
MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA VA-STARÉ MESTO 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

Číslo záznamu: 2157/12159/2017/STA/Gal-UR V Bratislave, 13.3 .2017 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") 
podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") v nadväznosti na § 7a písm.i) zákona č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (d'.alej 
len „zákon o hlavnom meste") a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na § 1 písm. 
c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a doplnení zákona č . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na§ 2 písm.e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode 
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších 
predpisov, v zmysle§ 46 a 47 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), zastúpená starostom mestskej časti v zmysle § 
17 ods.3 zákona o hlavnom meste, na podklade vykonaného konania rozhodol takto: 

Podľa §§ 39 a 39a stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva toto 

rozhodnutie o umiestnení stavby 1408, 

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na 
umiestnenie stavby a jej realizáciu a čas platnosti rozhodnutia, pre stavbu : Optické prepojenie 
PALISÁDY - 0416BR, NR SR - 0625BR, MUDROŇOVA . - 0287BR, na uliciach Mudroňova, 
Smetanova, Nám. A. Dubčeka, Strelecká, Krátka, Koreničova, Dankovského a Palisády 
v Bratislave, na pozemkoch reg. C KN parc.č. 1388/2, 21502/3, 21502/2, 21502/1, 21484, 1151/1, 
21485, 21483, 21480/1, 21452/3, 21481 ( 1167, 1166, 2148112, 21481/1 reg. E), 21491/1 ( 21491 
reg. E), 1234/2, 1242/2, 1243, 1253/1a 1460/1 v k.ú. Bratislava-Staré Mesto. 

Objekt bude umiestnený tak, ako je zakres lené v situačných výkresoch, tvoriacich neoddeliteľné 

prílohy č. l a 2 ( M 1 :2000) tohto rozhodnutia. 

Pre umiestnenie, projektovú prípravu a realizáciu sa určujú tieto podmienky: 

Architektonické a urbanistické podmienky 

1. Predmetom návrhu je líniová stavba podľa § 139 ods.3f stavebného zákona. Predmetom 
umiestnenia je stavba, ktorá je súčasťou verejnej elektronickej komunikačnej siete a to 
optického prepojenia medzi existujúcimi optickými káblami a technológiou Orange 
Slovensko a tým pripojenie do siete Orange Slovensko, pozostávajúca z vybudovania jednej 
„AB HDPE rúry s predinštalovanými siedmimi mikrotrubičkami 12/8mm" a piatich 
rezervných HDPE rúr s priemerom 40 mm pre optické pripojenie „ Sajtov - Palisády- 0416 
BR, NR SR -0625BR, Mudroňova-0287BR" s následným pripojením na existujúcu 
branchingovú trasu optického kábla MF0-077-BA, kde bude vytvorený nový SP (servisný 
bod) s MT ( mikrotrubičkovou ) Spojkou. 



2. Nová optická trasa bude mať dÍžku 1440 m. Navrhovaná trasa začína v chodníku, v mieste 
nového servisného bodu s MT (mikrotrubičkovou) spojkou, na križovatke ulíc Palisády 
a Šulekova. Pokračuje v chodníku ulicou Palisády popri oplotení a popri objekte 
Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku„ Navrhovaná trasa odbočuje 

pri BD (bytový dom) Palisády 23 na Koreničovu ul. pričom viackrát križuje miestne 
komunikácie. Trasa smeruje v chodníku na Palisádoch a končí pri objekte č.21 a križuje 
miestnu komunikáciu a následne končí pri objekte Základnej školy s materskou školou 
Milana Hodžu. Navrhovaná trasa pokračuje v chodníku na Koreničovej ul. pričom sa ďalej 
napája a smeruje v chodníku po Krátkej ul„ Následne trasa odbočuje a smeruje Streleckou 
ulicou a pokračuje ulicou Mudroňova. Vetva končí pri objekte NR SR v mieste existujúcej 
šachty. Trasa ďalej pokračuje Mudroňovou ulicou po pravej strane chodníka až k BD č. 34 
pričom križuje viackrát miestne komunikácie. 

3. Trasa výkopu je navrhovaná prevažne v chodníku. Križovanie MK (miestnych komunikácií), 
. chodníkov a spevnených plôch je navrhované podvŕtaním bez narušenia ich povrchu. 
V prípadoch kde to terénne podmienky alebo existujúce inžinierske siete neumožnia 
Križovanie bude riešené prekopaním a uložením do chráničky PE, pričom budú 
rešpektované všetky podmienky a nariadenia ich správcov. Porušené povrchy budú po 
výstavbe uvedené do pôvodného stavu. HÍbka ryhy v intraviláne bude 70 cm vo voľnom 
teréne. HÍbka výkopu bude závisieť okrem uvedeného, aj od hÍbky uloženia cudzích 
inžinierskych sietí. 

