
MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO 

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

Čís lo záznamu : 2815/33839/2017/STA/Bah - UR V Bratislave, 28.07.201 7 

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 ods.2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. 

o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej 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 (ďalej len „stavebný úrad"), zastúpený 

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 a v zmysle§ 46 a §47 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), vydáva toto 

rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1424 

na líniovú stavbu s názvom : 
„Rekonštrukcia plynovodov- U000094 -Bratislava, 6_Cl ul. Myjavská -Červeňova, Palisády 

III. etapa" - na uliciach: 

Dankovského ul. na pozemkoch registra "C" KN par. č. 21483 a 21 485; 

Hummelova ul. na pozemkoch registra „C" KN par. č. 1399, 21502/3 , 1614/3, 1609/ 1, 21502/4( reg. „E" KN 

par. č. 1399, 1609, 1608/2, 21502); 

Ľubinská ul. na pozemkoch registra "C" KN par. č. 21502/4, 2343 , 2288, 2276117 ( reg. „E" KN par. č. 

21502, 2281); 
Fialkové údolie na pozemkoch registra „C" KN par. č. 1818/1 ( reg."E" KN par. č. 1693/500, 1688/ 120, 

1688/1, 1693/2, 1686/3, 21504 ); 
Medzierka na pozemkoch registra „C" KN par. č. 1743/1, 1730/1 ( reg. „E" KN par. č. 1743/1, 1740/1O1, 

173 8/500, 1736/2, 173113, 1689); 

Staroturský chodník na pozemkoch registra „C" par. č. 21504, 21503 ( reg. „E" par. č. 21504, 21503); 

Javorinská ul. na pozemkoch registra „C" par. č. 21500/1, 1609/1 (reg. „E" par. č. 1608/3) v k. ú. Staré 

Mesto v Bratislave v rozsahu predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracovala Ing. 

Anna Valová v 10/2015 v členení na stavebné objekty: 

• SO 01 Plynovody 

• SO 02 Prípojky 

• SO 03 Odberné plynové zariadenia (OPZ) 



pre navrhovateľa: SPP distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, tak ako je to 
zakreslené v situácii ( č. výkresu 1 ) tvoriacom neoddeliteľnú prílohu tohto rozhodnutia. 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 

a) Architektonické a urbanistické riešenie: 
1. Týmto územným rozhodnutím sa umiestňuje líniová stavba podľa § 139 ods.3 písm. a) stavebného 

zákona pozostávajúcej z rekonštrukcie plynovodov stavby : „ Rekonštrukcia plynovodov U000094-
Bratislava 6_ Cl ul. Myjavská- Červeňova, Palisády III. etapa" , ktorá je navrhnutá z nasledujúcich 
dôvodov: 
Rekonštrukcia plynárenských zariadení je vyvolaná častým výskytom porúch na plynovodoch, 
pripojovacích plynovodoch a armatúrach. Projekt stavby rieši zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti 
jestvujúceho NTL plynovodu a pripojovacích plynovodov na uliciach Dankovského, Staroturský 
chodník, Ľubinská, Hummelova, Fialkové údolie, Medzierka a Javorinská ulica a 
preklasifikovanie tlakovej hladiny z NTL na STL. Meraním bolo zistené rozsiahle poškodenie izolácií 
a narastajúci rozsah porúch .Plynovody navrhnuté do rekonštrukcie boli vybudované v rokoch 1971 -
1982. Ich rekonštrukcia zabezpečí zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti STL plynovodu a pripojovacích 
plynovodov. 
V rámci rekonštrukcie bude oceľové potrubie nahradené potrubím z materiálu PElOO RC. Cieľom 
projektu stavby je obnova jestvujúcich NTL plynovodov DN 200, DN 150, DN 80, tlakovej hladiny NTL 
materiálu oceľ na STL plynovody z materiálu polyetylén PE 100 RC dn 110 a 63. Na základe 
hydraulického prepočtu rekonštruovanej časti plynovodov v nadväznosti na hydrauliku celej oblasti mesta 
Bratislava - Staré mesto, boli dimenzie jednotlivých plynovodných vetví upravené. Navrhovanou 
rekonštrukciou bude v zmysle požiadavky prevádzkovateľa zabezpečená aj prístupnosť hlavných 
uzáverov plynu z verejného priestranstva. 

2. Navrhované trasy sa umiestňujú na pozemkoch reg. "C" KN par. č. 21483, 21485, na pozemkoch reg. 
„C" KN par. č. 1399, 21502/3, 1614/3, 1609/1, 21502/4 (reg. „E" KN par. č. 1399, 1609, 1608/2, 21502), 
na pozemkoch reg. „C" KN par. č. 21502/4, 2343, 2288, 2276/17( reg. „E" KN par. č. 21502, 2281 ),na 
pozemkoch reg. „C" KN par. č. 1818/1 ( reg. „E" KN par. č. 1693/500, 16881120, 1688/1, 1693/2, 
1686/3, 21504), na pozemkoch reg. „C" KN par. č. 1743/1, 1730/1( reg. „E" KN par. č. 1743/1, 
1740/101, 1738/500, 1736/2, 1731/3, 1689), na pozemkoch reg. „C" KN par. č. 21504, 21503( reg. „E" 
KN par. č. 21504, 21503), na pozemkoch reg. „C" KN par. č. 21500/1 , 1609/1 ( reg. „E" KN par. č. 
1608/3) v k. ú. Staré Mesto tak, ako sú vyznačené v grafickej prílohe č.2-7 proj ektovej dokumentácie 
schválenej v územnom konaní. 

3. Rozsah obnovy plynovodov v jednotlivých úsekoch, ktoré sú predmetom tohto rozhodnutia: 

SO 01 1. plynovody Dankovského , UB15 ' - 15, STL plynovod dn 63/110,0 m (výkres č. 2) 

Trasa navrhovaného plynovodu dn 63 bude vedená od uzlového bodu15 ' v pravom okraji miestnej 
komunikácie na Dankovského ulici smerom k uzlovému bodu 15. V uzlovom bode 15 bude navrhovaný 
STL plynovod prepojený na oceľový pretlakovaný plynovod DN 100 z roku 2001. 

SO 01 1. plynovody Dankovského/Korenicova STL plynovod dn 63/12,0 m (výkres č.2) 

V uzlovom bode 16 bude navrhovaný plynovod dn 63 prepojený na pretlakovaný plynovod DN 100 
z roku 2001. Navrhovaný plynovod v dlžke 12,0 m bude prepojený na jestvujúci STL plynovod DN 100 
z roku 1987 . Na predmetnom 12,0 m úseku nového plynovodu bude osadený uzáver na plynovode -
guľový uzáver dn 63. 

SO 01 2. plynovody Hummelova, UB 9- 4', dn 90,dn 63/300,0m (výkres č.3) 

Trasa navrhovaného plynovodu na Hummelovej ulici bude vedená od uzlového bodu 9 v ľavom okraji 
miestnej komunikácie smerom k uzlovému bodu 4 ' . V uzlovom bode 32 bude osadená uličná regulačná 
zostava STL/NTL. V uzlovom bode 4 bude z navrhovaného plynovodu dn 63 vysadená odbočku 
s uzáverom na konci pre Javorínsku ulicu, ktorá bude v rámci tohto projektu pretlakovaná z NTL na 
STL. V uzlovom bode 4' bude navrhovaný plynovod dn 63 prepojený na jestvujúci STL plynovod DN 
200 na Mudroňovej ulici. 

SO 01 3. plynovody Ľubinská UB 1 - ľ+ 2 - 2', STL plynovod dn 63/220,0 m+DN 100/20,0 m 
(výkres č.4) 
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V uzlovom bode 2' bude navrhovaný plynovod DN 100 prepojený na jestvujúci STL plynovod DN 200 

na Mudro11ovej ulici . Medzi uzlovými bodmi bude v rámci rekonštrukcie vybudovaný navrhovaný 

plynovodov DN 100 dÍžky 20,0 m. V uzlovom bode 2 bude navrhovaný plynovod prepojený na jestvujúci 

plynovod DN 100 z roku 2003, ktorý bude pretlakovaný z NTL na STL. V uzlovom bode 1 bude 

navrhovaný plynovod dn 63 prepojený na jestvujúci pretlakovaný plynovod DN 100 z roku 2003. 

Z prepojom bude osadený uzáver na plynovode - guľový uzáver dn 63. V uzlovom bode 1' bude 

navrhovaný plynovod dn 63 ukončený osadením odvzdušňovača. 

SO 01 4. plynovody Fialkové údolie, UB 43 -44 -45, 44-44 ', 46-47, STL plynovod dn 110/180,0 m 

(výkres č.5) 

V uzlovom bode 43 bude navrhovaný plynovod dn 11 O prepojený na jestvujúci plynovod DN 150. Za 

prepojom bude osadený na navrhovanom plynovode uzáver na plynovode - plynový posúvač DN 100 

s PE koncami. Trasa navrhovaného plynovodu dn 11 O bude vedená v ľavom okraj i miestnej komunikácie 

na ulici Fialkové údolie smerom k uzlovému bodu 45. 

V uzlovom bode 44 bude z navrhovaného plynovodu dn 11 O vysadená odbočka s uzáverom na konci pre 

Riznerovu ulicu. V uz lovom bode 44' bude táto vysadená odbočka spojená s jestvujúcim plynovodom 

DN 150 na Riznerovej ulici. V uzlovom bode 46-47 bude navrhovaný plynovod prepojený na jestvujúci 

plynovod DN 100 z roku 1972. V uzlovom bode 45 bude navrhovaný plynovod dn 11 O prepojený na 

jestvujúci plynovod DN 150 z roku 1982. 

