MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava

Č.j.: ŠSÚ/985/10919/2022/Ond

Bratislava, dňa 28.07.2022

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice, ako príslušný správny orgán
v pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové
komunikácie, v súlade s § 2 písm. a/ bod 3 zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky ako príslušný
špeciálny stavebný úrad podľa § 3a ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) prerokoval žiadosť
stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a všetkými známymi účastníkmi konania
postupom podľa § 60 a § 61 stavebného zákona. Po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné
povolenie podľa § 62 ods. 1 a 3 stavebného zákona, v spojení s § 8 a 9 vyhlášky Ministerstva
životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona, v súlade s ustanoveniami správneho poriadku, vydáva

stavebné povolenie
názov stavby:

„SO. 01 Bytový dom Priekopnícka“

objektová skladba:

SO. 02 Cestné komunikácie a spevnené plochy

miesto stavby:

pozemky reg. „C“ parcelné č. 4669/1, 4671, 4670 katastrálne územie
Podunajské Biskupice, spojnica ulíc Popradská a Priekopnícka

druh pozemku:

4669/1 - záhrada
4671 - záhrada
4670 - zastavaná plocha a nádvoria

druh stavby podľa § 43a ods.3 písm. a) stavebného zákona:
inžinierske stavby - líniová stavby (§139 ods. 3 písm. b) stavebného
zákona)
účel využitia:

zabezpečenie technickej infraštruktúry pre novú výstavbu bytového
domu

projektant:

MOROCZ_TACOVSKY, s.r.o., architektonická
kancelária,
zodpovedný
projektant Ing. Peter Zák, autorizovaný stavebný
inžinier, reg. č. *5962*12, Balkánska 179/A, 851 01 Bratislava

stavebník:

Selastav, s.r.o., Keltská 49, 851 10 Bratislava, IČO: 5071263
(ďalej len „stavebník“)

v zastúpení:

EVING real, s.r.o., Devínska cesta 2, 900 31 Stupava, IČO: 5071632

Popis stavby :

V rámci projektu „Bytový dom Priekopnícka“ bude vybudovaný nový bytový dom na
pozemku nachádzajúcom sa na okraji mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice. Prístup
na spevnené plochy parkovacích stojísk ktoré prislúchajú k bytovému domu bude pre motorové
vozidlá zabezpečený z dvoch miest, napojením na miestnu komunikáciu na Priekopníckej ulici.
Navrhovaný bytový dom je samostatne stojací dvojpodlažný objekt s jedným ustúpením
podlažím. Objekt je lichobežníkového tvaru s pôdorysnými rozmermi 31, 45 m x 8,30 m.
V bytovom dome bude spolu 10 bytových jednotiek.

Popis povoľovaného objektu:
SO. 02 Cestné komunikácie a spevnené plochy

Stavebný objekt SO. 02 Cestné komunikácie a spevnené plochy rieši návrh
vnútroareálovej komunikácie, ktorý bude zabezpečovať dopravnú obsluhu navrhovaného
bytového domu s obytnou funkciou. Riešením stavebného objektu SO. 02 je návrh parkovacích
stojísk k navrhovanému bytovému domu ako spevnená plocha pri bytovom dome určená na
prepojenie peších ťahov.
Komunikácia k parkovacím stojiskám je navrhovaná v šírke 6, 00 m s jazdnými pruhmi
šírky 3,00 m, obojstranná dvojpruhová. Vnútroareálová komunikácia je navrhnutá z asfalto
betónovou povrchovou úpravou.
Spevnené plochy prevažne určené na parkovanie, sú navrhovane súbežne
s komunikáciou. Kolmé parkovacie stojiská pred objektom sú navrhované v šírke 2,50 m x 4,70
m. Celkový počet parkovacích stojísk pre bytový dom bude 10 a z toho jedno stojisko je
vyhradené pre parkovanie imobilných v šírke 3,50 m x 4,70 m. Súčasťou vnútroareálovej
komunikácie je spevnená plocha určená pre nádoby na odpad.

Chodníky pre peších sú navrhované vedľa bytového domu určené na prepojenie peších
ťahov slúžiace prevažne obyvateľom bytového domu. Chodníky sú z betónovej dlažby a sú
navrhnuté v priamom napojení na stojiská resp. komunikácie cez cestné obrubníky. Navrhované
chodníky sa výškovo a dispozičné napoja na existujúci chodník.
Povrchové vody z parkoviska budú odvedené do navrhovaných uličných vpustov
priečnym aj pozdĺžnym sklonom. Vody z parkovacích stojísk budú prečistené v ORL.
Odvodnenie pláne je riešené vyspádovaním vrstvy štrkopiesku do pozdĺžnej drenáže,
ktorá je zaústená do uličného vpustu. Ako pozdĺžna drenáž bude použitá preformovaná rúrka
PVC, DN 160.

Na stavbu bolo vydané mestskou časťou Bratislava - Podunajské Biskupice územné
rozhodnutie SU-899/12618/2021/Ha-14 zo dňa 10.09.2021, právoplatné 02.11.2021.
Pre uskutočňovanie a užívanie stavby sa v súlade s ustanovením § 66 stavebného
zákona určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavba je navrhovaná podľa dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Peter Žák,
MOROCZ TACOVSKY, s.r.o., Balkánska 179/A, 85110 Bratislava v mesiaci 12/2021,
autorizovaný stavebný inžinier, č. 5962 * 12, overeného stavebným úradom v stavebnom
konaní, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa rozhodnutia
o umiestení stavby pod č. SU-899/12618/2021/Ha-14 zo dňa 10.09.2021 právnickou
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alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú
potvrdí stavebný úrad. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do
dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
4. Špecifické podmienky:
- pri výstavbe nebudú dotknuté stavebnou činnosťou susedné pozemky bez súhlasu
vlastníka,
- v prípade obmedzenia prístupu k nehnuteľnostiam iných vlastníkov na nevyhnutnú
mieru, toto oznámi dotknutým vlastníkom v dostatočnom predstihu,
- parametre komunikácií a parkovacích miest situovaných na povrchu realizovať v súlade s
STN 73 6058 a STN 73 6056 tak, aby bol umožnený bezpečný a plynulý prejazd a výjazd
vozidiel pričom ich šírkové parametre navrhnúť pre vozidlá skupiny 1, podskupina 02
(šírka vozidla 1,8 m),
- odvod povrchových vôd riešiť na pozemku investora,
- navrhovaný vjazd napojiť plynulo na niveletu existujúcej vozovky miestnej
komunikácie ul. Priekopnícka,
- ak sa v miestach budúcich vjazdov na pozemky nachádzajú navrhované uličné
vpusty, žiadame ich preložiť tak, aby neboli v jazdnej dráhe,
- všetky uličné vpusty, poklopy a uzávery IS musia byť osadené v nivelete vozovky,
alebo chodníka,
- Pri prácach dodržať STN 736005, ostatné platné normy a súvisiace predpisy,