4. Pri križovaniach a súbehoch s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané vzdialenosti a 
ochranné pásma v zmysle STN 73 6005 a požiadavky ich správcov. 

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania 

Hlavné mesto SR Bratislava: 
Po ukončení stavebných prác všetky, stavbou dotknuté plochy uviesť do pôvodného stavu. 
Križovanie komunikácií realizovať bez porušenia vozovky. 
Počas výstavby zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť dopravy a bezpečný pohyb chodcov 
vrátane. cestujúcich MHD. 
Nezužovať profil chodníka umiestňovaním meracích zariadení. 
Rešpektovať súbežné a križujúce vedenia technickej infraštruktúry. 
Vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia 
č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy. 

Hlavné mesto SR Bratislava - OD 
V správe hl. m. SR Bratislavy sú komunikácie Mudroňova, Palisády, Šulekova a verejné 
osvetlenie všetkých dotknutých komunikácií (VO). 
Pred realizáciou rozkopávkových prác na komunikáciách v správe hl. m. požiadajte Hlavné 
inesto (oddelenie dopravy) o rozkopávkové povolenie s platným POD na dotknutej 
komunikácii a chodníku a práce si naplánovať tak, aby rozkopávka mohla byť zrealizovaná 
v období od 15. marca do 15. novembra bežného roka v najkratšom možnom technologickom 
časovom rozsahu. 
Križovanie komunikácie v správe hlavného mesta žiadame realizovať pretlakom. 
Po rozkopávke chodníkov žiadame nasledovnú spätnú úpravu: novú povrchovú úpravu ACo8 
hr. 4 cm ( na podkladný betón tr. C 12/156 hr. 12 cm položený na zhutnený podklad) na celú 
šírku chodníka a celú dÍžku dotknutého úseku s predlžením + 1 m na koncoch dotknutého 
úseku, dodržať niveletu chodník a obrubníkov. 
Rozkopávky po ukončení žiadame zápisn ične odovzdať správcovi komunikácií. 
Žiadame chrániť pred poškodením naše podzemné káblové zariadenia verejného osvetlenia, 
ktoré žiadame pred začatím prác zakresliť a odbornou firmou vytýčiť v teréne. Pri prácach 
žiadame dodržať platné STN a predpisy. Ak príde k poškodeniu kábla VO, žiadame vymeniť 
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celé káblové pole bez použitia spojok a uložiť ich do chráničiek. Pred zásypom rýh žiadame 
prizvať správcu VO a prevádzkovateľa VO fy. Siemens s.r.o„ ku kontrole vykonaných prác. 
Stavbu žiadame zrealizovať bez prerušenia prevádzky VO. Prípadnú poruchu na VO je 
potrebné oznámiť na tel. č. 02/6381O151. 
Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (týka sa prác na objektoch v správe hlavného 
mesta). 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava: 
V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác 
podľa §40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález 
ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou 
osobou. 
Každú zmenu oproti schválenému zámeru a zmenu oproti alebo nad rámec záväzného 
stanoviska je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom. 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie - odbor odpadového hospodárstva: 
Držiteľ odpadov je povinný : 

o zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 

o 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 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, 

o odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona 
o odpadoch, keď nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 

o viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaní s nimi, 
o uchovávať a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej 

správy v odpadovom hospodárstve ( §2 vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z. ) 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 za 
obdobie kalendárneho roka Okresnému úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy 
odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka. 

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

Okresný úrad , odbor starostlivosti o životné prostredie - odbor ochrany prírody: 
Predmetná optická sieť je v území s prvým stupňom ochrany podľa § 12 zákona OPK, kde sa 
uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti tohto 
zákona. 
Pokládka optického vedenia a jeho prevádzka nepredstavuje podľa zákona OPK v danom 
území činnosť zakázanú, alebo vyžadujúcu súhlas rozhodnutím orgánu ochrany prírody. 
Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 1994) 
riešené územie nie je súčasťou žiadneho biokoridoru, biocentra, alebo iného prvku 
s regionálnym významom. 
Optická trasa má viesť v spevnených a nespevnených plochách a má križovať cesty. Podľa § 
47 ods.3 a 4 písm.b.) zákona OPK na výrub stromov rastúcich v zastavanom území obce 
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s obvodom kme1'ía nad 40 cm nameraným vo výške 130 cm nad zemou a na výrub súvislého 
krovitého porastu s výmerou nad 1 O m2 sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a kraj iny 
v pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Podľa §47 ods.5 zákona OPK ak stromy 
a kroviny rastú ako súčasť verejnej zelene, súhlas na ich výrub sa vyžaduje bez ohľadu na 
veľkostné parametre. 
Pri výkopových prácach je potrebné postupovať tak. Aby nedochádzalo k poškodeniu 
podzemných alebo nadzemných častí zachovaných drevín podľa §47 ods. l zákona OPK a aby 
bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, 
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 
V zmysle § 9 ods.3 Zákona OPK pre vydanie stavebného povolenia na stavbu v zastavanom 
území obce s 1. stupňom ochrany sa vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny nevyžaduje. 