SO 01 5. plynovody Staroturský chodník, UB 42 -43, STL plynovod do 63/65,0 m (výkres č.6) 

V uzlovom bode 42 bude navrhovaný plynovod dn 63 prepojený na jestvujúci plynovod DN 150 na 

Riznerovej ulici . Trasa navrhovaného plynovodu dn 63 bude vedená v pravej časti - okraji ulice 

Staroturský chodník. V uzlovom bode 43 bude trasa navrhovaného plynovodu dn 63 ukončená osadením 

odvzdušňovača. 

SO 01 5. plynovody Medzierka, UB 40-41, STL plynovod do 63/115,0 m (výkres č.6) 

V uzlovom bode 40 bude navrhovaný plynovod dn 63 prepojený na jestvujúci plynovod DN 100 z roku 

1973. Trasa navrhovaného plynovodu dn 63 bude vedená od uzlového bodu 40 v okraj i miestnej 

komunikácie smerom k uzlovému bodu 41. V uzlovom bode 41 bude trasa navrhovaného plynovodu dn 

63 ukončená osadením odvzdušňovača. 

SO 01 6. plynovody Javorinská (výkres č.6) 

Jestvujúcu plynovod na Javorinskej ulici bude pretlakovaný z tlakovej hladiny NTL na STL. 

Pretlakovaný plynovod na Javoririskej ulici bude napojený na vysadenú odbočku s uzáverom na konci 

z Hummelovej ulice . 

4. SO 02 prípojky - všeobecne 

Navrhované STL prípojky budú ukončené na hranici pozemku osadením novej domovej regu lačnej 

zostavy, ktorá bude osadená buď do oplotenia alebo pred oplotenie - voľne stojaca skrinka s podstavcom. 

V navrhovanej domovej regulačnej zostave (ďalej iba DRZ) bude osadený hlavný uzáver plynu, regulátor 

tlaku plynu a meradlo. V prípadoch, keď sa jedná o bytový dom ostávajú meradlá na pôvodných 

miestach. V prípadoch, kde sa jedná o rodinný dom, bude meradlo vymiestnené z vnútra domu do 

navrhovanej skrinky. V mieste pôvodného meradla sa vykoná krátky zvarový spoj. 

Navrhované NTL prípojky budú ukončené na hranici pozemku osadením novej skrinky, ktorá bude buď 

do jestvujúceho oplotenia alebo pred oplotenie s podstavcom - voľne stojaca. Bude pozostávať s HUP, 

meradla a ostatného vybavenia skrinky. 

5. Prepoje / od poje: 

* Ľubinská UB 2' STL prepoj navŕtanie cez uzáver DN 100,UB 2 prepoj STL DN 200, UB 1 prepoj STL DN 

l 00 na pretlakovaný plynovod, Odpoj NTL 2x DN 200; 

* Hummelova UB 1 O STL prepoj navŕtanie cez uzáver DN 200, UB 9 STL prepoj DN 100 vodné balónovanie, 

UB 32 prepoj uličná DRZ STL/NTL DN 100/DN 100, UB 4-4" STL prepoj DN 100 na pretlakovaný 

plynovod na Javorinskej ulici, UB 4' STL prepoj DN 100 vodné balónovanie, 2x Odpoj DN 200, odpoj DN 

150, odpoj DN 100; 
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* Dankovského UB 15 odpoj NTL DN 100 + 2 x prepoj DN 100 na pretlakovaný plynovod, STL prepoj DN 
100 vodné balónovanie2x, odpoj NTL DN 150; 

* Medzierka UB 40 NTL prepoj navŕtanie cez uzáver dn 63 ,odpoj DN 100; 
* Staroturský chodník UB 42 NTL prepoj navŕtanie cez uzáver dn 63,odpoj DN 100; 
*Fialkové údolie UB 43 NTL prepoj DN 150 vodné balónovanie, UB 44'prepoj DN 150 vodné balónovanie, 

UB 47 prepoj navŕtanie cez uzáver dn 63, 3x odpoj DN 150; 

V zmysle vyhlášky 508/2009 MPSVaR SR na zaistenie BOZP a bezpečnosti technických zariadení je 
projektované zariadenie zaradené podľa prílohy č. I časť IV, 

· STL plynovody, STL plynovodné prípojky, odberné plynové zariadenia a regulátory ako plynové 
zariadenia skupiny B, písmeno 
f) znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa s výkonom nad 25 Nm3/h okrem 
zariadení zahrnutých v skupine B písmeno g). 
g) rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia 
do 25 Nm3/h vrátane so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, okrem acetylénovodu. 

6. POV (Projekt organizácie výstavby) 

Výstavba nových plynovodov a domových prípojok bude vykonávaná postupne, smerom od zdroja STL 
plynu, resp. podľa projektovej dokumentácie. Súčasťou výstavby plynovodov je postupné napúšťanie 
plynu do novovybudovaného uličného plynovodného systému / plynovodu a domových prípojok. 
Napustenie plynu do novovybudovaného uličného plynovodného systému / plynovodu a domových 
prípojok bude možné až po vykonaní tlakovej skúšky tesnosti a pevnosti a prvej úradnej skúške v zmysle 
Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. MPSV a R. 
Po ukončení každého uceleného úseku plynovodu dodávateľ vykoná tlakovú skúšku za účasti pracovníka 
oprávnenej organizácie a zástupcu prevádzkovateľa. Tlaková skúška bude vykonaná súlade s TPP 702 01, 
TPP 702 Ol+Zl, TPP 702 02, TPP 702 02+ZI a pri pretlaku 600 kPa, na definitívne uloženom 
plynovode, ktorý bude zasypaný okrem armatúr. 
Pripojenie jestvujúcich odberateľov na novovybudované STL PZ bude realizované postupne. Napustenie 
plynu a odvzdušnenie plynovodu realizovať podľa TPP 702 01 (+Zl), TPP 702 02 (+Zl), a platných 
príslušných noriem. 
Pre preukázanie pevnosti a tesnosti zmontovaného potrubia dopoja (nového potrubia použitého k 
dopojeniu na jestvujúce potrubie OPZ) musí byť vykonaná tlaková skúška stlačeným vzduchom. Tlaková 
skúška pevnosti a tesnosti potrubia dopoja musí byt' vykonaná podľa kapitoly 6. STN EN 1775, kapitoly 
5. TPP 704 01, resp. podľa podmienok a požiadaviek určených SPP a.s. 
Pri kladnom výsledku tlakovej skúšky jestvujúceho rozvodu OPZ : zabezpečí sa osadenie meradla, 
napustí plyn, vykoná sa odvzdušnenie a uvedie OPZ do prevádzky. 
Zápis o tlakovej skúške plynovodu a prípojok potvrdený prevádzkovateľom plynu odovzdá zhotoviteľ 
stavby investorovi ako súčasť stavebnej dokumentácie. Na prevzatie plynovodu do užívania platia 
príslušné predpisy, zákony a normy. K tlakovej skúške bude prizvaný aj pracovník oprávnenej 
organizácie, podľa vyhl. 508/2009 MPSVR príl.č.1, skupina B písmeno g . Pred tlakovou skúškou PZ 
vypracuje zhotoviteľ stavby technologický postup tlakovej skúšky. 
Pri zápornom výsledku tlakovej skúšky OPZ: SPP - Distribúcia, a.s. oznámi túto skutočnosť odberateľovi 
a požiada ho o uvedenie OPZ do zodpovedajúceho technického stavu a doloženie kladnej revíznej správy 
OPZ. Do doby odstránenia porúch zhotoviteľ nezabezpečí osadenie meradla a plyn do OPZ nenapustí. Po 
odstránení porúch na OPZ bude odberateľ opätovne napojený. 

Dodržiavať STN EN12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN EN 12007-4., STN EN ISO 
3183 

b) Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií a orgánov správy a obce: 

• Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie územného rozvoja mesta: záväzné stanovisko k investičnej 

činnosti č. MAGS OOUPD 37323/2016-17155 zo dňa 11.04.2016: 
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križovanie miestnych komunikácií v správe Hlavného mesta SR realizovať všade, kde je to možné 

pretláčaním pri plynovodoch a mikrotunelovaním pri pripojovacích plynovodoch; 

počas výstavby žiadame zabezpečiť bezpečnú premávku, plynulú prevádzku MHD ( trolejbus, autobus) 

a bezpečný pohyb chodcov vrátane cestujúcich MHD; 

na komunikáciách s MHD žiadame zachovať jeden jazdný pruh v oboch smeroch; 

v OSP žiadame predložiť projekt dočasného dopravného značenia vrátane jednoznačného dopravného 

značenia pre pohyb chodcov, vrátane cestujúcich MHD; 

Upozornenie: v prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do majetku 

a správy Hlavného mesta SR, žiadame tento v projektovej dokumentácii pre stavebné konanie riešiť 

samostatne vo všetkých náležitostiach projektovej dokumentácie; 

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

o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy. 

• Mestská časť Bratislava - Staré mesto -č. 46864-277/2014/MAJ/Haa zo dňa 01.12.2014: 

súhlas je podmienený dodržaním podmienok, ktoré budú v územnom rozhodnutí a vydáva sa za účelom 

vydania rozhodnutia o povolení stavby. 

• Hlavné mesto SR Bratislava, stanovisko vlastníka · pozemkov a komunikácií č. MAGS OSK 

59424/2014/4- 371768 zo dňa 09+.12.2014: 

Súhlasíme s navrhovanou rekonštrukciou inžinierskych sietí podľa predložených situácií cez 

uvedené pozemky. Na uvedené sa nevzťahuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena, vzhľadom na to, že sa jedná o rekonštrukciu inžinierskych sietí v zmysle Dohody 

-čl. II. Predmet dohody, bod 2. uzatvorenej dňa 21.11.2014. 

• Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, odd. koordinácie dopravných systémov: stanovisko č. MAGS 

OKOS 59542/2014-349232 zo dňa 19.11.2014: 

v správe hlavného mesta SR Bratislavy sú komunikácie Palisády, Kuzmányho, verejné osvetlenie (VO) 

všetkých dotknutých komunikácií a cestná dopravná signalizácia (CDS); 

pred realizáciou rozkopávkových prác na komunikáciách v správe hl. mesta (mimo hraníc stavby) 

požiadajte Hlavné mesto (OKOS) o rozkopávkové povolenie s platným POD na dotknutej komunikácii a 

chodníku a práce si naplánovať tak, aby rozkopávka mohla byt' realizovaná v období od 15. marca do 15. 

novembra bežného roka v najkratšom možnom technologickom časovom rozsahu; 

požiadajte Hlavné mesto (OKOS) o povolenie na uzávierku miestnej komunikácie Palisády; 

križovania plynovodov cez komunikácie v správe hlavného mesta žiadame zrealizovať pretláčaním ; 

rozkopávky žiadame zrealizovať v zmysle platných predpisov a technologických postupov, existujúce 

živičné a betónové konštrukčné vrstvy zarezať kotúčom (použitím pneumatického kladiva dochádza k 

poškodeniu konštrukcií vozoviek a chodníkov aj v okolí stavby), na zásyp použiť vhodný materiál v 

zmysle STN - štrkodrvu (nie výkopok) zabezpečiť predpísané zhutnenie - po vrstvách (hrúbka podľa 

účinnosti použitého hutniaceho prostriedku - max. 30 cm) podľa preukaznej skúšky použitého zásypového 

materiálu, dodržať konštrukciu a viazanie prekrytie konštrukčných vrstiev - vo vozovke po 15 cm a v 

chodníku po 15 cm, použiť modifikované asfalty, pracovné škáry na PÚ prelepiť asfaltovou páskou, predložiť 

atesty použitých materiálov a predpísaných skúšok; 

po rozkopávkach žiadame: 

• na komunikáciách dodržať niveletu vozovky, v mieste rýh urobiť spätnú úpravu - zhutnený zásyp + 

podkladný betón tr. C 20/25 hr. 23 - 25 cm + penetračný náter s obsahom asfaltu 0,6 kg/ m2 + asfaltový 

betón ACol 1 s modifikovaným asfaltom PMB 50/70 hr. 2 x 6 cm (dodržať previazanie jednotlivých 

konštrukčných vrstiev). Poslednú - obrusnú vrstvu povrchovej úpravy hr. 6 cm položiť súvislo na celú 

šírku dotknutého jazdného pruhu a celú dÍžku dotknutého úseku s predÍžením + 1 m na koncoch úseku -

pri pozdÍžnych rozkopávkach; 

• na chodníkoch urobiť novú povrchovú úpravu ACo8 hr. 4 cm (na podkladný betón tr C 12115 hr. 12 cm 

položený na zhutnený podklad, použiť spojovací penetračný nástrek 0,5 kg/m2
) na celú šírku chodníka a 

celú dÍžku dotknutého úseku s predÍžením + l m na koncoch dotknutého úseku, dodržať niveletu 

chodníkov a obrubníkov, uvoľnené obrubníky osadiť do betónového lôžka a zaškárovať. Dláždené 

chodníky predláždiť, použiť dlažbu rovnakej kvality, farby a rozmerov, dlažbu podbetónovať betónom tr. 

C 12/I 5, na podsyp a zaškárovanie dlažby požiť kamennú drvu fr. 014 mm (nie piesok - vyplavuje sa); 

rozkopávky po ukončení žiadame zápisnične odovzdať správcovi komunikácií; 

po ukončení prác žiadame obnoviť stavbou porušené vodorovné dopravné značenie. Na vyznačenie 
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žiadame použiť plasty; 
žiadame rešpektovať, chrániť pred poškodením a pred začatím prác vytýčiť (odbornou firmou) naše 
podzemné káblové vedenia VO, CDS. Pri križovaní, resp. súbehu navrhovanej trasy plynovodov s našimi 
podzemnými vedeniami VO a CDS žiadame dodržať STN 73 6005 a STN 34 1050. Ak príde k 
poškodeniu kábla VO, resp. CDS žiadame vymeniť celé káblové pole bez použitia spojok. Pri poškodení 
lôžka pre uloženie káblov VO žiadame o obnovenie lôžka alebo žiadame kábel uložiť do chráničky -
betónového žľabu s rovným betónovým podkladom bez použitia spojok. Pred začatím prác a pred 
zásypom rýh prizvať - správcu VO a CDS ku kontrole vykonaných prác. Všetky stavebné práce žiadame 
realizovať bez prerušenia funkčnosti VO a CDS. Prípadnú poruchu na VO je potrebné ohlásiť na tel. č. 

02/63810151; 
uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (týka sa prác na objektoch v správe hlavného mesta). 

• Mestská časť Bratislava - Staré Mesto : stanovisko cestného správneho orgánu a správcu komunikácií III. 
a IV. triedy : 
dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, predovšetkým 
nariadenie č . 6/2013 o dodržiavaní čistoty a poriadku, sypký materiál musí byť umiestnený vo vhodnej 
nádobe alebo zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia a verejnej 
kanalizácie (napr. odplavením, odviatím vetrom); 
v zmysle zákona č. 13 5/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov 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 komunikácie na uliciach Dankovského, Javorinská, Hummelova, Ľubinská, Medzierka, 
Fialkové údolie a Staroturský chodník mestskú časť Bratislava - Staré Mesto, na ostatných plochách 
požiadať o súhlas ich vlastníkov; 
pri vykonávaní výkopových prác zabezpečiť prechod pre chodcov a umožniť vstupy do 
priľahlých nehnuteľností; 

po ukončení výkopových prác urobiť povrchovú úpravu na chodníkoch v celej šírke v dotknutom úseku a 
na vozovkách v polovičnej šírke v dotknutom úseku, dlažbu na chodníkoch predláždiť v celej šírke 
v dotknutom úseku, všetky výkopové práce realizovať v spolupráci so správcom komunikácie, ostatné 
plochy uviesť do pôvodného stavu; 
uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a zariadeniach počas zvláštneho užívania 
komunikácie; 
riešenie dopravnej situácie a dopravné značenie počas stavby odsúhlasiť v Operatívnej komisii na 
oddelení dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy; 
ku kolaudácii stavby predložiť záznam z odovzdania ukončenej rozkopávky; 
na stavbe umiestniť tabuľu s označením stavebníka, zodpovedného zástupcu, dátumu začatia a ukončenia 
stavby a číslom stavebného povolenia; 
každú zmenu nad rámec tohto stanoviska je stavebník povinný uskutočniť len po predchádzajúcom 
súhlase referátu špeciálneho stavebného úradu a ŠFRB a referátu dopravy. 

• Dopravný podnik Bratislava, a.s.: č . 15801/2000/2014 zo dňa 28.11.2014: 
káblové siete DPB, a.s. musia byť 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 (tf. 5950 149 1), 
prípadne na elektrodispečing DPB, a.s. (tf. 5950 6666); 
výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani ináč poškodiť pevné trakčné 

zariadenia; 
kríženia a súbehy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005; 
pri pretláčaní je nutné dohodnúť podmienky na konkrétnom mieste so správcom pevných trakčných 
zariadení DPB, a.s. ( tf. 5950 1491); 
odkryté káble musia byť pred zasypaním skontrolované správcom (tf. 5950 1491). Zápis z tejto kontroly 
je nutnou podmienkou ku kolaudácii stavby a stavba nesmie byť bez uvedeného dokladu skolaudovaná; 
pri prácach v blízkosti trakčných vedení treba dodržiavať STN 34 31 12, najmä články 112, 117 a 120 -
dodržanie bezpečnej vzdialenosti minimálne 1,0 m od živých častí trakčného vedenia; 
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upozorňujeme, že práce na ul. Palisády, v križovatke Šulekova a na ul. Mudroňova budú vykonávané pod 

živým trakčným vedením trolejbusových tratí; 

počas celej doby výstavby plynovodov a ich prípojok musí byť zachovaná obojsmerná premávka na ul. 

Palisády, resp. Šulekova a tiež zabezpečená obsluha oblasti Slavín autobusmi so spojením na Hodžovo 

námestie a naspäť. Preto do dokumentácie musí byť doplnená postupnosť a organizácia výstavby 

hlavného plynovodu na uliciach Palisády a Kozia, na spojení plynovodných trás v križovatke 

Palisády - Šulekova, ďalej uličných prípojok Sládkovičova, Maróthyho, Hummelova a tiež 

domových prípojok na ul. Palisády a Kozia vo vzťahu k podmienke zachovania nepretržitej 

prevádzky na trolejbusovej dráhe Palisády a Šulekova, ako aj voči premávke autobusov verejnej 

hromadnej dopravy na okruhu Šulekova, Palisády, Hodžovo nám., Staromestská, Kozia, Šulekova, 

keďže treba počítať aj s vyvolaným zrušením rezidentských parkovacích miest, prípadne so zmenou 

jednosmerných ulíc v dotknutej oblasti, vytvorením podmienok pre zriadenie náhradných zastávok MHD, 

rozsiahlejším obnovovaním povrchov vozoviek atď. V tomto zmysle spracované zásady organizácie 

a prevádzky dopravy žiadame predložiť DPB, a.s. pred vydaním stavebného povolenia; 

stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas výstavby nesmú ohrozovať premávky 

trolejbusov a autobusov nad rámec prerokovaných a potvrdených riešení a v žiadnom prípade nesmú 

spôsobiť zastavenie prevádzky na trolejbusovej dráhe; 

stavebná činnosť musí byť vykonávaná tak, aby bol trvale zabezpečený dosah zberačov trolejbusov na 

trolejové vedenie; 
stavba nesmie poškodiť ňou dotknuté prevádzkové zariadenia DPB, a.s. (zastávky a ich vybavenosť) a je 

povinná realizovať a udržiavať dopravné značenie náhradných zastávok, príp. iné dopravné zariadenia; 

stavebník na základe obojstranne potvrdených zásad organizácie a prevádzky dopravy vypracuje časový 

harmonogram etapizácie stavebných prác, ktorý najneskôr 30 dní pred začatím stavby predloží DPB, a.s. 

na schválenie. Následne musí zakaždým 5 pracovných dní vopred oznámiť DPB, a.s. presný a záväzný 

termín každej zmeny v organizácii a prevádzke MHD; 

realizácia stavby musí byť termínovo, organizačne a vecne skoordinovaná s ostatnou stavebnou 

činnosťou v ňou dotknutej oblasti; 
vyššie uvedené podmienky vrátane z nich vyplývajúce požiadavky treba premietnuť do realizačných 

pokynov stavby a rešpektovať ich počas celej doby výstavby; 

v rozhodnutí stavebného povolenia žiadame vyjadrenie a podmienky Dopravného podniku 

Bratislava, a.s. citovať v plnom znení, resp. zástupcu DPB, a.s. prizvať na stavebné konanie. 

• Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie (z hľadiska odpadového hospodárstva): č. OU-BA

OSZP3-20l4/85082/HEL/I zo dňa 10.11.2014: 

- držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo právnickým osobám, 

ktoré sú na túto činnosť oprávnené; 
- držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí ihneď po vytvorení odviesť k 

oprávnenému odberateľovi; 
- držiteľ odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich pred znehodnotením, 

odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom ; 

- držiteľ odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich zhodnotení 

a zneškodnení; 
- držiteľ odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom (§ 1 O vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. 

z.) ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov alebo 50 kg nebezpečných odpadov 

v termíne do 31.januára nasledujúceho kalendárneho roka; 

- nakoľko celkové množstvo odpadov z uskutočňovania stavebných prác presiahne súhrnné množstvo 200 

ton za rok je držiteľ odpadov zo stavby povinný zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie; 

- držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob nakladania s odpadom 17 

05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené 17 05 03; 

- držiteľ odpadov najneskôr v termíne do kolaudácie stavby predloží tunajšiemu úradu doklady 

preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou osobou. 

• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2015/27025-3/HUD zo dňa O 1.04.2015: 

na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona; 

výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú; 
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stavba si nevyžaduje vydanie predchádzajúceho súhlasu osobitným rozhodnutím orgánu ochrany prírody 
podľa§ 47 ods.3 zákona ani vydanie iného súhlasu v zmysle zákona; 
stavbou nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody, chránené zákonom - nie je v kolízii so záujmami 
ochrany drevín, územnej a druhovej ochrany; 
v zmysle § 9 ods.3 zákona sa k stavebnému povoleniu predmetnej stavby nevyžaduje vyjadrenie podľa § 
9 písm. c) zákona. 

• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia: vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy č. OU-BA-OSZP3-
2015/27126/SVE/l. zo dňa 13.03.2015: 

uskutočnenie a užívanie stavby je možné za týchto podmienok - dokumentáciu odsúhlasiť BYS, a.s. 

• Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia,: č. OU-BA-OKRl-2015/42979-2 zo dňa 04.04.2015: 

bez pripomienok. 

• Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, stanovisko č. KRPZ
BA-KDB-28-047 /2015 zo dňa 12.3.2015: 
vo veci výkopových prác a pracovného záberu na stavbou dotknutých komunikáciách žiadame pred 
začatím prác (v termíne max. 30 dní a min. 7 dní) predložiť projekt organizácie dopravy počas 
predmetnej rekonštrukcie s návrhom umiestnenia dočasného dopravného značenia v danej lokalite za 
účelom prerokovania a odsúhlasenia v Operatívnej komisii pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hl. 
mesta SR Bratislavy; 
počas prác na chodníku žiadame zachovať šírku pásu pre chodcov min. 1,5 m alebo zabezpečiť lávky pre 
chodcov, prípadne zabezpečiť odklon pešej trasy na najbližší chodník príslušným dočasným dopravným 
značením; 

stavbu žiadame realizovať v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách v znení neskorších predpisov a noviel. 

• Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-2015/3855-15/28985/BAL zo dňa 
05.05.2015: 
konkrétny spôsob ochrany potenciálnych, doposiaľ neznámych alebo neevidovaných archeologických 
nálezov na mieste stavby určil KPÚ BA v samostatnom rozhodnutí č. KPUBA-2015/8795-2/24549/ŠUS 
zo dňa 5.5.2015; 
vzhľadom na zachovanie pamiatkovo chránených oplotení, pri ktorých nie je možný priamy prístup ku 
skrinke DRZ z verejného priestranstva, budú osadené hlavné plynové uzávery na dostupnom mieste, 
v chodníkoch, s krytom v úrovni chodníka; 
tam, kde je možné osadiť skrinky DRZ v oploteniach, resp. parcelačných múroch, budú pred realizáciou 
upresnené ich pozície, vzhľadom na ochranu konkrétnych architektonických prvkov oplotení a múrov. 
Návrh prerokovať vopred na mieste realizácie; 
začiatok realizačných prác podľa upravenej projektovej dokumentácie ohlási investor v predstihu, 
preukázateľne písomnou formou na KPÚ BA, štátny dohľad bude vykonávať Mgr. Baloghová; 
každú závažnú zmenu oproti schválenej projektovej dokumentácii a zmenu oproti alebo nad rámec tohto 
záväzného stanoviska je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom. 

• Krajský pamiatkový úrad Bratislava, rozhodnutie č. KPUBA-2015/8795-2/24549/ŠUS zo dňa 5.5.2015: 
stavebník I investor zabezpečí podľa § 35 ods. 2 písm. c) pamiatkového zákona vykonanie pamiatkového 

výskumu v rozsahu, spôsobe vykonávania a nakladania s nálezmi stanovenom v bode 4. tohto rozhodnutia; 
- stavebník / investor uzatvorí podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní pamiatkového 

výskumu s vybranou právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologický výskum podľa § 36 ods. 4 
pamiatkového zákona (ďalej len oprávnená osoba). Zoznam oprávnených osôb je k dispozícii na 
internetovej stránke www.culture.gov.sk alebo www.pamiatky.gov.sk a na KPÚ BA; 

- podľa§ 38 ods. 1 pamiatkového zákona náklady na pamiatkový výskum uhrádza vlastník alebo stavebn ík; 
- KPÚ BA podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona určí druh, rozsah, spôsob vykonávania pamiatkového 

výskumu a nakladanie s nálezmi: 
a) Druh pamiatkového výskumu: 

• archeologický výskum podľa § 35 ods. 3 písm. d); 
• záchranný výskum podľa § 35 ods. 4 písm. b) zrealizovaný na záchranu predpokladaných 

nálezov počas a v súčinnosti so stavebno-zemnými prácami. 
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b) Rozsah výskumu: 
Výskum (odkryv, výkopy) sa vykoná v mieste výkopov zemných rýh na uvedených trasách pre 
plynovody a pripojovacie plynovody. 

c) Spôsob vykonávania výskumu: 
Výskum sa vykoná v úzkej súčinnosti s odstránením povrchovej pedologickej vrstvy. Výskum sa 
vykoná formou odborného dozoru, t.j. za prítomnosti archeológa za účelom vyhľadávania, 
identifikácie, vyhodnocovania a zberu archeologických nálezov. V prípade lokalizácie 
archeologického objektu, závažného archeologického nálezu (napr. depot predmetov) prizve na 
obhliadku zástupcu KPÚ BA. Každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby bude prerokovaný 
s KPÚ BA, ktoré určí rozsah lokálnej plošnej sondy za účelom pokrytia miesta nálezu tak, aby nález 
mohol byť ručným výkopom odkrytý, preskúmaný ajeho nálezové súvislosti dostatočne odborne 
zdokumentované. Podmienky vykonania výskumu môžu byť počas jeho realizácie doplnené, 
prípadne upravené podľa aktuálnej nálezovej situácie. 

d) Nakladanie s nálezmi: 
- podľa § 40 ods. 6 pamiatkového zákona každý archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej 

republiky; 
-oprávnená osoba je podľa § 39 ods. 12 pamiatkového zákona povinná držať a chrániť archeologický 

nález až do jeho odovzdania, prevodu vlastníckeho práva alebo prevodu správy podľa § 40 ods. 9 
pamiatkového zákona. 

- cieľ výskumu: 
- záchrana a ochrana dosiaľ neznámych nálezov zistených pri realizácii povolenej stavby, ich 

identifikácia, preskúmanie a odborné zdokumentovanie nálezových súvislostí. 
stavebník: 

•zabezpečí, aby oprávnená osoba podľa § 39 ods. 2 pamiatkového zákona pri vykonávaní výskumu 
prihliadala na záujmy chránené osobitnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, spolupracovala 
s orgánmi zabezpečujúcimi ochranu týchto záujmov a chránila práva a oprávnené záujmy vlastníkov 
nehnuteľností a iného majetku; 

• oznámi písomne 1 O kalendárnych dní vopred KPÚ BA začiatok zemných prác na stavbe; 
• doručí kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude 
vykonávať archeologický výskum; 

• zabezpečí, aby oprávnená osoba podľa § 39 ods. 5 pamiatkového zákona oznámila KPÚ BA začatie 
pamiatkového výskumu najmenej 5 pracovných dní vopred a ukončenie terénnej časti výskumu 
bezodkladne, realizáciu výskumu je potrebné nahlásiť aj príslušnému obecnému úradu; 

• zabezpečí, aby oprávnená osoba vykonala podľa § 39 ods. 7 pamiatkového zákona opatrenia proti 
poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu alebo odcudzeniu nálezu; 

• zabezpečí, aby oprávnená osoba zvolala v prípade pozitívneho výsledku výskumu na konci terénnej 
časti výskumu záverečnú odbornú komisiu za účasti KPÚ BA; 

•zabezpečí, aby oprávnená osoba podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona spracovala výskumom 
zistené odborné poznatky vo výskumnej dokumentácii v súlade s príslušnými ustanoveniami Vyhlášky 
Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z. (ďalej len vyhláška); 

• oprávnená osoba je podľa § 39 ods. 1 O pamiatkového zákona povinná predložiť výskumnú 
dokumentáciu Pamiatkového úradu SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, na posúdenie. 
Toto stanovisko je potrebné zabezpečiť pred odovzdaním výskumnej dokumentácie 
investorovi/stavebníkovi; 

stavebník podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdá bezodkladne do 120 dní od skončenia 
terénnej časti výskumu jedno vyhodnotenie výskumnej dokumentácie spolu s príslušným stanoviskom 
PÚ SR na KPÚ BA a jedno Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická ul. č. 2, 949 
21 Nitra (ďalej len A Ú SA V). 

