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Roľnícka 109, 831 07  Bratislava 36 
 
 
 
 

 

 
 Číslo: OS-524/2019/JAR-2  Bratislava , 13.06.2019  

 
 

 

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 
 

Mestská časť Bratislava – Vajnory, ako príslušný stavebný úrad 1. stupňa (ďalej len stavebný úrad) podľa 

§ 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov, prerokovala návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi 

postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdila návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona 

a zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi.  

 

Na základe toho, podľa § 39 a § 39a stavebného zákona v spojení s §4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 3, 4, 32, 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok),na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorý dňa 30.04.2019 

podala  

 

 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenová 6, 816 47, Bratislava v zastúpení PÁTAK, s.r.o., V.P. 

Tótha 30, 905 01, Senica 

 

 

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

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

 

r o z h o d n u t i e    o     u m i e s t n e n í     s t a v b y  
 

,, BA_Vajnory, Pri mlyne, NNK, NNV“ 

Bratislava – Vajnory 

 

 

 

na pozemkoch registra „C“ parc. č.  496, 494/5, 495/4 k.ú. Vajnory po ktorej sa vedie stavba. 

na pozemkoch registra „E“ parc. č.  578, 349/2 k.ú. Vajnory po ktorej sa vedie stavba. 

 

na pozemkoch registra „C“ parc. č.  1555/1,3, 1554/12, 1553, 1552, 1551, 1550, 1549/2, 1549/1, 1548, 

1546, 2697/7, 495/4, 494/7, 494/2,6, 497/1, 512/5,9   k.ú. Vajnory, susedných pozemkov a stavieb na 

nich, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté. 

 

na pozemkoch registra „E“ parc. č. 209 k.ú. Vajnory, susedných pozemkov a stavieb na nich,  ktorých 

vlastnícke alebo iné práva môžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté. 

 

 

Stavba  pozostáva z nasledovných objektov: 

SO 01 –  NN Káblové vedenie  
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Popis stavby a trasovanie: 

SO 01 – NN Káblové vedenie: 

Predmetom stavebného objektu je zakabelizovanie NN vzdušného vedenia na ulici Pri mlyne 

v k.ú. Vajnory. 

 Z existujúcej transformačnej stanice budú vyvedené dva káblové vývody smerom k podpernému 

bodu č. 23, kde budú zaústené do navrhovaných VRIS2+K. Z navrhovaných VRIS2+K budú napájané 

existujúce vzdušné rozvody v smere na Roľnícku ulicu. V trase bude osadená rozpojovacia a istiaca 

skriňa 1-SR do ktorej bude slučkovaný jeden z navrhovaných vývodov. Z navrhovanej 1-SR bude 

vyvedený jeden vývod smer nový podperný bod č. 327 (pôvodný podperný bod sa nahradí novým JB 

9/15) kde sa prepojí na existujúce vzdušné vedenie.  

 Na nový podperný bod č. 327 budú osadené 4 nové skrine SPP s prepojmi do ktorých budú 

prespojkované pôvodné domové prípojky. 

 Nové NN distribučné vedenie bude začínať v mieste naspojkovania na existujúci NN kábel 

v smere do istiacej skrini č. 0188-002. V istiacej skrini č. 0965-005 sa existujúci kábel pripojí na vývod č. 

3 odpojí. 

 Navrhovaný NN rozvod bude realizovaný káblem jednotného typu NAYY-J 4x240 celkovej 

dĺžky 435 m. Po zrealizovaní NN rozvodu bude vzdušné NN vedenie demontované vrátane podperného 

bodu. Nový NN kábel bude uložený vo voľnom teréne v káblovej ryhe 500x800 mm v pieskovom lôžku 

kryté plastovými platňami a výstražnou fóliou. Pri križovaní s inžinierskými sieťami a miestnymi 

komunikáciami bude kábel uložený v káblovej ryhe 500x1200 mm v chráničkách FXKV 160 mm na 

zhutnenom podklade.  

 

Podmienky stavebného úradu a pre umiestnenie stavby:  

1. Stavba sa umiestňuje podľa priloženého projektu stavby, ktorý vypracoval Ing. Juraj Szabo, 

autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 5752*A2, a podľa priloženej situácie stavby na podklade 

kópie z katastrálnej mapy, ktorá je nedeliteľnou súčasťou rozhodnutia. 