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát: 
V prípade výkopových prác, resp. pracovného záberu na pozemných komunikáciách, musí byt' 
predmetné pracovné miesto ohraničené zábranami na označenie uzávierky a ďalším príslušným 
dočasným dopravným značením alebo dopravným zariadením v zmysle vyhlášky č.9/2009 Z.z. , 
ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
V prípade výkopových prác, resp. pracovného záberu na chodníku žiadame zachovať voľnú 
prechodovú šírku pásu pre chodcov minimálne 1,5 m, alebo zabezpečiť náhradnú pešiu trasu 
v mieste výkopu formou lávky pre chodcov, prípadne zabezpečiť odklon pešej trasy 
k najbližšiemu chodníku formou príslušného dočasného dopravného značenia. 
V priebehu realizácie stavby nesmie dôjsť k zamedzeniu dopravného prístupu k priľahlým 
objektom. 
Pre účely vyššie uvedených podmienok žiadame pred začatím prác (v termíne max. 30 dní a min. 
7 dní) predložiť projekt dočasného dopravného značenia na prerokovanie a odsúhlasenie 
Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ v BA pre potreby určenia dopravného značen ia 
v zmysle zákona č. 13511961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov a noviel. 
Realizáciu stavby a uvedenie stavbou dotknutých komunikácií do pôvodného stavu žiadame 
vykonávať v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
v znení neskorších predpisov a noviel. 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verej nej kanalizácie, vrátane 
ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka 
BVS.(Divízia distribúcie vody a Divízia odvádzania odpadových vôd). 
Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii 
s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany 
vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách. 
V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane ich 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 ch technický stav, vysádzať trvalé porasty, 
umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne. 
Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zriadení 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. 
K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu a lebo kanalizácie je potrebné 
doložiť situáciu š irších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných 
vodohospodárskych zariadení v danej lokalite . 

4 



Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verej nými vodohospodárskymi zariadeniami je 
potrebné dodržať STN 736005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej 
zmien a dodatkov. 
Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi 
požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom 
rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné 
zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí 
pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV. 
Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nah lásiť príslušnému 
pracovníkovi DDV a DOOV. 
Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb 
v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú povinný na svoje 
náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo 
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo 
inej stavbe . Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného 
vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa. 

SPP- Distribúcia, a.s.: 
Pred realizáciou zemných prác a pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný 
na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení. 
Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác. 
Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti 
z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, 
údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie a obnovy) 
plynárenských zariadení. 
Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie 
činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 
Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu 
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 uložen ia 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 

doteraj šie krytie a hÍbku 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 byt' ihneď 
oh lásené SPP-D. 
Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise 
z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovení Technických pravidiel pre plyn, najmä: 

o stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenc iu plynárenských zariadení 
a/alebo ich bezpečnostných pásiem, 

o 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 O 1, 
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o stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a §80 
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty 
a pod. 

Západoslovenská distribučná a.s.: 
Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s. 
(silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa zákona 25112012 Z.z. o energetike 
a jeho noviel. 
Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčenie energetických zariadení v teréne 
v dostatočnom časovom predstihu. 
Zemné práce - pri križovaní a súbehu zriadení v majetku Západoslovenská distribučná, a .s. 
požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať 
bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN. 
V prípade poškodenia podzemného el. vedenia stavebnou činnosťou žiadame uvedenú skutočnosť 
nahlásiť na poruchovú službu spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. 
Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov STN zodpovedá projektant. 