• Krajský pamiatkový úrad Bratislava, rozhodnutie č. KPUBA-2015/3855-6/9458/BAL zo dňa 10.02.2015: 
skripky DRZ neumiestňovať pred fasády národných kultúrnych pamiatok ( ďalej Jen „NKP"), 
plynové prípojky do objektov NKP riešiť formou zemných modulov; 
pred ostatnými objektmi nachádzajúcimi sa v riešenej časti pamiatkového územia umiestniť skrinky DRZ 
v združených polohách, na hranic iach dotknutých parciel; 
skrinky DRZ budú atypy prispôsobené architektúre konkrétnych objektov, pred ktorými budú osadené 
a svojím materiálovým a dizajnovým riešením nebudú v kontraste s charakterom historickej zástavby 
a prostredia pamiatkovej zóny; 
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v zmysle vyššie uvedených podmienok 1 - 3 tohto rozhodnutia spracovať vyšší stupet'l projektovej 

dokumentácie, ktorá bude v rozpracovanosti prerokovaná podľa § 32 ods.9 pamiatkového zákona 

a následne predložená na KPÚ BA za účelom vydania záväzného stanoviska podľa § 32 ods.! O 
pamiatkového zákona; 
súčasťou projektovej dokumentácie bude vizualizácia konkrétneho typu skrinky DRZ (podľa 

podmienky č.3 tohto rozhodnutia) a jej umiestnenia pred vybranými objektmi ( podľa podmienky 

č.2 tohto rozhodnutia), rozvinuté uličné pohľady s rozmiestnením skriniek DRZ pred konkrétne 

fasády riešených objektov, rozvinuté pohľady jednotlivých ulíc so špecifikovaním rozostupov 

umiestňovaných skriniek DRZ; 
každú závažnú zmenu oproti schválenému zámeru a zmenu oproti alebo nad rámec tohto rozhodnutia je 

nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom. 

• Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku Bratislava: č. ASM-90-2124/2014 zo dňa 20.10.201 4: 

vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, 

zvýšenie objektov, rozsah a pod.). 

• Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Sekcia informatiky. telekomunikácií a bezpečnosti , odbor 

telekomunikácií: č. SITB-OT4-2017/000399-073 zo dňa 03.04.2017: 

v zauJmovom území pre realizáciu budúcej stavby „Rekonštrukcia plynovodov - U000094 -
Bratislava, 6_Cl ul. Myjavská -Červeňova, Palisády III. etapa v Bratislave", lokalita Dankovského, 

Hummelova, Ľubinská, Fialkové údolie, Medzierka, Staroturský chodník a Javorinská ulica v Bratislave, 

na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii, v katastrálnom území Staré Mesto má 

MV SR vlastné telekomunikačné káble číslo 1023, 1023/A a 1023/B. Polohopis spomenutých káblov je 

uvedený v prílohe. Pred zahájením výkopových prác odporúčam vykonať vytýčenie trasy kábla. 

Súčinosť pri vytyčovaní kábla poskytne poverený zástupca správcu siete MV SR Ing. Jaroslav Pinkava, 

tel.: +42 1 961 039 770, mobil: +421 905 940 854, e-mail.:jaroslav.pinkava@minv.sk. 
Správca telekomunikačnej siete MV SR nemá k predloženej dokumentácii žiadne ďalšie výhrady, 
požiadavky ani pozmeňujúce návrhy. 
V zmysle § 140b ods.2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov ako dotknutý orgán vydávam toto záväzné stanovisko. 

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto. záväzné stanovisko číslo: 

HŽP/7651 /2017 zo dňa 20.04.2017: 
po ukončení výstavby budú všetky dotknuté povrchy - komunikácie, chodníky a zeleň uvedené do 
pôvodného stavu; 
predložený návrh PD nie je v rozpore s požiadavkami platných právnych predpisov určených na ochranu 

verejného zdravia. 

• Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy. stanovisko: č. KRHZ-BA-HZUB6-3887/2014-001 zo dňa 

05.11.2014: 
súhlasné stanovisko bez pripomienok. 

• Siemens s.r.o.: č. PD/BA/063/ 15 zo dňa 10.4.2015: 
pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne; 
všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme uložiť do 

chráničiek; 

pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.: p. Kubišta 0903 

555 028; 
v prípade križovania Vašich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, požadujeme dodržať 

ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a predpisy a prizvať stavebný dozor 

Siemens, s.r.o., 
v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvať 

stavebný dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie; 

k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácii požadujeme predvo lať stavebný dozor 

Siemens, s. r. o„ 
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prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas stavebných prác Vám 

budeme v plnej výške fakturovať; 
práce vyžadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia prevádzky VO; 

v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. číslo: 02/ 6381 0151; 

toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovateľa VO a nenahrádza vyjadrenie vlastníka 

VO - Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 

• Západoslovenská distribučná. a.s.: zo dňa 30. 10.2014: 

rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s., (silové aj 

oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa§ 43 zákona 251 /2012 Z.z., o energetike a jeho noviel. 

Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení 

VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná č. 14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme 

správy sietí VVN Čulenova č.3; 
pred zahájením výkopových prác je potrebné v dostatočnom predstihu požiadať o vytýčenie podzemných 

elektrických vedení majetku Západoslovenská distribučná, a.s. Vo vytyčovacom protokole budú 

stanovené podmienky prác v blízkosti zariadení ZO, a.s. - v mieste trasy káblov žiadame odkopanie 

vykonávať ručne; 

v prípade poškodenia podzemného el. vedenia stavebnou činnosťou žiadame uvedenú skutočnosť nahlásiť 

na poruchovú službu spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. tel. 0800 111 567. 

• Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.: č. 36744/2014/SV zo dňa 3.11.2014: 

pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi 

zariadeniami požadujeme rešpektovať zariadenia BVS, a.s. a ich ochranné pásma, 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 ochranného pásma, je zakázané vykonávať zemné práce, 

umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia 

alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii 

alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, 

vykonávať terénne úpravy a podobne; 
pri súbehu alebo križovaní navrhovaných inžinierskych sietí s vodovodom alebo kanalizáciou a 

pod. je potrebné v dotknutom území vytýčiť a zamerať inžinierske siete a polohu navrhovaného 

objektu zodpovedným geodetom a dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie a ich súčastí; 
k objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť 

situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení 

v danej lokalite. Objednávku je možné odovzdať na odbor priamych služieb zákazníkom BYS cez 

podateľňu; 

pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je 

potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien 

a dodatkov; 
akákoľvek stavebná alebo iná činnosť v trase vodovodu a kanalizácie, vrátane ochranného pásma, sa 

môže vykonávať iba so súhlasom BYS; 

výkopové práce v ochrannom pásme vodohospodárskych zariadení a 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 vodorovných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať BYS; 

každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať 

vplyv o verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na 

svoje náklady prispôsobenie poklopov, vstupov do šácht, zasúvadlových uzáverov a iných objektov 

a zariadení verejného vodovodu alebo kanalizácie novému stavu nivelety terénu; 

zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť BYS; 

Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v ochrannom 

pásme 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 
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stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne 
prevádzkovateľa . 

• SPP- distribúcia. a .s.: TDba/2794/2014/JPe zo dňa 10.11.20 14: 
odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii PE plynovodov vyžiadať od oprávnenej organizácie; 
pred zemnými prácami vytýčiť plynárenské zariadenia, miesta odpojov a prepojov a na základe 
objednávky v SPP - distribúcia, a.s„ Bratislava; 
odpoje a prepoje na predmetných plynovodoch budovať na základe schváleného technologického 
postupu na odd. prevádzky BA, PK, SPP - distribúcia, a.s., Bratislava; 
zabezpečiť prepojenie všetkých existujúcich odberných miest (OPZ) v navrhovanej oblasti rekonštrukcie 
plynovodov; 
vyústenie signalizačného vodiča na PE plynovodoch a prípojkách plynu umiestniť do poklopov zemných 

súprav uzáverov, odvzdušňovačov a do skriniek MaR; 
zemné práce v blízkosti plynárenských zariadení vykonávať výhradne ručne; 
pri realizácii stavby rešpektovať zákon SR č. 251/2012 Z. z. a príslušné STN, TPP; 
1. úradnú skúšku PE plynovodov vykonať za účasti oprávnenej organizácie v zmysle vyhl. č. 508/2009; 
ku všetkým rozhodujúcim etapám stavby prizvať zástupcov budúceho prevádzkovateľa - odd. prevádzky 
BA, PK, SPP -distribúcia, a.s.; 
geodetické zameranie stavby spracovať v systéme JTSK, vo výškovom systéme Bpv, v 3. triede presnosti 
a odovzdať súbor údajov vo formáte DGN /systém TEPL YN aktuálna verzia/ v zmysle príkazu č. 4/98 
GR SPP; 
pri preberacom konaní technickej dokumentácie (plynofikácia) doložiť právoplatné kolaudačné 

rozhodnutie alebo povolenie dočasnej prevádzky z príslušného stavebného úradu; 

• Slovak Telekom, a.s a DIGI SLOVAK.IA, s.r.o.: č. 6611629564 zo dňa 14.11.2016: 
existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom ( §68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je 
potrebné dodržať ustanovenia§ 65 zákona č. 351/201 lZ. z. o ochrane proti rušeniu; 