5. Bez osobitného povolenia tunajšieho stavebného úradu sa stavebník nesmie odchýliť od
schválenej projektovej dokumentácie.
6. Stavba bude úplne ukončená do 12 mesiacov odo dňa jej začatia. Termín začatia
stavebných prác oznámi stavebník listom tunajšiemu úradu (podľa § 66 ods. 2 písm. h
stavebného zákona).
7. Počas stavebných prác musí stavebník dodržiavať ustanovenia vyhlášky MPSVaR SR
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 ustanovenia § 43i ods. 3 písm.
e, g, h stavebného zákona.
8. stavba sa povoľuje ako trvalá,
9. stavba bude realizovaná dodávateľsky. Vybraného dodávateľa/zhotoviteľa stavby,
vrátane dokladov oprávňujúcich ho na príslušný výkon činnosti, je stavebník povinný
oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu do 15 dní od jeho výberu.
10. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom "Stavba povolená"
s týmito údajmi:
a) označenie stavby,
b) označenie stavebníka,
c) kto stavbu realizuje,
d) kto a kedy stavbu povolil,
e) termín začatia a ukončenia stavby,
f) meno zodpovedného stavbyvedúceho.
11. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a stavebné povolenie a o
stavbe musí byť vedený stavebný denník.

12. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu (§ 43i ods. 3 písm.
d stavebného zákona).
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13. Stavebník je povinný v zmysle § 43f stavebného zákona použiť vhodné stavebné
výrobky.
14. Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho
stavebného dohľadu.
15. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadať majiteľov podzemných
inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné
pásma v zmysle príslušných platných predpisov a noriem.
16. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť
k ohrozeniu života, a to prípadne aj úplným ohradením (§ 43i ods. 3 písm. a stavebného
zákona).
17. Týmto rozhodnutím podľa § 135 stavebného zákona stavebný úrad súčasne ukladá tým,
ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom, aby v nevyhnutnej miere
strpeli vykonanie prác zo svojich pozemkov alebo stavieb v prípade potreby. Stavebník
je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a
aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť; po skončení je
povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné
alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov
o náhrade škody.
18. V prípade rozkopania verejného priestranstva je stavebník povinný zabezpečiť
rozkopávkové povolenie od príslušného cestného správneho orgánu. Pri stavebných
prácach, ktoré vyžadujú zaujatia verejného priestranstva (postavenie kontajnera,
lešenia) je potrebné o to požiadať vlastníka, resp. správcu predmetnej nehnuteľnosti,
v prípade zabratia ciest je potrebné zabezpečiť povolenie príslušného cestného
správneho orgánu na zvláštne užívanie komunikácie.

19. V zmysle Cestného zákona č. 135/1961 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 prerušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.
20. V zmysle Cestného zákona č. 135/1961 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 prerušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.
21. Stavebník je povinný dodržiavať čistotu a poriadok podľa VZN Mestskej časti
Bratislava-Podunajské Biskupice o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej
časti v znení neskorších zmien a doplnkov.

22. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení,
ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
23. Stavebník je povinný splniť podmienky dotknutých orgánov:
Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, orgán ochrany prírody a krajiny
vyjadrenie pod č. OU-BA-OSZP-2022/084130-002 zo dňa 12.04.2022
1. Umiestnenie stavby sa navrhuje v intraviláne s prvým stupňom ochrany podľa § 12
zákona č. 543/2002 Z. z., kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a
krajiny podľa druhej časti tohto zákona (podľa Územného plánu hl. mesta Bratislavy a
jeho zmien a doplnkov ide o územie s funkčným využitím ,.102 malopodlažná
zástavba“), preto navrhované umiestnenie, výstavba a prevádzka administratívnej
budovy, v lokalite nepredstavujú podľa zákona č. 543/2002 Z. z. zakázanú činnosť.
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2. Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP,
1994), záujmovým územím neprechádza žiaden biokoridor, ani sa tu nenachádza žiadne
biocentrum. Hydrícký biokoridor nadregionálneho významu XV. Malý Dunaj (vodné a
brehové spoločenstvá, herpetofauna), ani avifaunou využívaný Regionálny biokoridor
XVI. vedúci pozdĺž východného okraja zastavanej časti Podunajských Biskupíc, nebudú
stavbou dotknuté.

3. Osobitné vyjadrenie orgánu ochrany prírody podľa § 9 ods. 1 písm. r) zákona k odňatiu
parcely registra „C“ katastra nehnuteľností č. 4669/1 druhu záhrada z
poľnohospodárskeho pôdneho fondu sa nevyžaduje.
4. Upozorňujeme, že počas stavebných prác musí byť v súlade s § 47 ods. 1 zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody zabezpečená ochrana drevín rastúcich v blízkosti
priestoru staveniska (parcela C-KN č. 2288/121) pred ich poškodením alebo zničením.
V súlade s § 17 ods. I vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.
543/2002 Z, z. a v súlade s opatreniami podľa STN 83 7010 ošetrovanie, udržiavanie a
ochrana stromovej vegetácie, výkopové práce ani zhutňovanie pôdy nebudú
vykonávané v koreňovom priestore. V prípade vyplynutia nevyhnutnosti orezu stromov
sa v nevyhnutnom rozsahu rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako
5 cm vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej
polovici s výnimkou obdobia tvorby nových listov (vyhláška). Pri stavebnej Činnosti
stavebník uplatní postupy na ochranu drevín v súlade s „Arboristickými Štandardami
ochrany drevín pri stavebnej činnosti" (ISBN 978-80-552-1896-0). Poškodzovanie
drevín môže byť dôvodom na udelenie sankčného postihu za priestupok podľa § 92 ods.
1 písm. v) zákona č. 543/2002 Z. z. za ktorý môže byť podľa § 92 ods. 2 písm. c) uložená
sankcia do výšky 6.638,78 €.