Dopravný podnik Bratislava, a.s: 
Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas výstavby nesmú ohrozovať bezpečnosť 
prevádzky na trolejbusovej dráhe Palisády- Šulekova, resp. Palisády-Mudroňova-Búdkova, ako aj 
v autobusovej mestskej doprave na uliciach Kozia a Šulekova, ďalej 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 
no ňou dotknutých trolejbusových tratiach s nepretržitou prevádzkou. 
Všetky priečne prechody trasy optických káblov cez komunikácie s prevádzkou mestskej 
hromadnej dopravy realizovať bezpodmienečne technológiou pretláčania, čiže bez rozrušenia 
povrchu komunikácie a bez narušenia ich podložia. Ide o tieto miesta - Kozia ulica servisný bod 
077SPM-022, Šulekova ul. v križovatke Palisády servisný bod SPB, Šulekova ul. servisný bod 
077SPM-Ol 7, ul. Palisády, pripojenie na 0416BR povyše ul. Škarniclova, Mudroňova ul. pri 
vyústení Streleckej ( vetva do 0625BR). 
Priestor nástupíšť všetkých stavbou dotknutých zastávok nesmie byt' rozkopávaný v súvislom 
úseku, ale len po častiach. Od začatia rozkopávok až do opätovného uvedenia povrchov do 
schodného stavu musí stavba vykonať opatrenia pre bezpečný prístup chodcov, napr. výkop 
prekryť, zriadiť lávku či náhradný chodník a pod. Ide o tieto zastávky - Partizánska na ul. Palisády 
smer Hrad, Hrad na Mudroňovej ul. smer Búdková, Inovecká na Mudroňovej ul. smer Búdková, 
Radvanská na Mudroňovej ul. smer Búdková. 
Realizáciu etapového postupu prác a umiestnenie stavbou dotknutých zastávok MHD 
v náhradných polohách, a to pre každú zástavku jednotlivo, musí stavebník riešiť projektom 
organizácie dopravy a dopravného značenia a tento predložiť na schválenie v operatívnej komisii 
odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy za prítomnosti zástupcu DPB, a.s. 
Platnosť schváleného projektu j e 30 dní. 
Stavebník je povinný záväzný termín každej zmeny organizácie a prevádzky dopravy oznámiť 
DPB, a.s. zakaždým najneskôr 5 pracovných dní vopred. Súčasťou oznámenia musia byt' 
kontaktné údaje na zodpovednú osobu stavby. 
Káblové siete DPB, a.s. musia byt' pred zahájením stavby riadne zamerané a vytýčené. 
Výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a.s. musia byť vykonávané ručne . 
Začiatok výkopových prác musí byť nahlásený správcovi pevných trakčných zariadení, prípadne 
na elektrodispečnig DPB, a.s .. 
Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani ináč poškodiť pevné 
trakčné zariadenia . 
Kríženia a súbehy inžinierskych sietí musia byt' riešené v súlade s STN 73 6005. 
Pri pretláčaní je nutné dohodnúť podmienky na konkrétnom mieste so správcom pevných 
trakčných zariadení DPB, a.s. 
Odkryté káble musia byt' pred zasypaním skontrolované správcom. 
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Pri prácach v blízkosti trakčných vedení treba dodržiavať STN 34 3112, najmä články 112, 11 7 
a 120. 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy 
V predmetnej lokalite sa nachádzajú elektrické zariadenia trolejbusovej dráhy. 
Zamerať ovládacie a napájacie káble DPB, a.s. so správcom sietí DPB, a.s., Olejkárska 1, 
Bratislava, prerokovať postup pri napÍiíaní investičných zámerov. 
V prípade kolízie uložených ovládacích a napájacích káblov s investičnými zámermi stavebníka 
vypracuje oprávnená osoba projekt na prekládku ovládacích a napájacích káblov, ktorú je 
príslušný povoliť Bratislavský samosprávny kraj, ako špeciálny stavebný úrad. 
Kríženia a súbehy inžinierskych sietí musia byt' riešené v súlade s STN 73 60005. 
Pri prácach v blízkosti trakčných vedení, napájacích a ovládacích káblov je nutné dodržať STN 34 
3112najmäčl.112, 117a 120. 
Stavebná činnosť nesmie v žiadnom prípade spôsobiť zastavenie premávky na trolejbusovej 

dráhe t. zn. že stavebná činnosť nesmie spôsobiť napäťovú ani dopravnú výluku. 
Stavebné práce nesmú poškodiť alebo narušiť statiku trakčného zariadenia. 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
Všetky rozkopávky žiadame zabezpečiť ochranou pred nežiaducim pádom či zranením a vyznačiť 
prekážku tak, aby bola hmatovo vnímateľná pre nevidiacu alebo slabozrakú osobu. Preto musí byť 
prekážka pevne vyznačená pri zemi do výšky 1 OOmm obrubou a vo výške 1100 mm pevným, 
hmatným a v porovnaní s okolím farebne kontrastným označením. 

Slovak Telekom, a.s. 
pred začiatkom zemných prác vytýčiť a vyznačiť polohu zriadení priamo na povrchu terénu, 
preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou 
a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu 
stanovené, 
upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ±30cm 
skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu, 
upozorniť zamestnancov , aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali 
s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍbiace stroje), 
zabezpečiť aby odkryté zariadenia boli riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži 
a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, 
zhutniť zeminu pod káblami pred ich zakrytím, 
bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia, 
overiť výškové uloženie zariadenia ručnými sondami, 
v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné 
vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

Eltodo SK , a.s. 
V prípade potreby prekládky siete SANET žiadame predložiť na schválenie projektovú 
dokumentáciu prekládky. 
Pred realizáciou stavby požiadať o vytýčenie trasy SANET-u. 