 

2. Stavebník je povinný preukázať pri stavebnom konaní zriadené vecné bremeno vyplývajúce z 

podmienok vlastníkov/správcov dotknutých pozemkov po ktorej sa vedie stavba, ktoré bude 

zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností. 

 

3. Plochy stavbou dotknutých chodníkov  a spevnených plôch budú po rozkopávkach vymenené, 

doasfaltované a nahradené novými vrstvami v celej ich existujúcej šírke. 

 

Podmienky vyplývajúce zo stanoviska vlastníka pozemkov a komunikácií:  

 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 192, 814 99, 

Bratislava, list č. MAGS OSK 51423/2018-402236-2 zo dňa 17.09.2018 – stanovisko vlastníka 

pozemkov a komunikácií pre účely územného konania 

 Ako vlastník pozemkov, miestnej komunikácie – súhlas s podmienkou: 

- Pred vydaním stavebného povolenia uzatvorí stavebník stavby s Bratislavou v zmysle §139 ods.1 

písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov „Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“, na 

ktorej predmetom bude oprávňovať stavebníka uskutočniť navrhovanú realizáciu inžinierskych 

sieti na cudzom pozemku 

- Okrem uvedeného je stavebník povinný dodržať podmienky záväzného stanoviska 

k investičnej činnosti vydaného Hlavným mestom SR Bratislavy. 
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Ivan Krištofič, Tomanova 64, 831 07, Bratislava – stanovisko vlastníka pozemkov registra „C“ 495/4, 

496 k.ú. Vajnory evidované na liste vlastníctva č. 1354 

Ako vlastník vyššie uvedených pozemkov – súhlasí s podmienkou: 

- S umiestnením distribučných elektroenergetických rozvodov a zariadení na vyššie uvedenom 

pozemku/ pozemkoch, realizovaných v rámci vyššie uvedenej stavby podľa priloženej situácie 

- S vydaním stavebného povolenia na realizáciu vyššie uvedenej stavby 

- Zriadením vecného bremena, ktorého predmetom bude právo umiestnenia distribučných 

elektroenergetických rozvodov a zariadení na pozemkoch špecifikovaných v tomto stanovisku. 

 

 

Podmienky vyplývajúce zo stanoviska správcu pozemku reg. „E“ parc.č. 578, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 5685: 

 

Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15, Bratislava, list č. SPF22091/2018/RO-1 – 

SPFZ104365/2018 zo dňa 08.11.2018: 

- vo vlastníctve neznámych vlastníkov zmysle §16 ods.1 písm. b), c) zákona č. 180/1995 Z.z. v znení 

neskorších predpisov: 

 

Súhlasí za podmienok: 

 na dotknutý pozemok NV, bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné 

bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností, a to odplatne v prospech SPF. 

Súčasťou zmluvy o zriadenie vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický 

plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, 

 k realizácií stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku NV, 

 po dokončení stavby bude pozemok NV daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na 

doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady 

 stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na 

základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok NV previesť na žiadateľa, 

zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom NV. 

 

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií:  

 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 192, 814 99, 

Bratislava, list č. MAGS OUIC 51746/18-402235 zo dňa 17.09.2018 – záväzné stanovisko k investične 

činnosti: 

 

Hlavné mesto SR Bratislava súhlasí za predpokladu splnenia podmienok: 

z hľadiska riešenia verejného dopravného vybavenia: 

 Skoordinovať stavbu v zmysle Územného plánu hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a 

doplnkov, nakoľko je plánované rozšírenie komunikácie na ul. Pri mlyne na komunikáciu 

funkčnej triedy C1 kategórie MO 8; 

 Navrhovanú rozvodnú skriňu umiestniť mimo rezervy pre plánované rozšírenie komunikácie s 

chodníkom pre peších 
 Navrhovanú rozvodnú skriňu umiestniť tak, aby bol na križovatke ulíc Pri mlyne - Za humnami 

zaistený dostatočný rozhľad v zmysle platnej STN 73 6102; 

 
z hľadiska urbanisticko - architektonického hľadiska: 

 po ukončení stavebných prác, požadujeme výstavbou poškodené chodníky, spevnené plochy, 

prípadne komunikácie a zelené plochy uviesť do pôvodného stavu; 

 

z hľadiska ochrany životného prostredia: 

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

o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy; 
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z hľadiska budúcich majetko - právnych vzťahov: 

 v prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do majetku a správy 

Hlavného mesta SR Bratislavy, žiadame tento riešiť v projekte pre stavebné povolenie ako 

samostatný objekt vo všetkých náležitostiach projektovej dokumentácie tohto stupňa; 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 192, 814 99, 

Bratislava, list č. MAGS OD 34711/19/447379 zo dňa 15.01.2019   
Hlavné mesto SR Bratislava súhlasí za predpokladu splnenia podmienok: 

Podmienky oddelenia dopravy: 

1. Pred zásahom do chodníka alebo vozovky MK II. triedy ul. Pri mlyne (rozkopávka, podvrt) 

požiadajte príslušný cestný správny orgán o rozkopávkové povolenie s platným POD. 