5. Výrub drevín s obvodom kmeňa > 40 cm bez platného súhlasu vydaného podľa § 47
ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z orgánom ochrany prírody (mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice), môže byť dôvodom na udelenie sankčného postihu za
priestupok podľa § 92 ods. 1 písm. zo) zákona č. 543/2002 Z. z., za ktorý môže byť
podľa § 92 ods. 2 písm. d) uložená sankcia do výšky 9.958,17 €.

6. Upozorňujeme že všeobecnú povinnosť eradikácie inváznych druhov rastlín ukladá
vlastníkovi parciel ustanovenie § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z .z. o prevencii a
manažmente introdukcie a šírenia nepôvodných druhov. (Ide najmä o rastlinu druhu
zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis L.) ktorá šíri najmä na ruderálnych plochách
stavenísk.).
7. V súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy, orgán ochrany prírody v uvedenej lokalite (ktorá predstavuje perifériu sídelného
prostredia), odporúča zvážiť opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha (pre zlepšenie
mikroklímy v území), spočívajúce v podpore zelených plôch napr. využitím
vertikálneho zazelenania, (zelené strechy a fasády) prípadne aj tvorbe drobných
vodných prvkov za účelom infiltrácie dažďových vôd.

Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo
vyjadrenie pod č. OU-BA-OSZP3-2022/050476-002 zo dňa 25.01.2022
1. Pôvodca stavebných odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia §14 zákona
o odpadoch .:
• správne zaradiť odpad podľa katalógu odpadov,
• zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom,
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•
•

•
•

zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva,
odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o
odpadoch,
viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva

2. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v
mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba nevyhnutný Čas (napr. do naplnenia
veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí odviesť k oprávnenému odberateľovi.

Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa vyjadrenie
pod č. OU-BA-OSZP3-2022/04767-003 zo dňa 20.01.2022
1. Objekty dažďová kanalizácia so vsakovacími zariadeniami a odlučovačom ropných
látok (ORL) majú podľa § 52 vodného zákona charakter vodnej stavby a na ich
uskutočnenie sa vyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 26
vodného zákona.
2. Vodovodná a kanalizačná prípojka nemá podľa § 52 vodného zákona charakter vodnej
stavby a nepodlieha povoľovaniu orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného
zákona a nevyžaduje ani súhlas podľa § 27 vodného zákona.
3. Spolu so žiadosťou o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby je potrebné
požiadať orgán štátnej vodnej správy aj o vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do
podzemných vôd podľa § 21 ods. I písm. d) vodného zákona.

4. Limitná hodnota N EL, ktorá musí byť po prečistení v ORL zabezpečená j e pre
vsakovacie zariadenie < 0,1 mg/L.
5. Vsakovacie zariadenie je potrebné dimenzovať na 20 ročnú zrážku s intenzitou 15 min.
dažďa Q = 244,4 1 /s/ha.
6. K žiadosti o vodoprávne povolenie je potrebné predložiť doklady podľa ust. § 8 a § 9
vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona spolu s vyjadrením vlastníka alebo správcu verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie k napojeniu na existujúce siete, vyjadrenie SVP, š. p., OZ Bratislava a
hydrogeologický posudok k vsakovaciemu zariadeniu.
7. Odporúča sa zvážiť možnosť prípadného akumulovania a využitia dažďových vôd pred
vsakovacím zariadením na zavlažovanie zelene resp. iné úžitkové využitie v danej
lokalite.

8. Existujúce inžinierske siete musia byť pred začatím stavby zamerané a vytýčené.
9. V mieste križovania stavby s existujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie postupovať
zvlášť opatrne a zachovať ich ochranné pásma.

Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie pod č. OU-BAPLO-2022/0114260-PRI zo dňa 25.04.2022
1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto
stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom
samonáletu drevín.
2. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej
hospodárne a účelné využitie uložením a rozprestretím na poľnohospodárskej pôde.
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3. Po realizácii stavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri
nehnuteľností v zmysle ust. § 3 ods. 2 zákona, požiadať Okresný úrad Bratislava,
katastrálny odbor o zmenu druhu pozemku ..Záhrada" na „ Zastavaná plocha", prípadne
na „Ostatná plocha" po predložení kolaudačného rozhodnutia, prípadne rozhodnutia o
pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva) a tohto stanoviska.

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice, oddelenie životného prostredia,
odpadového a cestného hospodárstva, vyjadrenie pod č. 156/3970/2022/BOKI zo dňa
14.02.2022
1. Vjazd a výjazd žiadame zrealizovať bez zásahov do konštrukcie jestvujúcej vozovky,
napojenie výjazdu urobiť plynulé, na pôvodnú vozovku.

2. Vjazd a výjazd napojiť na jestvujúcu komunikáciu ul. Priekopnícka tak. aby bol
zabezpečený dobrý odtok povrchových vôd, t. j. aby v mieste napojenia a v jeho okolí
nestála povrchová voda.
3. Odvodnenie spevnených plôch na vlastnom pozemku žiadame vybudovať tak. aby
povrchová voda nestekala na pôvodnú komunikáciu.

4. V prípade osadenia vstupných brán na pozemok zabezpečte, aby boli vybudované s
otváraním orientovaným na vlastný pozemok, resp. vodorovne zasúvateľné.
5. V prípade potreby, požiadajte príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na
zvláštne užívanie PK.
6. Za dobrý technický stav, bezpečnosť, údržbu a čistenie vjazdov a výjazdov zodpovedá
vlastník nehnuteľnosti, pričom všetky potrebné práce si zabezpečuje na vlastné náklady.