Siemens, s.r.o. 
pred začatím prác zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne, 
všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou uložiť do chráničiek, 
pred začatím stavebných prác prizvať stavebný dozor Siemens, s r.o., 
v prípade križovania umiestňovaných sietí so zariadením VO, dodržať ochranné pásma pre VO, 
všetky platné STN a predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens, s r.o. 
v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO, pred vykonaním prác prizvať stavebný 
dozor Siemens, spol. s r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie, 
k odovzdaniu staveniska a pred zásypom káblov prizvať stavebný dozor Siemens, spol. s r.o., 
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prípadné náklady na odstránenie poškodení existujúceho zariadenia VO bude znášať navrhovateľ 
- stavebník, 
práce vykonať bez poškodenia zariaden í VO a bez prerušenia jeho prevádzky, 
v prípade poškodenia ihneď nahlásiť poruchu. 

Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti SR: 
pred zahájením výkopových prác vykonať vytýčenie trasy kábla. 

SWAN a.s. 
požadujeme dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 
technického vybavenia, ako aj STN 33 3300 
realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení 
a zariadení /ochranné pásmo 0,5 ml požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez 
používania strojných mechanizmov v zmysle §66, § 68 zákona č. 351/20 ! !Z.z. o elektronických 
komunikáciách 
pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov je potrebné dodržať maximálnu 
opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu 
existujúce káble musia byt' vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky na 
adresu Heizer optik, s.r.o„ prevádza Hraničná 18, 821 05 Bratislava 
nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana proti 
mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky materiálov 
a stavebnej sute 
vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby 
povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uložením do 
drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzky schopnosť 
oboznámiť pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú 
polohovú odchýlku +- 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu 
terénu 
stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek ( markerov) 
v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné 
vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca SW AN 
bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SW AN, a .s. 

Benestra, s.r.o. 
v ochrannom pásme káblov lm na obe strany vykonávať výkop ručne 
v prípade obnaženia káblov zabezpečiť ich ochranu 
pred zásypom prizvať zástupcu spo ločnosti Benestra na obhliadku, či káble nie sú prerušené 
zásyp káblov vykonať predpísaným sypkým materiálom a po ložiť mechanickú ochranu nad 
káblami. 

Primanet, spol. s r.o. 
pred zahájením výkopových prác požiadať o vytýčenie 

Rainside s.r.o . 
- vyzvať na vytýčenie našej trasy 

Požiadavky vyplývajúce z chránených území, ochranných pásiem alebo ich blízkosti 

1. Navrhovateľ je povinný rešpektovať existujúce podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sietí, 
a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde do styku so stavbou (DPB a.s„ Slovak Te lekom, a.s„ 
Západoslovenská distribučná, a.s„ Magistrát hl.m.SR Bratislavy - VO, SPP-distribúcia,a.s„ UPC 
s.r.o„ BYS, a.s„ Sanet, Orange„ Ocam s.r.o„ Ministerstvo vnútra SR , SWAN a.s„ BENESTRA, s.r.o, 
Rains ide s.r.o. , acs spol s.r.o „ Primanet s.r.o.). 
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Vyššie uvedené trasy sietí je potrebné pred začatím prác v teréne vytýčiť, vrátane trás prípojok. 
Siete je potrebné rešpektovať a pri prácach v ochranných pásmach rešpektovať podmienky stanovené 
ich vlastníkmi, resp. správcami, dané v samostatných stanoviskách resp. stanovených pri vytýčení. 

Pre POV: 
Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byt' ohrozené, alebo poškodené PTZ, zabezpečiť v POV 
vykonan ie všetkých objektívne účinných opatrení. Dodržať priestorovú normu STN 73 6005 
a STN 33 3300 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č.610/2003 Z.z. o ochrane 
sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, optické trasy mechanicky chrániť 

žľabovaním. Všetky zemné práce v ochrannom pásme káblových vedení bude potrebné 
vykonávať zásadne ručne v zmysle §§ 66 a 67 Zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických 
komunikáciách. Existujúce káble musia byt' vytýčené a po odkrytí zabezpečená ich ochrana. Nad 
vytýčenou trasou nepoužívať ťažké mechanizmy, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti 
mechanickému poškodeniu. Upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú 
odchýlku + 30 cm skutočného uloženia od na teréne vyznačenej polohy. Overiť výškové 
uloženie PTZ ručnými sondami. 

Ďalšie požiadavky a podmienky vyplývajúce z konania. 