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; 
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 DIGI SLOV AKIA, s.r.o. alebo zasahuje do 
ochranného pásma týchto sietí (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 sietí: Iveta Jankovičová, 

iveta.jakovicova@telekom.sk, +421 903 909 625; 
v zmysle § 66 ods. 7 zákona č.3 51/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí 
zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant; 
zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. l O 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; 
upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti 
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 
stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách 
prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení; 
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 SLOV AKIA, s.r.o„ je potrebné zo strany 
žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma; 
nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení; 

v prípade, že žiadate(' bude so zemnými prácami alebo činnost'ou 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 spoločnosti 
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 
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zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť 

vyžiadať si obdobné vyjadrenia od prevádzkovateľov týchto zariadení; 

vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu 

terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej 

doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: 

Daniel Talacko, daniel.talacko@telekom.sk, +421 902 719 605. V objednávke v dvoch vyhotoveniach 

uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania; 
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; 

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.; 
žiadateľa zároveň upozori1ujeme, 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; 
poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme 

nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

• UPC BROADBAND SLOV AKJA, s .r.o.: zákres č. 472/2016 zo dňa 11.08.2016: 

pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete; 

v ochrannom pásme káblov 1 m na obidve strany vykonávať ručný výkop; 

v prípade obnaženia káblov UPC zabezpečiť ich ochranu; 
pred zásypom pozvať správcu UPC na ohliadku, či káble nie sú poškodené; 

zásyp káblov vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť signalizačnú fóliu nad káblami; 

• Transpetrol, a .s .: stanovisko č. 4498/0PS zo dňa 25.11 .2015 k podzemným telekomunikačným vedeniam 

a zariadeniam (PTVZ): 
pred započatím stavebných prác je nevyhnutné priamo v teréne upresniť smerové polohy nášho PTVZ a 

viditeľne ich vyznačiť. Spôsob značenia vytýčeného PTVZ si zabezpečí realizujúca externá firma, ktorá 

je povinná požiadať našu spoločnosť o vyhľadanie a vytýčenie nášho PTVZ, na vlastné náklady. 

Transpetrol a.s. nezodpovedá za stav, prípadné premiestnenie vyznačenia nášho PTVZ. Je potrebné určiť 

bezpečnostné vzdialenosti v miestach, kde dôjde k súbehu a ku križovaniu. V týchto miestach sa ručne 

vykopú sondy za prítomnosti zamestnancov a.s. Transpetrol na náklady investora a tak sa overí a 

zdokumentuje skutočná hÍbka a poloha uloženia nášho PTVZ. Nad naším PTVZ je potrebné dodržiavať 

zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu ( 

prekrytie cestným panelom, zažlabovanie a pod.); 

križovanie treba projekčné riešiť tak, aby nové zariadenie prechádzalo pod existujúcim PTVZ, v kolmom 

smere k pozdÍžnej osi PTVZ. Medzi spodnou stenou existujúcej PTVZ a vrchnou stenou navrhovaného 

podzemného zariadenia) treba dodržať odstup minimálne 20 cm; 

plánované podzemné zariadenie v miestach križovania s našim PTVZ je nutné uložiť do oceľovej 

chráničky alebo použiť inú účinnú ochranu napr. TKZ -žľaby s poklopom proti mechanickému 

poškodeniu nášho existujúceho PTVZ do vzdialenosti najmenej 2 m od miesta križovania na obidve 

strany od osi nášho PTVZ; 
začiatok stavebných prác v ochrannom pásme PTVZ (rozumie sa vzdialenosť 1,5 m na obidve strany od 

osi PTVZ) a osobitne priblíženie sa na vzdialenosť 1,5 m od miesta križovania s našim PTVZ je 

potrebné nám oznámiť 1 O dní vopred. Na s nami dohodnutý termín vyšleme našich zástupcov: 

na vykonanie inštruktáže pracovníkov dodávateľskej organizácie o bezpečnostných predpisoch a 

opatreniach pre stavebné práce v priestore ochranného pásma našich zariadení a pre priamy styk s PTVZ. 

O tomto sa vyhotoví písomný záznam; 

na vykonanie presného vyhľadávania a vytýčenia našich podzemných vedení. Realizátor stavby na 

vykonanie vyhľadávacích a vytyčovacích prác, dozoru pri vykopaní sond pri križovaní a súbehu nášho 

PTVZ a dozoru pri realizácii zásypových prác zašle objednávku na adresu - Transpetrol a.s., odbor OPS, 

936 O 1 Šahy - na základe čoho budú doprava a poskytované služby priebežne fakturované podľa 

aktuálneho cenníka a.s. Transpetrol. O vykonaní týchto činností sa vyhotoví písomný záznam. 

Objednávateľ vyhľadávacích a vytyčovacích prác, dozoru pri vykopaní sond pri križovaní a súbehu nášho 

PTVZ a dozoru pri realizácii zásypových prác je povinný faktúru uhradiť v stanovenom termíne. V 
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prípade potreby opakovaného vytyčovania z dôvodov nie na strane a.s. Transpetrol bude táto služba opä
tovne fakturovaná na základe objednávky od investora; 
na odovzdanie staveniska objednávateľovi pre výkon práce v ochrannom pásme a osobitne pre prípady 
križovania nášho PTVZ. O odovzdaní staveniska sa vyhotoví písomný záznam potvrdený zúčastnenými 
stranami. V prípade, že príčinou neprevzatia staveniska nie je nedbalosť zamestnancov a.s. Transpetrol, je 
naša spoločnosť oprávnená požadovať finančnú úhradu od objednávateľa za opakované práce; 
všetky zemné výkopové práce pri obnažení nášho PTVZ v pásme 1,5 m na jednu i druhú 
stranu od vytýčenej osi PTVZ je nevyhnutné vykonávať len ručne, bez použitia strojných 
mechanizmov. Počas celej doby stavebných prác v ochrannom pásme a zvlášť v miestach 
križovania s našim PTVZ požadujeme zo strany dodávateľa zabezpečiť nepretržitý technický 
dozor a vykonať také opatrenia, aby nedošlo k nedovoleným zásahom na našom PTVZ. Tieto 
práce je nevyhnutné organizovať tak, aby a.s. Transpetrol mohol zabezpečiť účasť svojho 
zástupcu. Ak naše PTVZ bude obnažená, realizátor stavby musí zabezpečiť stráženie obnaženého miesta 
až po jeho zahrnutie. Lôžko nášho PTVZ pred zahádzaním zapieskovať, zhutniť a osadiť výstražnou 
fóliou nad trasou PTVZ . Dodržiavať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali 

prístup k PTVZ. Bez súhlasu zodpovedného pracovníka a.s. Transpetrol nezvyšovať a neznižovať vrstvu 
zeminy nad našim PTVZ„ Vykonávateľ zemných prác nesie zodpovednosť i za čiastočné mechanické 
poškodenie PTVZ. Zásyp PTVZ v mieste križovania je možné vykonať len po našom súhlase. 
ešte pred zásypom požadujeme vykonať porealizačné geodetické zameranie polohy križovania nového 
podzemného zariadenia s našim PTVZ v systéme S-JTSK a dodať zamerané 
údaje v elektronickej forme vo formáte MicroStation DGN firmy Bentley; 
porušenie stanovených podmienok môže vyvolať nebezpečenstvo havárie s ťažkými hmotnými aj 
trestnými následkami. 

• GTS Slovakia: zákres č. 131/2014 zo dňa 27.10.2014: 
pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené TKZ, je stavebník povinný 
vykonať všetky účinné ochranné opatrenia; 
pred zahájením zemných prác zakresliť, vytýčiť a vyznačiť polohy TKZ priamo na povrchu terénu - túto 
činnosť treba objednať u spoločnosti Telemax Slovakia spol. s r. o„ tel.: 0905 283 617; 
zemné práce v ochrannom pásme 1 m na obe strany vykonávať ručným výkopom; 
odkryté TKZ riadne zabezpečiť proti ohrozeniu a poškodeniu; 
každé poškodenie TKZ bezodkladne nahlásiť na tel. č.: 02/ 32 487 887; 
pred zásypom pozvať zástupcu našej spoločnosti na obhliadku, oznámiť na tel. č. 02/ 32 487 887; 
zásyp vykonať podľa príslušnej STN, zabezpečiť mechanickú a signálnu ochranu; 
po ukončení prác odovzdať spoločnosti GTS Slovakia s.r.o„ geodetické zameranie skutkového stavu a to 
2x v tlačenej forme a l x elektronicky vo formáte dgn. 

• Technická inšpekcia, a.s. - odborné stanovisko č. 3184/2014 zo dňa 10.11.2014: 

konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnými požiadavkami. 

c) Požiadavky vyplývajúce zo súhlasných stanovísk vlastníkov dotknutých pozemkov, miestnych 
komunikácií a prejazdného úseku cesty: 

• Hlavné mesto SR Bratislavy: stanovisko vlastníka pozemkov a komunikácií č. MAGS OSK 
59424/2014/4-3 71768 zo dňa 09.12.2014 (cit. v plnom znení): 
„ Hlavnému mestu SR Bratislave ( ďalej len "Bratislava") ste doručili žiadosť o stanovisko vlastníka 
pozemkov a komunikácií za účelom prehodnotenia stanoviska vlastníka pozemkov a komunikácií, ktoré 
Vám bolo vydané dňa 11.11.2014 pod č. }. MAGS OSK 594241201412-349231 za účelom rekonštrukcie 
plynovodov (ďalej iba „rekonštrukcia inžinierskych sietí") kstavbe „Rekonštrukcia plynovodov 
U000094-Bratislava 6_Cl ul. Myjavská - Červeňova, Palisády". Prehodnotenie nášho stanoviska 
žiadate v zmysle Dohody o postupe pri zriaďovaní, uznávaní vecných bremien a uplatňovaní si náhrady 
škody pri rekonštrukčných projektoch SPP - Distribúcia, a.s., ktorá bola uzatvorená v zmysle§ 269 ods. 
2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Dohoda ")medzi zmluvnými stranami 
Bratislavou a Vašou spoločnosťou dňa 21.11.2014. K žiadosti o prehodnotenie ste priložili nové situačné 
nákresy v stupni P D, číslo zákazky SD/13009-RE. Na základe uvedeného meníme naše stanovisko zo dňa 
11.11.2014 pod č. j. MAGS OSK 594241201412-349231 v nasledovnej časti: 
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Ako vlastník pozemkov, miestnych komunikácií súhlasíme s navrhovanou rekonštrukciou inžinierskych 

sietí podľa predložených situácií cez uvedené pozemky. Na uvedené sa nevzťahuje uzatvorenie Zmluvy 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, vzhľadom na to, že sa jedná o rekonštrukciu inžinierskych 

sietí v zmysle Dohody-čl. - Il Predmet dohody, bod 2. uzatvorenej dňa 21.11.2014. 