7. K preberaciemu konaniu stavby žiadame prizvať správcu dotknutej komunikácie a
cestnej zelene.
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice, oddelenie životného prostredia,
orgán ochrany prírody a krajiny vyjadrenie pod č. ŽP,OaCH/982/482/2022/Ku zo dňa
24.01.2022

1. Výrub drevín uskutoční žiadateľ prednostne v čase vegetačného pokoja / 1 .októbra do
konca februára/ § 22 ods. I I Vyhlášky č. 170/2021 Z.z do 2 rokov od nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia.

2. Prípadný výrub drevín vo vegetačnom období uskutočniť s ohľadom na druhovú
ochranu chránených živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov až po vypracovaní
ornitologického posudku, alebo inom jednoznačnom preukázaní toho, že na drevine
určenej na výrub nehniezdi chránený druh a po jeho doručení na orgán ochrany prírody.
Posudok musí byť vypracovaný najviac 7 dní pred realizáciou výrubu.
3. V prípade, že sa drevine bude nachádzať chránený druh živočícha, je potrebné pred
výrubom požiadať Ministerstvo životného prostredia SR o výnimku z ochrany.

4. Vykonávateľ výrubu zabezpečí odpratanie drevných zvyškov po výrube.
5. Výrub sa dotkne len drevín farebne označených na kmeni vo výške 130 cm nad zemou
a na kmeňovom nábehu.
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepný závod Bratislava,
vyjadrenie pod č. CSSVPOZBA zo dňa 17.01.2022

1. Navrhovaná stavba nezasahuje do pobrežných pozemkov žiadneho našou organizáciou
spravovaného toku a priamo sa nedotýka zariadení v správe našej organizácie,
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2. Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z, z. o vodách a
o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (
vodný zákon).

3. Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových vôd
a podzemných vôd.
4. Nakladanie s dažďovými vodami musí byť vo finále navrhnuté a následne zrealizované
tak, aby nedochádzalo k ich odtekaniu na susedné pozemky.

5. Upozorňujeme na skutočnosť, že na vodné stavby v zmysle § 26 zákona č. 364/2004 Z.
z. o vodách je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy.
6. Podľa § 52 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách vodnými stavbami sú stavby, prípadne
ich časti, ktoré umožňujú osobitné užívanie vôd. alebo iné nakladanie s vodami.
7. Podľa § 21. ods. 1 písm. d. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je na vypúšťanie vôd z
povrchového odtoku do povrchových alebo podzemných vôd potrebné povolenie na
osobitné užívanie vôd. ktoré vydáva príslušný orgán štátnej vodnej správy.

8. Navrhnuté vsakovacie zariadenie musí byť osadené min. 1,0 m nad hladinu podzemnej
vody a musí byť hydraulicky prepojené s vrstvou priepustných štrkových sedimentov.
9. Prečisťovanie dažďových vôd zo spevnených plôch, parkovacích miest a prevádzku
ORL žiadame zabezpečovať v súlade s nariadením vlády SR č. 269/2010.

10. Dažďové vody musia byť prečistené v ORL na hodnoty s obsahom menej, ako 0.1 mg/1
NEL.

11. K povoleniu stavby požadujeme predložiť hydrogeologický posudok v zmysle § 37
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, ktorý zhodnotí možnosť infiltrácie dažďových vôd
do podložia, preukáže dostatočnú vsakovaciu schopnosť horninového prostredia a tiež
posúdi vplyv na kvalitu vodného útvaru podzemných vôd.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, stanovisko pod
č. HŽP/4153/2022 zo dňa 05.04.2022

L Upozorňujeme však na povinnosť pri kolaudácii stavby preukázať splnenie všetkých
požiadaviek podľa zákona č. 355/2007 Z.z. a súvisiacich právnych predpisov a STN
podmieňujúcich výstavbu bytových budov (protokol z objektívneho merania hluku z
vonkajších a vnútorných zdrojov, svetlotechnický posudok, ktorý preukáže vyhovujúce
denné osvetlenie a preslnenie navrhovaného bytového domu, laboratórny rozbor vzorky
pitnej vody z vodovodného rozvodu.)
Dopravný podnik Bratislava, a.s., vyjadrenie pod č. 1203/2306/2000/2022 zo dňa
10.02.2022
1. Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné Činnosti počas výstavby nesmú ohrozovať
bezpečnosť cestnej premávky a prevádzky na trolejbusovej dráhe a taktiež v autobusovej
MHD na Priekopníckej ul„ nesmú obmedzovať plynulosť premávky trolejbusov a
autobusov a v žiadnom prípade nesmú spôsobiť zastavenie prevádzky na trolejbusovej
dráhe, t. zn. že stavba nesmie spôsobiť napäťovú a dopravnú výluku na ňou dotknutej
trolejbusovej trati.

2. Káblové siete DPB, a.s. musia byť pred zahájením stavby riadne zamerané a vytýčené.
3. Výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a. s. musia byť vykonávané ručne.
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4. Začiatok výkopových a stavebných prác musí byť nahlásený správcovi PTZ (® 5950
1491).

5.

Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani poškodiť
zariadenia PTZ.

6. Kríženia a súbehy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005.
7. Pri pretláčaní je nutné dohodnúť podmienky na konkrétne miesto so správcom PTZ (S
5950 1491).
8. Odkryté káble DPB. a.s. musia byť pred zasypaním skontrolované správcom PTZ (S
5950 1491). Zápis z tejto kontroly je nutnou podmienkou ku kolaudácii a stavba nesmie
byť bez neho skolaudovaná.
9. Pri prácach v blízkosti trakčného vedenia j e nutné dodržiavať ustanovenia STN 34
3112, najmä články 112,117 a 120.

10. Verejne prístupné miesta (okná, balkóny, lešenia. ...) musia byť vzdialené od živých
častí trakčného vedenia minimálne 3 m!.
Slovenský zväz telesne postihnutých, vyjadrenie pod č. 009/2022 zo dňa 12.02.2022

1. Navrhovaná stavba spĺňa všeobecné technické požiadavky na stavbu bytového domu
bez požiadavky prispôsobenia bytov na užívanie osobám s obmedzenou schopnosťou
pohybu v zmysle vyhl. MŽP SR 532/2002 Z.z.

2. Navrhovaná stavba z hľadiska prístupnosti splna všeobecné technické požiadavky na
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu v zmysle vyhl. MŽP SR
č.532/2002 Z.z. a prílohy k vyhláške č.532/2002 Z.z.ktorou sa určujú všeobecné
technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu.
3.