- stavba bude realizovaná podľa PO - zodpovedný projektant Ing. Marián Polakovič 05/2016, 
dodržiavať VZN MČ Bratislava-Staré Mesto, predovšetkým nariadenie č.6/2013 o dodržiavaní 
čistoty a poriadku, sypký materiál musí byt' umiestnený vo vhodnej nádobe alebo zabezpečený 
tak, aby nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia a verejnej kanalizácie, 
v zmysle zákona 13 5/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení, počas stavby 
udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách 
a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 
pred začatím stavebných prác zdokumentovať stav komunikácií a skontrolovať uličné vpusty za 
účasti správcu komunikácie a po ukončení stavby odovzdať komunikáciu a funkčné uličné vpusty 
správcovi, 
pred začatím prác na realizácii stavby a v prípade záberu verejného priestranstva požiadať 
o povolenie na zvláštne užívanie komunikácií Mudroňova, Palisády, Nám. A Dubčeka hlavné 
mesto SR Bratislava a na uliciach Krátka, Koreničova, Dankovského, Strelecká, Smetanova 
mestskú časť Bratislava Staré Mesto, na ostatných plochách o súhlas ich vlastníkov, 
pri vykonávaní výkopových prác zabezpečiť prechod pre chodcov a umožniť vstupy do priľahlých 
nehnuteľností, 

pri vedení trasy priečne cez komunikáciu využiť technológiu pretláčania, 
po ukončení výkopových prác urobiť povrchovú úpravu na chodníku v celej šírke v dotknutom 
úseku, 
uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a zariadeniach počas zvláštneho 
užívania komunikácie, 
riešenie dopravnej situácie a dopravné značen ie počas stavby odsúhlasiť v Operatívnej komisii na 
oddelení dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, 
na stavbe umiestniť tabuľu s označením stavebníka, zodpovedného zástupcu, dátumu začatia 

a ukončenia stavby a číslom rozhodnutia 
pri realizácii nesmie dôjsť k výrubom drevín ani k ich poškodeniu, 
výkopové práce je nutné vykonávať ručne minimálne 2,5 m od päty kmeňa dreviny, ktorá je 
určená na zachovanie, 
stavba musí byť realizovaná v súlade so záväznou STN 83 701 O Ošetrovanie, udržiavanie 
a ochrana stromovej vegetácie, 
zachované dreviny v blízkosti stavby zabezpečiť pred poškodením nasledovným spôsobom: 

o zabrániť úniku tekutých stavebných materiálov a odpadových vôd zo stavebných 
činností v priestore okolo stromu, 

o realizovať debnen ie kmet'íov stromov alebo celých drevín, 
o neskladovať, nenahŕňať zeminu na bázu kmet'ía stromu, 
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o neskladovať v priemete koruny stromu ťažké stavebné materiály ani neparkovať ťažké 
stavebné mechanizmy, 

o neodkrývať nad mieru nevyhnutne potrebnú, koreňový systém drevín, 
o v prípade potreby realizovať debnenie kmeňov strom alebo celých drevín prípadne 

vyviazanie konárov (po konzultácii s orgánom vykonávajúcim v prvom stupni 
ochranu drevín) 

Pred samotnou realizáciou výstavby je nutné poučiť všetkých pracovníkov o predpisoch 
podmienkach ochrany prírody. 

Námietky účastníkov konania neboli vznesené. 

Navrhovateľ je povinný 

1. Splniť, resp. zohľadniť podmienky orgánov štátnej správy, dotknutých orgánov a organizácií a 
ostatných účastníkov konania, vznesené pri územnom konaní a zakotvené v tomto rozhodnutí. 

Platnosť územného rozhodnutia 

1. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. I stavebného zákona platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo 
právoplatnosť. 

2. PredÍženie platnosti je možné podľa§ 40 ods.3 stavebného zákona.len na základe žiadosti podanej 
stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty. V lehote právoplatnosti musí byť o prípadnom 
predÍžení aj rozhodnuté. 

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa aj účastníkov konania. 

ODÔVODNENIE 

Systeming s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, ako splnomocnený zástupca spoločnosťou 
MICHLOVSKÝ spol. s r.o., so sídlom Letná 796/9, 921 01 Piešťany, ktorú na zastupovanie 
splnomocnil navrhovateľ - Orange Slovensko, a.s., Metodov a 8, 821 08 Bratislava, dňa 1.6.2016 
podal žiadosť o začatie správneho konania vo veci : 

Návrh na umiestnenie časti líniovej stavby: Optické prepojenie PALISÁDY - 0416BR, NR 
SR - 0625BR, MUDROŇOVA - 0287BR, na uliciach Mudroňova, Smetanova, Nám. A Dubčeka, 
Strelecká, Krátka, Koreničova, Dankovského a Palisády v Bratislave, na pozemkoch reg. C KN 
parc.č. 1388/2, 21502/3, 21502/2, 21502/1 , 21484, 1151/1, 21485, 21483, 21480/1, 21452/3, 21481 ( 
1167, 1166, 2148112, 21481/1 reg. E), 21491/1 ( 21491 reg. E), 1234/2, 1242/2, 1243, 1253/1 a 
1460/1 v k.ú. Bratislava-Staré Mesto. 
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 
Konanie bolo rozhodnutím č. 7948/31674/2016/STA/Gal/L-105 zo dňa 30.6.2016 prerušené 
a navrhovateľ bol vyzvaný na doplnenie návrhu. Podanie bolo postupne doplnené podkladmi pre 
rozhodovanie. 