2. Na predmetnej komunikácii je nutné si naplánovať stavebné práce tak, aby rozkopávka mohla byť 

realizovaná v období od 15.marca do 15. novembra bežného roka v najkratšom možnom 

technologickom časovom rozsahu. 

3. Vzhľadom k výstavbe obchvatu D4-R7 a z tejto stavby vyplývajúcich dopravných obmedzení, 

budú až do ukončenia výstavby obmedzované rozkopávky v miestach obchádzkových trás, ako aj 

v ich širších záberoch v blízkych lokalitách tejto výstavby. 

 

Podmienky oddelenia správy komunikácií: 

1. Trasu navrhovaného VNK a NNK zrealizujete bez zásahu do konštrukcie vozovky ul. Pri Mlyne a 

bez umiestnenia šachiet a meracích zariadení v chodníkoch a vozovke ul. Pri mlyne. 

2. Pred realizáciou rozkopávok je investor povinný zabezpečiť si u príslušného cestného správneho 

orgánu vydanie „Povolenia na rozkopávku“ na dotknutej pozemnej komunikácii alebo chodníku 

(s platným POD) a túto si naplánovať tak, aby rozkopávka mohla byť realizovaná v období od 

15.marca do 15. novembra bežného roka v najkratšom možnom technologickom období. 

3. Všetky rozkopávkové práce realizované na pozemkoch v správe Hl. m SR - OSK budete 

vykonávať na základe rozkopávkového povolenia a tieto musia byť prevzaté správcom 

komunikácie najneskôr do kolaudačného konania. 

4. Rozkopávky zrealizujete v zmysle platných predpisov a technologických postupov, existujúce 

živičné a betónové konštrukčné vrstvy na chodníku zarežete pílou, výkopok budete odvážať, na 

zásyp použijete vhodný materiál v zmysle STN - štrkodrvu fr 0/32 mm (nie výkopok), 

zabezpečíte predpísané zhutnenie zásypu - po vrstvách (hrúbka - podľa účinnosti použitého 

hutniaceho prostriedku a podľa preukaznej skúšky použitého zásypového materiálu - max. 30 

cm), dodržíte konštrukciu a viazanie prekrytie konštrukčných vrstiev min. po 20 cm v chodníku 

(každej konštrukčnej vrstvy na každú stranu od hrán ryhy), dilatácie v betónovej konštrukčnej 

vrstve urobíte rezaním, použijete modifikované asfalty, predložíte atesty použitých materiálov a 

predpísaných skúšok. 

5. Po rozkopávkach žiadame: 

a) Na chodníkoch urobíte novú povrchovú úpravu ACo8 hr. 4 cm (na podkladný betón tr. C 

12/15 hr. 12 cm položený na zhutněný podklad zo štrkodrvy, na betón použijete 

spojovací penetračný náter 0,5 kg/m
2
) na celú šírku chodníkov a celú dĺžku dotknutých 

úsekov s predĺžením o prekrytie na koncoch dotknutých úsekov, pôvodnú PU v súvislej 

čiare kolmo na os chodníka zarežete a po položení novej PU spoj - starej a novej PÚ 

prelepíte kvalitnou asfaltovou páskou, alebo zalejete asfaltovou zálievlčou, dodržíte 

niveletu chodníkov a obrubníkov (tak aby bol zabezpečený dobrý odtok povrchových 

vôd), uvoľnené obrubníky osadíte do betónového lôžka (poškodené obrubníky vymeníte 

za nové) a zaškárujete. 

b) Rozkopávky po ukončení zápisnične odovzdáte OSK - správcovi komunikácií. 

6. Žiadame rešpektovať a chrániť pred poškodením zariadenie verejného osvetlenia (VO) v správe 

OSK - rozvod VO je vedený vzduchom na podperných stĺpoch ZS Distribúcie. 