Ostatné znenie pôvodného stanoviska zostáva nezmenené". 

• Mestská časť Bratislava - Staré mesto : číslo - 4258/9720/2015/STA/Zub zo dňa 15.04.2015: 

ako správca komunikácií III. a IV. triedy v zmysle § 4 ods.3 písm. f zákona SNR č. 369/1 990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s § 3 ods.2 a 6, § 8 ods.1 zákona SNR 

č.13511961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon ) v znení neskorších predpisov súhlasím 

s rekonštrukciou plynovodov na uliciach Dankovského, Javorinská, Hummelova, Ľubinská, Staroturský 

chodník/Medzierka a Fialkové údolie za predpokladu, že po ukončení výkopových prác povrchová úprava 

na vozovkách bude zrealizovaná v polovičnej šírke v dotknutom úseku, ostatné plochy budú uvedené do 

pôvodného stavu. 

d) 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 - Magistrát hl. m. SR Bratislavy - OD, DPB, a.s„ 

Siemens s.r.o„ Západoslovenská distribučná, a.s., BYS, a.s„ SPP - distribúcia, a.s., Slovak Telekom, a.s., 

UPC BROADBAND SLOV AKIA, s. r. o , Transpetrol, a.s. (PTVZ) a GTS Slovakia, s.r.o. 

2. Ku konaniu o povoľovaní stavby aktualizovať vyjadrenia o existencii inžinierskych sietí. Všetky vyššie 

uvedené dotknuté 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. 

3. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené, alebo poškodené PTZ, zabezpečiť v POV 

vykonanie všetkých objektívne účinných opatrení. Pri projektovaní 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, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch 

pokiaľ nedochádza k prekládke, optické trasy mechanicky chrániť žľabovaním. 

e) Vyhradenie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti, podľa ktorých môže 

stavebný úrad určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia stavby: 

1. Dokumentáciu, ktorá bude predmetom stavebného konania predložiť na vyjadrenie: 

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, odd. správy komunikácií 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie dopravy 
Dopravný podnik Bratislava, a.s. 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, OH 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS 
Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia 
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave 
Ministerstvo obrany SR 
Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti SR, odbor telekomunikácií 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto 
Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy 
Siemens s.r.o. 
Západoslovenská distribučná, a.s. 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
SPP - distribúcia, a.s. 
Slovak Telekom, a.s . 
UPC BROADBAND SLOV AK.IA, s.r.o. 
TRANSPETROL, a.s. 
GTS Slovakia, s.r.o. 
oprávnená právnická osoba (napr. Technická inšpekcia, a.s„ a pod.) 
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2. Navrhovateľ je povinný v stavebnom konaní dokladovať vzťah ku všetkým stavebne dotknutým 
parcelám v zmysle§ 58 ods. 2 stavebného zákona a v súlade s podmienkami vlastníkov. 

3. Pre POV: 
dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Brat is lava - Staré Mesto, predovšetkým 

nariadenie č. 6/2013 o dodržiavaní čistoty a poriadku, sypký materiál musí byť umiestnený vo vhodnej 

nádobe alebo zabezpečený tak, aby nedochádzalo k zneč isteniu bezprostredného okolia a verejnej 

kanalizácie (napr. odplavením, odviatím vetrom); 
v zmysle zákona č. 13511961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných 

priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky; 

pred začatím prác na realizácii stavby a v prípade záberu verejného priestranstva požiadať o povolenie na 

zvláštne užívan ie dotknutých komunikácií hlavné mesto SR Bratislavy a mestskú časť Bratislava - Staré 

Mesto; 
pri vykonávaní výkopových prác zabezpečiť prechod pre chodcov a umožn iť vstupy do pri ľah lých 

nehnuteľností; 

po ukončení výkopových prác vykonať opravu povrchu výkopmi porušených komunikácií v správe 

mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v celej šírke v dotknutom úseku v spolupráci so správcom 

komunikácií; 
riešenie dopravnej situácie a dopravné značenie počas stavby odsúhlasiť v Operatívnej komisii na odde lení 

dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy; 
na stavbe umiestniť tabuľu s označením stavebníka, zodpovedného zástupcu, dátumu začatia a 

ukončenia stavby a číslom stavebného povolenia; 
výkop umiestniť prednostne mimo plôch zelene, t. j . v spevnených plochách - chodníkoch, v prípade 

umiestnenia výkopu v trávnatých v trávnatých plochách založiť nový trávnik podľa STN 83 7017 

Trávniky a ich zakladanie; 
pri realizácii prác nesmie dôjsť k výrubom drevín ani k ich poškodeniu; 
výkopové práce sa musia rea lizovať v zmysle záväznej slovenskej technickej normy 83 70 1 O, t. zn. výkop 
je nutné vykonávať ručne minimálne 2,5 mod päty kmeňa dreviny, ktorá je určená na zachovanie; 

stavba musí byt' realizovaná v súlade so záväznou STN 83 701 O Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana 

stromovej vegetácie; 
dreviny v blízkosti stavby zabezpečiť pred poškodením nasledovným spôsobom: 
zabrániť úniku tekutých stavebných materiálov a odpadových vôd zo stavebných činností v priestore 

okolo stromu; 
real izovať debnenie kmeňov stromov alebo celých drevín; 
neskladovať a nenahŕňať zeminu na bázu kmeňa stromu; 
neskladovať v priemete koruny stromu ťažké stavebné materiály am neparkovať ťažké stavebné 

mechanizmy; 
neodkrývať nad mieru nevyhnutne potrebnú koreifový systém drevín; 
v prípade potreby realizovať debnenie kmeňov stromov alebo celých drevín prípadne vyviazanie konárov 

(po konzultáci i s orgánom vykonávajúcom v prvom stupni ochranu drevín); 
pred samotnou realizáciu výstavby je nutné poučiť všetkých pracovníkov o predpisoch podmienkach 

ochrany prírody a krajiny; 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

V uskutočnenom konaní neboli uplatnené žiadne pripomienky ani námietky účastníkov konania. 

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. 

2. Pred začiatkom stavebných prác si obstarať od príslušného stavebného úradu stavebné povolenie podľa 

stavebného zákona. 
3. Rozhodujúcemu správnemu orgánu so žiadosťou o stavebné povolenie predložiť projekt stavby za účelom 

kontroly splnenia podmienok územného rozhodnutia. Súčasťou projektu musí byt' samostatná stať 

s rozborom splnenia podmienok uvedených v tomto rozhodnutí. 
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Platnosť územného rozhodnutia: 

1. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo 
právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie 
alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa stavebného zákona, alebo ak sa začalo 
s využitím územia na určený účel. 

2. PredÍženie platnosti tohto rozhodnutia 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. 

3. Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného 
konania(§ 40 ods.4 stavebného zákona). 

ODÔVODNENIE 

Dňa 13.01.2017 bol tunajšiemu stavebnému úradu podaný návrh navrhovateľa SPP distribúcia, a .s., Mlynské 
nivy 44/b ( IČO: 35 910 739 ), 825 11 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ"), v zastúpení Ota Bittnera, 
bytom Pri Šajbách 28/c, 831 06 Bratislava, na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej 
líniovej stavby s názvom: „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 6_Cl ul. Myjavská - Červeňova, 
Palisády U000094, III.etapa" (ďalej len „stavba"), ", na uliciach: Dankovského ( na pozemkoch reg."C" 
par. č. 21483, 21485), Hummelova (na pozemkoch reg. „C" par. č. 1399, 21502/3, 1614/3, 1609/1, 21502/4-
reg. „E" par. č. 1399, 1609, 1608/2, 21502), Ľubinská ( na pozemkoch reg. „C" par. č. 21502/4, 2343, 2288, 
2276/ 17 - reg. „E" par. č. 21502, 2281 ), Fialkové údolie (na pozemkoch reg. „C" par. č. 1818/1 - reg. „E" 
par. č. 1693/500, 1688/120, 1688/1, 1693/2, 1686/3, 21504), Medzierka (na pozemkoch reg. ,,C' par. č. 

1743/ 1, 1730/1 -reg. „E" par. č. 1743/1 , 1740/101, 1738/500, 1736/2, 173113, 1689), Staroturský chodník ( 
na pozemkoch reg. „C" par. č. 21504, 21503 - reg. „E" par. č. 21504, 21503), Javorinská (na pozemkoch 
reg. „C" par. č. 21500/1, 160911 - reg. „E" par. č. 1608/3 ) v k. ú. Staré Mesto v rozsahu predloženej 
dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracovala Ing. Anna Valová v 1012015 v členení na stavebné 
objekty : SO 01 Plynovody, SO 02 Prípojky, SO 03 Odberné plynové zariadenia (OPZ). 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie 
neodporuje hľadiskám starostlivosti o životné prostredie. 