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že 
jej umiestnenie neodporuje hľadiskám starostlivosti o ž ivotné prostredie. Pre dotknuté územie je 
v platnosti Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy 2007 v znení zmien a doplnkov. Návrh nie je 
v rozpore s prípustným funkčným využitím dotknutých plôch. 
Návrh bol doložený prerokovanou dokumentáciou stavby a dokladmi potrebnými k vydaniu 
rozhodnutia. 

Navrhovateľ nie je vlastníkom stavebne dotknutých pozemkov. Ku všetkým pozemkom 
dotknutých stavbou bolo preukázané iné právo, prípadne súhlas vlastníkov. 
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Stavebný úrad v zmysle § 139 ods.4 stavebného zákona vyhodnotil predmetnú stavbu ako 
líniovú stavbu vedenia elektronickej komunikačnej siete podľa § 139 ods.3 písm. f./ stavebného 
zákona. 
Tunajší úrad oznám il začatie územného konania s termínom ústneho pojednávania verejnou 
vyhláškou v zmysle § 36 ods.4 stavebného zákona a dotknutým orgánom listom č. 

2157/5118/2017 /ST A/Gal z 31.1.201 7 podľa § 36 ods. I stavebného zákona . 
Dňa 2.3 .20 17 vykona l stavebný úrad v predmetnej veci ústne pojednávanie. 

Dotknuté orgány, organizácie a účastníci konania sa k návrhu vyjadril i písomne kladne, resp. 
s podmienkami, ktoré sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 
Svoje stanoviská oznámili: 
1. Hlavné mesto SR Bratislava, al č. MAGS OUIC44625/16-273587 z 2.6.2016 

bi č. MAGS OD 38653/2016-32335 z 21.3.2016 
2. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, KPUBA-2016/9719-2/263 83/ŠUS z 7.4.2016 
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, stanovisko č. HŽP/4960/2016 z 1.3.2016 
4. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, útvar vedúceho hygienika rezortu, 

stanovisko č. 10099/2016/D401-ÚVHR/12492 z 23.2.2016 
5. Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy, č. KRHZ-BA-HZUB6-454/2016 

z 22.2.2016 
6. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie - odpadové hospodárstvo -

č.OÚ-BA-OSZP3-2016/23628- I/HEL/I z 7.4.2016 
7. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie - ochrana prírody a krajiny 

č.OU-BA-OSZP3-2015/028826/JUD z 1.3.2016 
8. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, č. OU-BA-OKRl-2015/025987/2 z 7.3.2016 
9. Ministerstvo obrany SR, č. SEMaI-18-297/2016 z 17.2.2016 
10. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, č.KRPZ-BA-KDJ3-25- J 41/2016 z 26.7.2016 
11. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,č. 6826/2016/SV z 3.3.2016 
12. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., TDba/499/2016/JPe z 16.2.2016 
13. Západoslovenská energetika, a.s., č. 06865/CZ2150/2016., z 29.2.2016 
14. Západoslovenská distribučná, a.s., z 25.2.2016 
15. Bratislavská teplárenská, a.s., č. 00492/Ba/2016/3410-2 z 16.2.2016 
16. Dopravný podnik Bratislava, a.s., č.03410/05832/2000/2016 z 17.3 .2016 
17. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, č. 82/UR/20 16/Ko z 22. 7.2016 
18. Bratislavský samosprávny kraj, Úrad bratis lavského samosprávneho kraja 02175/2016-DP/O 18 

z 23.2.2016 
19. SIEMENS s. r.o.,č. PD/BA/040/16 z 24.2.2016 
20. MČ Bratislava Staré Mesto - cestný správny orgán č.65 12/ 18607/2016/STA/Zub z 14.4.2016 
21. Ministerstvo vnútra SR č. SITB-OT4-2016/000226-290 z 17.2.2016 a č. SITB-OT4-

