrhovateľ
doplnil podanie dňa 25.07.2019.
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Stavebný úrad oznámil začatie územného konania listom pod č. SÚ/CS 13635/2047
/2019/SU-BAJ zo dňa 29.07.2019 všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou
a dotknutým orgánom jednotlivo a zároveň upustil od ústneho pojednávania a miestneho
zisťovania a stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, v ktorej môžu
účastníci konania podať k návrhu námietky a pripomienky, pričom dňom doručenia
oznámenia o začatí územného konania verejnou vyhláškou je 15 deň odo dňa vyvesenia.
V stanovenej lehote účastníci konania ani dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky.
K návrhu stavby sa kladne vyjadrili dotknuté orgány:
- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava – pod č. MAGS OUIC 37986/1944600 zo dňa 22.05.2019
- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy, Sekcia správy komunikácií, životného
prostredia a stavebných činností, oddelenie správy komunikácií – pod č. MAGS OSK
38550/2019 – 48497/Bá-24 zo dňa 13.03.2019
- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán odpadového hospodárstva –
pod č. OU-BA-OSZP3-2019/028175/MEN zo dňa 01.02.2019
- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán ochrany prírody a krajiny –
pod č. OU-BA-OSZP3-2019/031928/MAA/iii zo dňa 12.02.2019
- MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., – pod č. BA-0104/2019 zo dňa 17.01.2019
- Západoslovenská distribučná, a.s., – zo dňa 08.02.2019
- Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát pod
č. KRPZ-BA-KDI-191-001/2019 zo dňa 01.02.2019
- Siemens s.r.o., – pod č. PD/BA/008/19 zo dňa 18.01.2019
- SPP – distribúcia, a.s., – pod č. TD/NS/0032/2019/Pe zo dňa 25.01.2019
- Dopravný podnik Bratislava, a.s., – pod č. 1270/2060/2000/2019 zo dňa 30.01.2019
- Bratislavský samosprávny kraj – pod č. 03284/2019/CDD-4 zo dňa 05.02.2019
- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií
a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií – pod č. SITB-OT4-2019/000269-046
zo dňa 25.01.2019
- VNET a.s., – zo dňa 17.01.2019
- SATRO s.r.o., – zo dňa 29.01.2019
- OTNS, a.s., – pod č. 312/2019 zo dňa 17.01.2019
- Veolia Energia Slovensko, a.s., – zo dňa 17.01.2019
- Západoslovenská energetika, a.s., zo dňa 21.01.2019
Ich prípadné podmienky sú zahrnuté vo výroku tohto rozhodnutia a navrhovateľ
je povinný ich zohľadniť pri uskutočnení stavby.
Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa
príslušných ustanovení stavebného zákona a podľa vyhlášky č. 453/2000 Z. z..
Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, chránené
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
Navrhované umiestnenie stavby je v súlade s platným Územným plánom hlavného
mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov.
Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných
účastníkov územného konania.
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Vzhľadom k vyššie uvedenému po preskúmaní predmetného návrhu, ktorý bol postupne
doložený predpísanými dokladmi, rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výroku
rozhodnutia.
POUČENIE
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho
poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mestskú časť Bratislava-Rača, Kubačova 21,
831 06 Bratislava 35, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby
a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

Mgr. Michal Drotován
starosta
Príloha: projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, ktorú si navrhovateľ
prevezme osobne
Doručuje sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou:
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení LVtel, s.r.o.,
Račianska 1520/65, 831 02 Bratislava
- Viera Ficková, Alstrova 33, 831 06 Bratislava
- PhDr. Milan Sova, Ružová dolina 14, 821 09 Bratislava
- Mgr. Danica Sovová, Ružová dolina 14, 821 09 Bratislava
- MUDr., MPH.,PhD. Adam Hochel, Alstrova 42, 831 06 Bratislava
- Silvia Hochelová, Alstrova 42, 831 06 Bratislava
- Ing. Milan Peterčák, Popolná 14, 831 06 Bratislava
- Jarmila Peterčáková, Popolná 14, 831 06 Bratislava
- Katarína Miklášová, Jasovská 43, 851 07 Bratislava
- Mgr. Branislav Fančovič, Hlboká 21, 917 00 Trnava
- Ing. arch. Kristína Fančovič, Kadnárova 83, 831 06 Bratislava
- Karol Kokoška, Harmónia 3649, 900 01 Modra
- Kvetoslava Kokošková, Harmónia 3649, 900 01 Modra
- Eva Matušová, Stupavská 29, 831 06 Bratislava
- Oľga Precechtelová, Bojnická 26, 831 04 Bratislava
- Zdena Pecárová, Farského 18, 851 01 Bratislava
- Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava
ďalej sa doručuje:
1. Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 so žiadosťou
o vyvesenie verejnej vyhlášky po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava
Rača a so žiadosťou o zvesenie a doručenie verejnej vyhlášky
2. Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 so žiadosťou
o zverejnenie verejnej vyhlášky po dobu 15 dní na webovom sídle (na internetovej
stránke) Mestskej časti Bratislava-Rača
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na vedomie:
3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení LVtel, s.r.o.,
Račianska 1520/65, 831 02 Bratislava
4. Viera Ficková, Alstrova 33, 831 06 Bratislava
5. PhDr. Milan Sova, Ružová dolina 14, 821 09 Bratislava
6. Mgr. Danica Sovová, Ružová dolina 14, 821 09 Bratislava
7. MUDr.,MPH.,PhD. Adam Hochel, Alstrova 42, 831 06 Bratislava
8. Silvia Hochelová, Alstrova 42, 831 06 Bratislava
9. Ing. Milan Peterčák, Popolná 14, 831 06 Bratislava
10. Jarmila Peterčáková, Popolná 14, 831 06 Bratislava
11. Katarína Miklášová, Jasovská 43, 851 07 Bratislava
12. Mgr. Branislav Fančovič, Hlboká 21, 917 00 Trnava
13. Ing. arch. Kristína Fančovič, Kadnárova 83, 831 06 Bratislava
14. Karol Kokoška, Harmónia 3649, 900 01 Modra
15. Kvetoslava Kokošková, Harmónia 3649, 900 01 Modra
16. Eva Matušová, Stupavská 29, 831 06 Bratislava
17. Oľga Precechtelová, Bojnická 26, 831 04 Bratislava
18. Zdena Pecárová, Farského 18, 851 01 Bratislava
19. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Dátum vyvesenia:
Pečiatka a podpis:

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

Kópia: Mestská časť Bratislava-Rača / spis – 2 x
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