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

8. Prípadnú poruchu na VO žiadame ohlásiť na tel. č. 02 638 10 151. 
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9. K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby žiadame vyčistiť vpusty dažďovej kanalizácie y 

okolí stavby (ak sú vybudované) a opraviť všetky škody vzniknuté na komunikácii chodníkoch, 

VO a dopravnom značení v správe Hl. m. SR - OSK, ktoré boli spôsobené stavebnou činnosťou. 

10. K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby žiadame prizvať OSK - správcu VO 

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

12. 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. 

13. Toto vyjadrenie má platnosť 2 roky od dňa vypracovania 

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 82646, Bratislava 29, list č. 38140/2018/Fj 

zo dňa 18.09.2018: 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., súhlasí za predpokladu splnenia podmienok: 

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, 0903 717 985) a Divízia 

odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV“) (p. Kiss, 0902 969 107). 

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 (tlačivo nájdete na 

našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách). 

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. 

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 komunikácii 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 

 

http://www.bvsas.sk/
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Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47, Bratislava, zo dňa 21.09.2018:  

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 prace 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 WN, 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 zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy 

sietí WN Čulenova č. 3. 

Projektová dokumentácia rieši kabelizáciu existujúceho vzdušného NN vedenia typ 2x AIFe6 4x50mm
² 
a 

NFA2X 4x95mnr
²
 novým zemným káblovým NN vedením typu NAYY-J 4x240mm

²
 o dĺžke cca 2x 

200m. Vedenie bude uložené v chodníku v miestach križovanie ciest v korugovanej chráničke ¤ 160, V 

trase nového NN vedenia bude vybudovaná nová skrine SR 3x400A/4x160A, z ktorej bude urobený 

prepoj na podperný bod č. 327, ktorý bude nahradený novým typom JB9/15. Pri prechode vzduch zem 

budú osadené obmedzovače prepätia. Na novom podpernom bode č. 327 budú osadené nové přípojkové 

skrine 2x SPP 1/1 do ktorých budú zaústené existujúce NN prípojky. 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave 

(Krajský dopravný inšpektorát), Špitálska 14, 812 28 Bratislava, list č. KRPZ-BA-KDI3-3103-

001/2018 zo dňa 17.09.2018: 

Súhlasí pri splnení nasledovných pripomienok: 

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 odsúhlasenie 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. 

2. Postup výstavby riešiť etapovite a jednotlivé úseky dokončovať postupne až do pôvodného stavu 

i s povrchovou úpravou. 

3. V prípade rozkopávky chodníka zabezpečiť lávky pre chodcov po celej dĺžke rozkopávky 

chodníka požadujeme osadiť fyzické zábrany (zábradlie). 

4. Žiadame o použitie pretláčacej metódy v prípade, ak by bolo potrebné viesť prenosovú sieť cez 

významné komunikačné vetvy a upustiť od možnej rozkopávky. 
 

Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárská 1, 814 52, Bratislava, list č.17218/18728/20000/2018 zo 

dňa 17.09.2018 

Súhlasí pri splnení nasledovných pripomienok: 

1. Stavebné práce a ostatné sprievodne činnosti nesmú ohrozovať bezpečnosť prevádzky 

autobusovej MHD na ulici Pri mlyne, premávku autobusov na ulici Pri mlyne môžu obmedziť len 

v rozsahu prerokovaných a potvrdených riešení a s čo najkratším trvaním (so zohľadnením 

určených technologických postupov a bezpečnosti). Upozorňujeme, že dopravné obmedzenia sa 

dotknú aj nadväzujúcej regionálnej autobusovej dopravy (dopravca Slovák Lines, a. s.). 

2. Priestor vozovky na komunikácii Pri mlyne nesmie byť používaný pre účely skládky stavebného 

materiálu a ani pre odstavovanie vozidiel staveniskovej dopravy, stavebných strojov, 

mechanizmov, a pod. 

 

SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511, Bratislava, list č. TD/NS/0385/2018/An zo dňa 

18.09.2018: s umiestnením stavby súhlasíme za dodržania nasledujúcich podmienok: 

Všeobecné podmienky: 

 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník 

povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 

písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, 

Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru 

zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.sDP-distribucia.skl). 

http://www.sdp-distribucia.skl/
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 v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 

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

do vzdialenosti 100m,  

 

 stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

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

pred zahájením plánovaných prác, 

 

 stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie 

činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

 

 stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 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, 

 

 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, 

 

 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 SPP-D 

 odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti 

poškodeniu, 

 

 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, 

 

 každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 

ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850111 727, 

 

 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,- €, 

 

 stavebník je povinný pri realizácií 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 TPP  najmä STN 73 6005, 73 3050, TPP 906 01, 700 02. 