2017/000233-243 z 22.2.2017 
22. Slovak Telekom, a.s., č.6611604252 z 17.2.2016 
23. SITEL, spol. s r.o., č.611/2016 z 5.5.2016 
24. Tilrk Telekom International SK, s.r.o., č.436,437,438,439 z 27.1.2016 
25. Železnice Slovenskej republiky, OR Trnava, č.4 189/2016/28930 1/SŽTS/7a.13 z 14.9.2016 
26. UPC Broadband Slovakia, spol. s r.o.,160/2016 z 3.3.2016 
27. Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., z 1.8.20 16 
28. EL TO DO SK, a.s., za SANET č.170816/PJ z 24.8.2016 
29. Dial Telecom, a.s. -org. zložka, z 1.8.2016 
30. Slovanet, a.s., z 28.7.2016 
31. SA TRO s.r.o.,z 1.8.2016 
32. OCAM s.r.o., z27.7.2016 
33. Energotel, a.s., č. 2016/ ÚPÚ z 11.2.2016 
34. Primanet, spol. s r.o., z 29.7.2016 
35. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., č. PS/2016/015014 z 4.10.2016 
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36. Rainside s.r.o., č. AS/0420 16z5.8.8.2016 
37. TOWERCOM, a .s.,č. 6697/2016 z4.8.2016 
38. ACS, s.r.o„ z 3.8.20 16 
39. Veolia Energia Slovensko, a.s. z 27.7.2016 
40. BENESTRA s.r.o., č. 132/2016 z 12.2.2016 
41. SWAN č. SW-5640/2016 z 16.6.2016 
42.SUPtel s.r.o., z 12.8.20 16 
43. Mich lovský, spol. s r.o., č.BA-0501/20 1 6 z 16.2.2016 
44. Generálny investor Brati slavy, č. 277/2016/2 13 z 12.2.2016 
45. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, oddelenie životného prostredia, verejného 

poriadku a č istoty, č. 694/33099/2016/DŽV /Rap z 11 . 7.2016 

Uvedené stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 
Vzhľadom na uvedené dôvody stavebný úrad rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti 

rozhodnutia. 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu j e možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na 
správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského 
nábrežie č.3, 814 21 Brat islava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby 
a bytovej politiky, Tomášikova 46, 831 04 Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov. 

Poplatok: 
Správny poplatok 100 € uhradený dňa 1.6.2016. 

---·-
c...-

...--WÍgr. Rac!osl~ čí k 
starosta mestskej časti 

Doručí sa: Verejnou vyhláškou podľa§ 36 ods. 4 stavebného zákona: 
1. vlastníkom nehnuteľností - na pozemkoch reg. C KN parc.č. 1388/2, 21502/3, 21502/2, 
21502/1, 21484, 115111, 21485, 21483, 21480/1, 21452/3, 21481 ( 1167, 1166, 2148112, 
21481/1 reg. E), 21491/1 ( 21491 reg. E), 1234/2, 1242/2, 1243, 1253/1 a 1460/1 v k.ú. Bratislava
Staré Mesto. 
2. Systeming, s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava 

Na vedom ie: 
3. Hlavné mesto SR Bratis lava, Primaciálne nám. l , 814 99 Bratislava 
4. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
5. Has ičský a záchranný útvar hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
6. Okresný úrad Bratislava, odbor starost livosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek ŽP - ochrana prírody, Tomáš ikova 46, 832 05 Bratislava, 
7. Okresný úrad Bratis lava, odbor starost livosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných 
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zložiek ŽP - odpadové hospodárstvo, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, 
8. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
9. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 81 2 28 Bratislava 
1 O. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy, Sabinovská 16, P.0.Box 106, 

820 05 Bratislava 25 
11. Ministerstvo dopravy , výstavby a regionálneho rozvoja SR, útvar vedúceho hygienika 

rezortu, oddelenie oblastného hygienika Bratislava, Námestie Slobody 6, 81 O 05 
Bratislava 

12. Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie dopravy, Primaciálne nám. 1, P.O.Box 192, 814 99 
Bratislava 1 

13 . Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1 
14. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
15. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 
16. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 
17. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
18. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor 

telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
19. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 
20. Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií, Primaciálne nám. č. 1, 

P.O.Box 192, 814 99 Bratislava 
21. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
22. UPC Broadband , s.r.o., Ševčenkova 36, 851 O 1 Bratislava 
23. Eltodo SK a.s., Podunajská 25, 821 06 Bratislava 
24. Siemens s.r.o., verejné osvetlenie, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
25. Ocam s.r.o., P.O.Box 271, 810 00 Bratislava, Paulínyho 8 
26. Swan a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 
27. BENESTRA, s. r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
28. Primanet, s.r.o., Nám. hraničiarov 39, 851 03 Bratislava 
29. Rainside s.r.o., Teslova 43, 821 02 Bratislava 
30. Veolia Energia Slovensko, a.s. , Einsteinova 25, Digital park II, 851 01 Bratislava 
31. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, referát životného prostredia, TU! 
32. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, referát špeciálneho stavebného úradu, TU! 
33. Systeming, s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava 
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