V prípade požiadavky budúcich užívateľov bytov aby ich mohli užívať osoby s
obmedzenou schopnosťou pohybu je možnosť túto požiadavku riešiť individuálne
stavebnou úpravou prípadne technickými prostriedkami.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, odd. prevencie architektonických
a dopravných bariér, vyjadrenie pod č. 14/SK/2022/Ko zo dňa 14.03.2022

1.

Všetky schodiská riešiť podľa článku č. 1.3 Prílohy k vyššie uvedenej vyhláške. Prvý a
posledný stupeň, po celej šírke, každého schodiskového ramena musí byť výrazne
farebne rozoznateľný od okolia. Súčasne upozorňujeme, že držadlá na oboch stranách
musia presahovať začiatok a koniec schodiskového ramena min. o 150 mm.

2.

Presklené dvere a sklené plochy musia byť označené kontrastným pásom širokým
najmenej 50 mm vo výške 1400 až 1600 mm.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie pod č. 24937/2022/FR zo dňa
24.03.2022

Z hľadiska BVS k technickému riešeniu zásobovania pitnou vodou a k odvádzaniu a
čisteniu odpadových vôd v zmysle § 17 ods. 2 písm. i) a § 18 ods. 2 písm. i) zákona č. 442/2002
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov
zaujímame nasledovné stanovisko:
Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, 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.
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Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o
verejných vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.

K stavbe: Bytový dom Priekopnícka“ nemáme námietky, ak cez predmetnú a so
stavbou súvisiace nehnuteľnosti nie sú trasované rozvody vodovodov a kanalizácií BVS,
vrátane ich súčastí a bude dodržané ich pásmo ochrany.
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
(tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).

Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí byť v
súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení
ďalších zákonov, za súčasného dodržania STN, EN a ON. vrátane ich zmien a dodatkov a v
súlade s platnými „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný
vodovod a verejnú kanalizáciu a technickými podmienkami zriaďovania a odstraňovania
vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.“
(ďalej len „technické podmienky“).

V zmysle ..technických podmienok“ je potrebné navrhnúť a realizovať vodomernú
šachtu a zároveň je potrebné dodržať platné ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 5403 a STN
73 6005, príp. ďalšie súvisiace normy a zákony, vrátane ich zmien a dodatkov.
Platné: „TECHNICKÉ PODMIENKY pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný
vodovod a verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriaďovania a odstraňovania vodovodnej
a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.“ sú dostupné
v kontaktných centrách a zverejnené na internetovom sídle www.bvsas.sk.
Vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých
vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s vodovodnou a kanalizačnou prípojkou.

Vzájomné práva a povinnosti vzhľadom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzťahy je
potrebné doriešiť vzájomnými zmluvnými vzťahmi.
Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byť
v koordinácii a v súlade s platnými STN.

A. Zásobovanie vodou
S navrhovaným technickým riešením zásobovania predmetnej nehnuteľnosti vodou
súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia:
a/ Vodovodná prípojka

i. Jestvujúcu vodovodnú prípojku požadujeme zrušiť v bode pripojenia na verejný
vodovod DN 100, vedený v ulici Popradská (Tlačivo objednávka na práce).

2. Vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomerom musí byť priama bez
lomov a nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať
vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by
mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody.

3. Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane
vnútorných rozvodov, nesie vlastník vodovodnej prípojky.
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4. BVS si vyhradzuje právo na kontrolu realizácie prípojky bezprostredne pred jej
zasypaním v celej jej dĺžke.
5. Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného
vodovodu, vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie byť
situovaná v blízkosti zdroja tepla, ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie teploty
pitnej vody.
6. Zasahovať do verejného vodovodu a vykonávať pripojenie na verejný vodovod môžu
len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.

b/ Vodomerná šachta
1. Vodomerná šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené meradlo vodomer. Vodomer je súčasťou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve BVS.

2. Vodomerná šachta umiestnená na parcele č. 4669/1 musí byť stavebne a priestorovo
vyhovujúca požiadavkám BVS, t.j. vybudovaná a dokončená ešte pred realizáciou
vodovodnej prípojky a montáže vodomeru.
3. Vodomernú šachtu žiadame umiestniť na trase vodovodnej prípojky bez smerových
lomov, dlhšou stranou v smere prípojky v maximálnej vzdialenosti 10 m od miesta
napojenia na verejný vodovod.

4. Majiteľ je povinný vodomernú šachtu zabezpečiť tak, aby nedošlo k mechanickému
poškodeniu meradla a v zimnom období ochrániť meradlo proti zamrznutiu.
5. Vodomerná šachta žiadnym spôsobom nesmie ohrozovať bezpečnosť a ochranu zdravia
zamestnancov vykonávajúcich činnosti spojené s odčítaním vodomerov, výmenou
vodomerov, opravami vodomerných zostáv a inými prácami súvisiacimi s meradlom.
6. Vo vodomernej šachte je prísne zakázané skladovať akýkoľvek materiál nesúvisiac, s
prevádzkou vodomernej šachty.

c/ Realizácia vodovodnej prípojky a montáž meradla - vodomeru

Náklady na realizáciu, montáž vodovodnej prípojky a montáž fakturačného vodomeru
ako aj údržbu vodomernej šachty znáša vlastník prípojky.
V prípade splnenia podmienok uvedených vyššie je vlastník pripájanej nehnuteľnosti
povinný písomne požiadať BVS o kontrolu technickej pripravenosti na realizáciu vodovodnej
prípojky a montáž vodomeru.
Tlačivo: Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod
nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách.

Pre úspešné zrealizovanie vodovodnej prípojky je nevyhnutné splnenie všetkých
„technických podmienok“: vykopaná jama na vodovodnom potrubí tak. aby bolo možné
uskutočniť napojenie na verejný vodovod za dodržania všetkých bezpečnostných pravidiel,
vykopaná ryha od jamy po vodomernú šachtu a osadená vodomerná šachta príslušných
rozmerov. Pri výkopoch pre napojenie prípojky na verejný vodovod miesto výkopu do
pôvodného stavu uvádza zákazník, resp. žiadateľ. Zároveň znáša náklady na všetky zemné
práce.