 

 stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 

ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

 

 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, 

 

  stavebník nesmie v  ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o 

energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod., 
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Osobitné podmienky: 

 Rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy. 

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

a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05, Bratislava, OU-BA-OSZP3-

2018/091560/MEN zo dňa 22.08.2018 

Z hľadiska odpadového hospodárstva tunajší úrad nemá námietky za dodržania podmienok: 

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 a to jeho  

- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý  

- ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému, 

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

opätovné použitie, odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, 

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

odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,  

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

 Odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch ak 

nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám 

 Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi, na 

Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej 

povinnosti a ohlasovacej povinnosti 

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

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

nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov, ohlásenie o vzniku 

odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako 

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

kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje. 

2. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho 

vzniku iba na nevyhnutný čas, následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému odberateľovi 

3. Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob 

nakladania s odpadom 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. 

4. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné doložiť záväzné stanovisko tunajšieho úradu podľa § 99 

ods. 1 písm. b bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie stanoviska je potrebné doložiť 

doklad, preukazujúci spôsob nakladania s odpadmi zo stavby. V dokladoch musí byť taxatívne 

označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný 

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

a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05, Bratislava, OU-BA-OSZP3-

2018/085681/HRB zo dňa 25.10.2018 

1. Na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona. 

2. Výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú. 

3. Záujmové územie je mimo prvkov Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta 

Bratislavy (SAŽP, 1994). 

4. Stavba si nevyžaduje vydanie predchádzajúceho súhlasu osobitným rozhodnutím orgánu ochrany 

prírody podľa § 47 ods. 3 zákona (výrub drevín) 

5. Nakoľko sa predmetný pozemok nachádza v zastavanom území obce a v území s prvým stupňom 

ochrany, vyjadrenie orgánu ochrany prírody sa podľa ô9 ods. 3 k stavebnému povoleniu stavby 

nevyžaduje. 

 

 



  

 

9 

 

 
Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – oddelenie pozemných 

komunikácií, Tomášikova 46, 832 05  Bratislava, OU-BA-OCDPK-2-2018/085313 zo dňa 27.08.2018 

Nemá námietky pri splnení nasledovných pripomienok: 

1. V prípade potreby umiestnenia dopravného značenia na ceste III/1082 Roľnícka počas realizácie 

prác na ul. Pri mlyne je potrebné požiadať tunajší úrad o určenie dočasného dopravného značenia 

na základe návrhu prerokovaného s príslušným dopravným inšpektorátom a obcou. 

2. Práce musia byť realizované tak, aby nedošlo k obmedzeniu dopravy a cesta III/1082 bola 

prejazdná v oboch smeroch. 

3. K navrhnutej trase v chodníkoch a spevnených plochách sa tunajší úrad nevyjadruje. 

 

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava, č. 6611832369, zo dňa 19.11.2018: 

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

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

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

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

číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť 

podľa bodu 3. 

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

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

zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej 

dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych 

podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného 

správou sieti: 
* Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Rôntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, spoločnosť s ručením 

obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24813/B poverila 

spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na vydávanie vyjadrení podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. vo vzťahu k 

verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na komunikáciu so žiadateľmi a na 

vytyčovanie vedení verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu 

terénu. 

Daniel Talacko, daniel.talacko@telekom.sk, +421 0902719605 

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu 

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

zodpovedá projektant. 

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

uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých 

SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

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

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

materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch 

a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

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

s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu 

ochranného pásma. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

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

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce 

a požiadať o nové vyjadrenie. 

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 

spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k 

tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, 

mailto:daniel.talacko@telekom.sk
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ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme 

žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú 

aplikáciu na stránke: 

https ://www.telekom.sk/vviadrenia 

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

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

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

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

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

poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti 

Slovák Telekom, a.s. 

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

elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

14. Poskytovatel’ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej 

forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

 

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách sa zavádza povinnost, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú 

stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli 

vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej. 

 

Ministerstvo obrany SR,, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava, list č. ASM – 

50 – 2258/2018 zo dňa 28.08.2018  

Súhlasí pri splnení nasledovných pripomienok: 

- Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore 

evidované. 

- Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby 

(situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.) 

 

 

Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava, list č. 325/2018 zo dňa 

15.11.2018 - súhlasí 

 

Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor 

telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72  Bratislava, list č. SITB-OT4-2018/001113-029 zo dňa 

07.09.2018 – súhlas bez podmienky 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava , Ružinovská 8, Bratislava, list č. 

HŽP/10247/2018/M zo dňa 11.09.2018 – súhlasí  

 

Hasičský  a záchranný  úvar hl. mesta SR Bratislava, Radlinského 6 , 81107,  Bratislava, list č. 

HZUBA-3-2018/002197-002 zo dňa 05.09.2018 – súhlasí bez pripomienok 

 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50, Bratislava, list č. 151/UR/2018/Ko 

zo dňa 02.11.2018 – súhlasí 

 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  

Námietku v zákonom stanovenej lehote nepodal nikto z účastníkov. 

 

http://www.telekom.sk/vviadrenia
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Odôvodnenie: 

 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenová 6, 816 47, Bratislava v zastúpení PÁTAK, s.r.o., V.P. Tótha 

30, 905 01, Senica (ďalej len "navrhovateľ")  návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení horeuvedenej 

stavby.  

 

Stavený úrad oznámil dňa 13.05.2019 pod zn.č.:OS-524/2019/JAR-1  začatie územného konania všetkým 

známym účastníkom konania ako aj dotknutým orgánom a organizáciám a v zmysle § 36 ods. 2 

stavebného zákona  upustil od ústneho pojednávania , nakoľko je pre územie spracovaná 

územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie. 

Zároveň určil lehotu podania námietok do 7. pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí 

konania.  

 

Stanoviská dotknutých orgánov a organizácií boli navrhovateľom predložené v rámci návrhu na vydanie 

rozhodnutia  pred vydaním oznámenia o začatí konania. 

 

Stanoviská oznámili:  

- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 192, 814 99, 

Bratislava, list č. MAGS OSK 51423/2018-402236-2 zo dňa 17.09.2018 

 

- Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15, Bratislava, list č. SPF22091/2018/RO-1 – 

SPFZ104365/2018 zo dňa 08.11.2018 

 

- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 192, 814 99, 

Bratislava, list č. MAGS OUIC 51746/18-402235 zo dňa 17.09.2018 

 

- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 192, 814 99, 

Bratislava, list č. MAGS OD 34711/19/447379 zo dňa 15.01.2019   

 

- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 82646, Bratislava 29, list č. 38140/2018/Fj zo 

dňa 18.09.2018 

 

- Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47, Bratislava, zo dňa 21.09.2018 

 

- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave 

(Krajský dopravný inšpektorát), Špitálska 14, 812 28 Bratislava, list č. KRPZ-BA-KDI3-3103-

001/2018 zo dňa 17.09.2018 

 

- Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárská 1, 814 52, Bratislava, list č.17218/18728/20000/2018 zo 

dňa 17.09.2018 

 

- SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511, Bratislava, list č. TD/NS/0385/2018/An zo dňa 

18.09.2018 

 

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

a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05, Bratislava, OU-BA-OSZP3-

2018/091560/MEN zo dňa 22.08.2018 

 

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

a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05, Bratislava, OU-BA-OSZP3-

2018/085681/HRB zo dňa 25.10.2018 
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- Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – oddelenie pozemných 

komunikácií, Tomášikova 46, 832 05  Bratislava, OU-BA-OCDPK-2-2018/085313 zo dňa 

27.08.2018 

 

- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62, Bratislava, č. 6611832369, zo dňa 19.11.2018 

 

- Ministerstvo obrany SR,, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava, list č. ASM – 

50 – 2258/2018 zo dňa 28.08.2018  

 

- Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava, list č. 325/2018 zo dňa 

15.11.2018  

 

- Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor 

telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72  Bratislava, list č. SITB-OT4-2018/001113-029 zo dňa 

07.09.2018  

 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava , Ružinovská 8, Bratislava, list č. 

HŽP/10247/2018/M zo dňa 11.09.2018 

 

- Hasičský  a záchranný  úvar hl. mesta SR Bratislava, Radlinského 6 , 81107,  Bratislava, list č. 

HZUBA-3-2018/002197-002 zo dňa 05.09.2018 

 

- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50, Bratislava, list č. 151/UR/2018/Ko 

zo dňa 02.11.2018 

 

 

Stavebný úrad zaisti vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov  a organizácií 

vyžadovaných osobitnými predpismi., zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí 

technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok rozhodnutia.  

 

Stavebník preukázal v konaní vzťah k dotknutým pozemkom, ku ktorým nemá vlastnícke právo súhlasmi 

a vecným bremenom nasledovne: 

 

- Ivan Krištofič, Tomanova 64, 831 07, Bratislava – súhlas vlastníka – pozemkov registra „C“ parc.č. 

496, 495/4 k.ú. Vajnory - po ktorej sa vedie stavba. 

 

- Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15, Bratislava – súhlas správcu pozemku registra 

„E“ parc.č. 578 k.ú. Vajnory v zmysle §16 ods.1 písm.b), c) zákona č. 180/1995 Národnej rady  

Slovenskej republiky Z.z. v znení neskorších predpisov – po ktorej sa vedie stavba. 

 

- Stavebník predložil stavebnému úradu vlastnícke alebo iné práva (zmluva o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena) č.286510351800/0099 k pozemku registra „C“ parc.č. 494/5 k.ú. 

Vajnory zapísanej na liste vlastníctva č.1 a k pozemku registra „E“ parc. č. 349/2 k.ú. Vajnory 

zapísanej na liste vlastníctva č. 5389, ktorá tvorí časť pozemku registra „C“ parc.č. 2714/1 a časť 

pozemku registra „C“ parc.č. 2713/1 k.ú. Vajnory, ktoré nie sú v operátoch katastra nehnuteľnosti 

evidované na listoch vlastníctva, na ktorom bude uložená vyššie uvedená stavba. V zmysle 

ustanovenia §139 stavebného zákona. Vlastníkom vyššie uvedených pozemkov je Hlavné mesto SR 

BA, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava 1. 

 

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

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

všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou 
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sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na  výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na  stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu  a orientácie.  

 

Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

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

právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné 

povolenie predmetnej stavby.  

 

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

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

 

 

 

Poučenie o odvolaní:  

Proti tomuto rozhodnutie sa môžu účastníci konania odvolať do 15. dní od jeho doručenia na tunajší 

stavebný úrad , pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad v Bratislave.  Rozhodnutie je preskúmateľné 

súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.  

 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Michal Vlček 

     starosta Mestskej časti Bratislava – Vajnory 

 

 

 

 

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní. 

 

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

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia. 
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Doručí sa: 

Účastníkom konania:  

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenová 6, 816 47, Bratislava v zastúpení PÁTAK, s.r.o., V.P. 

Tótha 30, 905 01, Senica 

2. Hlavné mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava 1 

3. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15, Bratislava 

4. Ivan Krištofič, Tomanova 64, 831 07, Bratislava 

5. Ing. Juraj Szabo, Romanova 27,  851 02, Bratislava - projektant 

 

6. Verejnou vyhláškou vlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich parc.č.: 1555/1,3, 1554/12, 

1553, 1552, 1551, 1550, 1549/2, 1549/1, 1548, 1546, 2697/7, 495/4, 494/7, 494/2,6, 497/1, 512/5,9, 

209   k.ú. Vajnory, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť navrhovanou stavbou priamo 

dotknuté. 

 

 

Dotknutým orgánom a organizáciám:  

7. Hlavné mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava 1 

8. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, odd. správy komunikácií, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava 

9. BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46, Bratislava 

10. Bratislavský samosprávny kraj – odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05, Bratislava 

11. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenová 6, 816 47, Bratislava 

12. UPC BROADBAND SLOVAKIA a.s., Ševčenkova 36. 850 00  Bratislava, 

13. Ministerstvo obrany SR,, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava 

14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava , Ružinovská 8, Bratislava 

15. Hasičský  a záchranný  úvar hl. mesta SR Bratislava, Radlinského 6 , 81107,  Bratislava 

16. Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – oddelenie pozemných 

komunikácií, Tomášikova 46, 832 05  Bratislava 

17. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05  

Bratislava 

18. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05  Bratislava 

19. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor 

telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72  Bratislava 

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

21. Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave (Krajský dopravný 

inšpektorát), Špitálska 14, 812 28, Bratislava 

22. Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárská 1, 814 52, Bratislava 

23. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511, Bratislava 

24. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50, Bratislava 

25. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01, Bratislava 

26. O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01  Bratislava 

 

 

 

 

 

 