B/ Odvádzanie odpadových vôd
Odvádzanie odpadových vôd požadujeme riešiť ako delený systém, odvedenie vôd z
povrchového odtoku /zrážkových vôd/ požadujeme riešiť mimo splaškovú kanalizáciu a
spôsobom, ktorý' vyhovuje konkrétnym hydrogeologickým podmienkam. Naša spoločnosť si
n

vyhradzuje právo kontroly spôsobu odvádzania týchto vôd. Do verejnej kanalizácie je možné
vypúšťať výlučne splaškové odpadové vody.

S navrhovaným technickým riešením odvádzania odpadových vôd z predmetnej
nehnuteľnosti súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v texte
vyjadrenia:
a/ Kanalizačná prípojka

1.

Detail a spôsob napojenia novej kanalizačnej prípojky DN 150 na verejnú kanalizáciu
DN 300 je potrebné prekonzultovať pred začatím akýchkoľvek prác s obvodným
majstrom Divízie odvádzania odpadových vôd BVS /a pripojenie na verejnú kanalizáciu
požadujeme realizovať za jeho prítomnosti.

2.

Kanalizačnú prípojku, ktorej súčasťou musí byť revízna šachta na kanalizačnej prípojke,
je potrebné riešiť v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov, príp.
súvisiacich noriem /stúpačky, poklop a pod./

3.

Revíznu šachtu na kanalizačnej prípojke požadujeme umiestniť Im za hranicou
nehnuteľnosti, na pozemku vlastníka nehnuteľnosti.

4. Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky
zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
5. Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou
najvyššou prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č.3 Vyhlášky MŽP SR č.
55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných
vodovodov a verejných kanalizácií.

b/ Realizácia kanalizačnej prípojky
V prípade splnenia podmienok uvedených vo vyjadrení vyššie a pred pripojením
nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu v danej lokalite je vlastník pripájanej nehnuteľnosti
povinný písomne požiadať BVS o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú
kanalizáciu.
Tlačivo: Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu
nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách.

Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie pod č. 6612200916 zo dňa 12.01.2022
1.

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/201 1 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 Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIG1
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti.

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
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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 spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIG1 SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze
zriaďovania skládok materiálu a zriad'ovania 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 Slovak 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. 351/201 IZ.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 Slovak Telekom, a.s.
a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, Že na Vašom
záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr.
rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme
žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto
zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez
Internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vvladrenla . 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 Slovak 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. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu:

Všeobecné podmienky ochrany SEK
Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
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Všeobecné podmienky ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, 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 po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
povinný zabezpečiť:
•

Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených
zamestnancom Slovak Telekom,a.s.

•

Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia

•

Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia

•

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 odchýlku
± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na
povrchu terénu

•

Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení
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)

•

Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia

•

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)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie
tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

L V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

2. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v
plnom rozsahu.
Orange Slovensko, a.s., vyjadrenie pod č. BA-036/2022 zo dňa 31.01.2022
1. Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona
o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení
sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ
nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky
vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným
projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko a.s.. Mechanická ochrana a
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prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky
PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so
spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie
stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že :
1.

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

2.

rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú
predmetom toho vyjadrenia Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu
byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne
účinné ochranné opatrenia najmä tým. že zabezpečíte:

•

pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na
povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej
trasy si prevedie objednáte!' farbou, alebo kolíkmi /

•

preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s
vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú
odchýlku vytýčenia +,- 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

•

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

•

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

•

vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou
PTZ v ochrannom pásme

•

aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a
poškodeniu nepovolanou osobou

•

pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HOPE trasou, obnoviť
krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)

•

je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami
(vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ
vykonané bez nášho vedomia),

•

pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole
o nepoškodení trasy.

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením
právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu
nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti L
tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť
Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na
objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

Sitel s.r.o., vyjadrenie pod č. 220113-0078 zo dňa 17.01.2022
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1. Pred začatím zemných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie trasy EKS a
jej súčastí v mieste stavby SITEL s.r.o.. Vytýčenie vedenia bude vykonané na
základe písomnej objednávky.

2. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených
plôch pokiaľ nedochádza k preložke, je investor/realizátor povinný zabezpečiť
integritu EKS tak. aby nedošlo k jej ohrozeniu alebo poškodeniu. Mechanická
ochrana, alebo vynútená preložka bude realizovaná v plnej výške na náklady
investora. V prípade ochrany, alebo vynútenej preložky EKS v majetku/správe
SITEL s.r.o. je žiadateľ/lnvestor povinný predložiť na schválenie realizačný projekt
ochrany, alebo preložky EKS.
3. Pri prácach počas realizácie stavby, ktorými môžu byť poškodené podzemné
vedenia a zariadenia EKS v majetku/správe SITEL s.r.o., je stavebník povinný
dodržať podmienky pre práce v ochrannom pásme EKS a vykonať všetky
objektívne účinné opatrenia, aby nedošlo k ich narušeniu, alebo poškodeniu.
4. Realizáciu ochrany a preložky pre investora vykoná spoločnosť SITEL s.r.o., alebo
ňou poverená organizácia podľa cenovej kalkulácie schválenej spoločnosťou
SITEL s.r.o..
5. V prípade preložky vedení, ktoré budú vyžadovať výluku prevádzky. Je potrebné
oznámiť termín prác 30 kalendárnych dní vopred. Ak plánované práce negatívne
neovplyvnia prevádzku, je potrebné ich oznámiť minimálne 5 prac, dní vopred.
6. Po realizácii preložky bude EKS odovzdaná SITEL s.r.o.. Žiadateľ/lnvestor je
povinný v súčinnosti so SITEL s.r.o. vypracovať po realizačnú projektovú
dokumentáciu, ktorá bude obsahovať po realizačné geometrické zameranie s
polohopisom preložených káblov, spojok a káblových šácht.
7. Pri vykonávaní všetkých prác sú osoby vykonávajúce stavebné práce povinné
dodržať platné predpisy podľa STN 73 6003 pre priestorovú úpravu vedení v plnom
rozsahu. Existujúce EKS sú chránené ochranným pásmom ( § 68 zákona
č.351/201 IZ.z.). Zároveň Je nutné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/201 IZ.z.
o ochrane proti rušeniu.

8. Za prerušenie prevádzky počas prác v ochrannom pásme je zodpovedný realizátor
stavby.

9. Ochrana EKS vyžaduje, aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané
podmienky ochrany telekomunikačných zariadení, a to :
■

V ochrannom pásme EKS vykonávať ručný výkop 1,5 m na obe strany od ich trasy
upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemne práce na možnú polohovú odchýlku
+/- 30 cm

■

V prípade potreby, overenie výškového a stranového uloženia podzemných vedení
EKS ručnými sondami

■

v prípade obnaženia EKS zabezpečiť Ich primeranú ochranu proti poškodeniu

■

nad trasou EKS dodržiavať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa
nevykoná ochrana proti poškodeniu

■

nad trasou EKS dodržiavať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by k nim
znemožňovali prístup

■ bez súhlasu zodpovedného pracovníka spoločnosti SITEL s.r.o. nezvyšovať a
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neznižovať vrstvu zeminy nad EKS

■

v prípade akéhokoľvek poškodenia vedenia informovať o tom bezodkladne SITEL
s.r.o, za prevádzku optických káblov počas prác v ich ochrannom pásme je
zodpovedný realizátor týchto prác.

2 4. Na dokončenú stavbu je potrebné požiadať stavebný úrad o vydanie kolaudačného
rozhodnutia pred jej užívaním po ukončení všetkých objektov súvisiacich s užívaním
stavby.
2 5. Stavebník je povinný ku kolaudácii stavby, preukázať splnenie podmienok tohto
rozhodnutia a doložiť náležitosti v zmysle § 17 vyhl.č. 453/2000 Z.z. a okrem iného,
doložiť geodetické zameranie stavby ku kolaudácii a potvrdenie správcu digitálnej
mapy (Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, Bratislava), že bola
odovzdaná geodetická dokumentácia stavby.
2 6. Toto rozhodnutie je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych
nástupcov účastníkov konania.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní v určenej lehote ani neskôr neboli vznesené námietky ani
pripomienky účastníkov konania proti povoleniu predmetnej stavby.
Platnosť stavebného povolenia:

Podľa ustanovenia § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť,
ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa. keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ
stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. Platnosť
stavebného povolenia je možné predĺžiť v súlade s ustanovením § 69 ods. 1 stavebného zákona
na základe odôvodnenej žiadosti podanej v lehote, ktorá umožní ešte počas platnosti
stavebného povolenia ukončiť konanie o jeho predĺžení.
V súlade s ustanovením § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie a rozhodnutie
o predĺžení jeho platnosti záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
Správny poplatok: Stavebník zaplatil predpísaný správny poplatok podľa príslušnej
položky sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov, v hodnote 200,00 (dvesto) Eur, v stavebnom konaní.

Odôvodnenie
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice, tunajší špeciálny stavebný úrad prijal
dňa 09.05.2022 žiadosť stavebníka Selastav s.r.o., Keltská 49, 851 10 Bratislava, IČO:
5071263, v zastúpení: EVING real, s.r.o., Devínska cesta 2, 900 31 Stupava, IČO: 50712632
o vydanie stavebného povolenia stavebného objektu: SO.02 Cestné komunikácie a spevnené
plochy, na pozemkoch reg. „C“ pare. č. 4669/1, 4671, 4670, k.ú. Podunajské Biskupice.

Špeciálny stavebný úrad oznámil podľa § 61 ods.l a v súlade s § 61 ods. 4 stavebného
zákona začatie stavebného konania verejnou vyhláškou pod č. SÚ/985/9339/Ond zo dňa
13.06.2022 a upustil od ústneho konania a miestneho zisťovania z dôvodu, že sú mu známe
pomery staveniska podľa ustanovenia § 61 ods.2 stavebného zákona a uviedol lehotu 7
pracovných dní odo dňa doručenia na uplatnenia námietok, v ktorej môžu účastníci konania
a dotknuté orgány podať pripomienku s upozornením, že na neskôr podané námietky sa
neprihliada.
Stavebník spolu so žiadosťou o stavebné povolenie predložil predpísanú projektovú
dokumentáciu ktorá spĺňa všeobecne záväzné požiadavky na výstavbu stanovené stavebným
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zákonom a vyhláškami č. 453/200 Z.z. a 532/2002 Z.z., a v súlade s podmienkami rozhodnutia
o umiestnení stavby. Projektovú dokumentáciu vypracoval MOROCZ TACOVSKY, s.r.o.,
architektonická kancelária, zodpovedný projektant Ing. Peter Žák, autorizovaný stavebný
inžinier, reg. č. *5962*12, Balkánska 179/A, 851 01 Bratislava.

V konaní boli predložené spolu so žiadosťou :
- Okresný úrad Bratislava, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, úsek ochrany
prírody a krajiny vyjadrenie pod č. OU-BA-OSZP3-2022/084130-002 zo dňa
12.04.2022,
- Okresný úrad Bratislava, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, správa
odpadového hospodárstva vyjadrenie pod č. OU-BA-OSZP3-2022/050476-002 zo dňa
25.01.2022,
- Okresný úrad Bratislava, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, štátny vodná
správa vyjadrenie pod č. OU-BA-OSZP-2022/047967-003 zo dňa 20.01.2022,
- Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor vyjadrenie k vyňatiu pod č. OUBA-PLO-2022/0114260-PRI zo dňa 25.04.2022,
- Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice, odd. životného prostredia a cestného
hospodárstva vyjadrenie pod č. 156/3970/2022/BoKi zo dňa 14.02.2022,
- Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice, odd. životného prostredia, orgán
ochrany prírody a krajiny vyjadrenie pod č. ŽP, OaCH/982/482/2022/Ku zo dňa
24.01.2022,
- Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Bratislavy, stanovisko pod č. HZBUA32022/000645-002 zo dňa 29.03.2022,
- Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, vyjadrenie pod č.
CSSVPOZBA61 /2022/4 zo dňa 17.01.2022,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, vyjadrenie pod č.
HŽP/4153/2022 zo dňa 05.04.2022,
- Dopravný podnik Bratislava a.s., vyjadrenie pod č. 1203/2306/2000/2022 zo dňa
10.02.2022,
- Bratislavská teplárenská a.s., vyjadrenie pod č. 371 /Ba/2022/2120-2 zo dňa 17.01.2022,
- Slovenský zväz telesne postihnutých, vyjadrenie pod č. 009/2022 zo dňa 12.02.2022,
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, oddelenie prevencie architektonických
a dopravných bariér, vyjadrenie pod č. 14/SK/2022/Ko zo dňa 14.03.2022,
- Hydromeliorácie, štátny podnik, vyjadrenie pod č. 206-2/120/2022 zo dňa 14.01.2022,
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie pod č. 24937/2022/FR zo dňa
24.03.2022,
- Slovák Telekom, a.s., vyjadrenie pod č. 6612200916 zo dňa 12.01.2022,
- Orange Slovensko, a.s., vyjadrenie pod č. BA-03682022 zo dňa 31.01.2022,
- SITEL s.r.o., vyjadrenie pod č. 220113-0078 zo dňa 17.01.222,
- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., vyjadrenie pod č. 78/2022 zo dňa 14.01.2022,
- SWAN, a.s., vyjadrenie pod č. 144/22 zo dňa 14.01.2022,
- VNET, a.s, zo dňa 17.01.2022,
- Magistrát hlavného mesta Bratislava, oddelenie osvetlenia, sietí a energetiky v rámci
VO zo dňa 26.01.2022.
-

Iné podklady:
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286502242200/0099
uzatvorená podľa § 50a a § 151 n zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka medzi
zmluvnými stranami Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne
námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481 a budúci povinný z vecného bremena
SELASTAV, s.r.o., Keltská 49, 851 10 Bratislava, IČO: 44633751.
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Stanoviská dotknutých orgánov uplatnené v tomto konaní boli
skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

preskúmané,

V stavebnom konaní v určenej lehote ani neskôr neboli vznesené námietky ani
pripomienky účastníkov konania proti povoleniu predmetnej stavby.
Špeciálny stavebný úrad preskúmal žiadosť stavebníka v zmysle príslušných ustanovení
stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nebudú ohrozené verejné záujmy, ani
neprimerane obmedzené záujmy účastníkov konania. Po dôkladnom preskúmaní predloženej
žiadosti, tunajší špeciálny stavebný úrad dospel k záveru, že stavebník spĺňa podmienky pre
vydanie stavebného povolenia, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok) do 15
dní odo dňa jeho doručenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. na Mestskú časť
Bratislava - Podunajské Biskupice, Trojičné námestie č.11, 821 06 Bratislava 214, pričom
odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií (podľa § 54 správneho poriadku).
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné
správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

Mgr. Zoltán Pék
starosta

prílohy:
- situácia stavby
- projekt stavby overený stavebným úradom (pre stavebníka)
Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania verejnou vyhláškou:
Účastníci konania:
1. Známym a neznámym vlastníkom dotknutých pozemkov a stavieb registra „C“ KN pare. č.
46662/2, 4666/1 podľa výpisu z LV 62762, 5332, „C“ KN pare. č. 4668/16, podľa výpisu
z L V 9284, C“ KN pare. č. 4668/19 podľa výpisu z LV 9436, C“ KN pare. č. 4668/17 podľa
výpisu z LV 9285, C“ KN pare. č. 4674/3 podľa výpisu z LV 10139, „E“ KN pare. č. 1
657/102 podľa výpisu z LV 7510, „E“ KN pare. č. 1-657/202 podľa výpisu z LV 7278
katastrálne územie Podunajské Biskupice, Priekopnícka ulica, ak ich vlastnícke, alebo iné
práva k týmto pozemku a stavbám môžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté.
2. Selastav, s.r.o., Keltská 49, 851 10 Bratislava, IČO: 44633751 v zastúpení EVING real,
s.r.o., Devínska cesta 2, 900 31 Stupava, IČO: 5712632 - stavebník
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava
4. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
19

5. MOROCZ TACOVSKY, architektonická kancelária s.r.o., Balkánska 179/A, 851 01
Bratislava - spracovateľ PD
Dotknuté orgány:
1. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava
2. Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice, oddelenie cestného hospodárstva,
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
3. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48. 826 46 Bratislava
4. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislava
5. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
6. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
7. Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakúnská 29, 825 63 Bratislava
8. Okresný úrad Bratislava, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,
správa odpadového hospodárstva, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava
9. Okresný úrad Bratislava, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,
orgán ochrany prírody a krajiny, Tomášiková 46, 832 05 Bratislava
10. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, odštepný závod Bratislava,
Karloveská 2, 842 17 Bratislava
11. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, Ružinovská 8, 820 09
Bratislava
13. Orange Slovensko, a.s, Metodova 8, 821 08 Bratislava,
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
15. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 35, 851 01 Bratislava
16. SWAN, a.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava
17. VNET, a.s., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
18. SITEL, s.r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice
19. Bratislavská teplárenská, a.s.. Turbínová 3, 829 05 Bratislava
Na vedomie:
20. Selastav, s.r.o., Keltská 49, 851 10 Bratislava, IČO: 44633751 v zastúpení EVING real,
s.r.o., Devínska cesta 2, 900 31 Stupava, IČO: 5712 632
21. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Na vedomie:

22. Miestny úrad MČ Podunajské Biskupice, odd. EaSM, Trojičné námestie 11, 821 06
Bratislava
Doručuje sa so žiadosťou o vyvesenie písomnosti po dobu 15 dní spôsobom v mieste
obvyklým:

23. Miestny úrad mestskej časti Bratislava — Podunajské Biskupice, odd. organizačné
a vnútornej správy, Trojičné námestie 11, 821 06 Bratislava,
Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou, Za deň doručenia
rozhodnutia verejnou vyhláškou sa považuje 15. deň nasledujúci po dni verejnej vyhlášky na
úradnej tabuli miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.

TÁTO PÍSOMNOSŤ BOLA ZVEREJNENÁ NA ÚRADNEJ TABULI
A WEBOVOM SÍruWSKFJ ČASTI BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ BISKUPICE
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