Posúdenie investičného zámeru vo vzťahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 
v znení zmien a doplnkov: 

Stavbou dotknuté parcely líniovej stavby priliehajú v zmysle územného plánu k funkčnému využitiu plôch: 

zmiešané územia, viacpodlažná zástavba obytného územia, kód funkcie 1O1; 

zmiešané územia, málopodlažná zástavba obytného územia, kód funkcie 102; 

zmiešané územia, občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, kód funkcie 201; 

zmiešané územia, zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, kód funkcie 501 ; 

plochy námestí a ostatných komunikačných plôch. 

Pre územia, ktorých súčasťou je záujmová lokalita, je stanovená k hlavnému funkčnému využitiu územia 
prípustná funkcia: zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia, t.j. nižšie rády 
inžinierskych sietí, ktoré vzhľadom na svoj lokálny význam neboli predmetom riešenia Územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov. 

Z uvedeného vyplýva, že uvažovaný zámer nie je v rozpore s Územným plánom hlavného mesta SR 
Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov. 

Záujmová lokalita ( Hummelova ul., Javorinská ul., Partizánska ul., Staroturský chodník, Bartoňova ul., 
Lichardova ul., Myjavská ul., Červeňova ul., Dankovského ul., Mošovského ul.) je súčasťou územia, pre 
ktoré bol schválený územný plán zóny A4 Mudroňova sever - Palisády, schválený uznesením Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 23/2010 zo dňa 16.03.2010, vyhlásenému všeobecne 
záväzným nariadením mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 2/201 O. 

Záujmová lokalita (ul. Medzierka, Fialkové údolie, Staroturský chodník) je súčasťou územia, pre ktoré bol 
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schválený územný plán zóny Mudroňova - juhozápad, schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2010 zo dňa 11.03.2010, vyhlásenému všeobecne záväzným nariadením 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 1/201 O zo dňa 11.03.201 O. 

Záujmová lokalita ( Ľubinská ul. ) je súčasťou územia, pre ktoré bol schválený územný plán zóny 
Kráľovské údolie - Bôrik, schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré 

Mesto č. 59/2015 zo dňa 23.06.2015 vyhlásenému všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislavy 
- Staré - Mesto č. 4/2015 zo dňa 23.06.2015. 

Predložený investičný zámer nie je v rozpore so žiadnym z predmetných územných plánov zón. 

Na podklade odborného posúdenia oddeleniami magistrátu v zmysle§ 14 ods.l zákona SNR č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov sa uplatt"1ujú na základe súhrnu teoretických 
vedomostí, praktických skúseností, znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem 

tieto podmienky: 

- z hľadiska riešenia dopravného vybavenia súhlasíme s podmienkou: 
križovanie miestnych komunikácií v správe Hlavného mesta SR ž iadame realizovať všade, kde je to 
možné pretláčaním pri plynovodoch a mikrotunelovaním pri pripojovacích plynovodoch; 
počas výstavby žiadame zabezpečiť bezpečnú premávku, plynulú prevádzku MHD (trolejbus, autobus) 
a bezpečný pohyb chodcov vrátane cestujúcich MHD; 
na komunikáciách s MHD žiadame zachovať jeden jazdný pruh v oboch smeroch; 
v DSP žiadame predložiť projekt dočasného dopravného značenia vrátane jednoznačného dopravného 

značenia pre pohyb chodcov, vrátane cestujúcich MHD; 
upozornenie: v prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do majetku 
a správy Hlavného mesta SR, žiadame tento v projektovej dokumentácii pre stavebné konanie 
riešiť samostatne vo všetkých náležitostiach projektovej dokumentácie. 

- z hľadiska ochrany životného prostredia: 
vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia č.8/1993 

o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy. 

UPOZORNENIE: 
Pri kompletizácii žiadosti o stavebné povolenie, resp. k zlúčenému konaniu, požiadajte oddelenie správy 
komunikácií a oddelenie dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy o stanovisko z hľadiska záujmov 
cestného hospodárstva a problematiky cestného orgánu, vrátane organizácie dopravy počas výstavby ( 
súčasťou žiadosti musí byť kópia tohto záväzného stanoviska). 
Toto záväzné stanovisko k investičnej činnosti nenahrádza stanovisko hlavného mesta SR ako prípadného 
vlastníka pozemku, resp. susedných pozemkov a stavieb, vrátane bytov. 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako dotknutý orgán podľa§ 140a ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov dáva žiadateľovi 

do pozornosti, že podľa § 140b ods.3 stavebného zákona, veta prvá, je dotknutý orgán viazaný obsahom 

svojho predchádzajúceho záväzného stanoviska, ktoré vo veci vydal; to neplatí, aj došlo k zmene ustanovení 
právneho predpisu, podľa ktorých dotknutý orgán záväzné stanovisko vydal alebo k podstatnej zmene 
skutkových okolností, z ktorých dotknutý orgán vychádzal. 

Navrhovateľ nie je vlastníkom stavebne dotknutých pozemkov. Územné rozhodnutie v zmysle § 38 

stavebného zákona bolo možné vydať, nakoľko boli s návrhom doložené súhlasy vlastníkov dotknutých 
nehnuteľností, s podmienkami, ktoré sú zapracované do záväzných podmienok tohto rozhodnutia: 

• Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava - stanovisko vlastníka pozemkov a komunikácií č. MAGS 
OSK 59424/2014/4-371768 zo dňa 9.12.2014; 

• Mestská časť Bratislava Staré Mesto - stanovisko správcu komunikácií III. a IV. triedy č. 

4258/9720/2015/STA/Zub zo dňa 15.04.2015; 

Miestne komunikácie spolu so svojimi súčasťami sú vo vlastníctve Bratislavy. 

Cestným správnym orgánom pre miestne komunikácie: 

II. triedy je na základe§ 12 ods. 4 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave primátor Bratislavy, 

III. a IV. triedy je príslušná mestská časť 

Navrhovateľ s návrhom predložil stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa k návrhu vyjadrili kladne, resp. 
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s podmienkami, ktoré sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 

Tunajší stavebný úrad účastníkom konania, dotknutým orgánom, obci a správcom inžinierskych sietí v zmysle 
§ 36 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie územného konania listom č . 6461142692/2016/STA/Bah zo dňa 
29.09.2016 a súčasne za účelom prerokovania veci určil termín ústneho pojednávania na deň 28.10.2016, 
z ktorého bola spísaná zápisnica. 

V oznámení boli účastníci konania upozornení, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť 

najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote mali oznámiť svoje prípadné 
stanoviská dotknuté orgány. 

V priebehu konania neboli k návrhu na umiestnenie stavby uplatnené žiadne námietky účastníkov 
konania. 

Vzhľadom na všetky uvedené dôvody stavebný úrad rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti 

rozhodnutia. 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu je 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 
Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, so sídlom 
Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov . 
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starosta mestskej časti 
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Poplatok: Správny poplatok podľa zákona č. -145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov vo výške 100 €, bol uhradený dňa 13.O1.2017 v pokladni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava 
- Staré Mesto. 

Doručí sa: 
účastníkom konania - verejnou vyhláškou: 
SPP - distribúcia, a.s., odd. projekcie, Oto Bittner, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava - zastúpenie, 

- vlastníkom pozemkov reg. "C" par. č. 21483, 21485 ( miestna komunikácia III . triedy Dankovského ), 
reg."C" par. č. 1399, 21502/3, 1614/3, 1609/1, 21502/4 - reg. „E" par. č. 1399, 1609, 1608/2, 21502 ( 
miestna komunikácia III. triedy Hummelova), reg. „C" par. č. 21502/4, 2343, 2288, 2276117 - reg. 
„E" par. č. 21502, 2281 ( miestna komunikácia III. triedy Ľubinská), reg. „C" par. č. 1818/I - reg. 
„E" par. č. 1693/500, 1688/120, 1688/1, 1693/2, 1686/3, 21504 ( miestna komunikácia III. triedy 
Fialkové údolie), reg. „C'' par. č. 1743/ 1, 1730/1 - reg. „E" par. č. 1743/1, 1740/101, 1738/500, 
1736/2, 1731/3, 1689 ( miestna komunikácia IV. triedy Medzierka), reg. „C" par. č. 21504, 21503 -
reg. „E" par. č. 21504, 21503 ( miestna komunikácia IV. triedy Staroturský chodník), reg. „C" par. č. 
21500/1, 1609/l - reg. „E" par. č. 1608/3 (miestna komunikácia III. triedy Javorinská) v k. ú Staré 
Mesto v Bratislave, 

- vlastníkom a spoluvlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich a susedných stavieb pozdÍž 
vyššie uvedených parciel v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto: na uliciach Dankovského, 
Hummelova, Ľubinská, Fialkové údolie, Medzierka, Staroturský chodník a Javorinská ul. 
v Bratislave. 
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dotknutým orgánom (na vedomie): 

1. Hlavné mesto SR Bratislava, v zast.primátorom JUDr. lvom Nesrovnalom, Primaciálne nám. 1, 81 4 99 

Bratislava, 
2. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, referát usmerňovania investičných činností, Primaciálne 

nám.č. I , 814 99 Bratislava, 
3. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, oddelenie dopravy, Primaciálne nám.č . 1 , 814 99 Bratislava, 

4. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, oddelenie správy komunikácií, Primaciálne nám.č. I , 814 99 Bratislava, 

5. Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto, referát špeciálneho stavebného úradu, TU, 

6. Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto, odd. dopravy, životného prostredia a verejného poriadku, ref. 

životného prostredia, TU, 
7. Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, 

8. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, štátna 

vodná správa, Tomášikova č.46, 832 05 Bratislava, 
9. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, 

odpadové hospodárstvo, Tomášikova č.46, 832 05 Bratislava, 

10. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, 

ochrana prírody a krajiny, Tomášikova č.46, 832 05 Bratislava, 
11 . Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratis lava, 

12. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova č.46, 832 05 Bratislava, 

13. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave 1, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska ul. č. 1 4, 
812 28 Bratislava, 

14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl. m. SR Bratislavy, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava, 

15. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 

16. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 

17. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava, 
18. Slovak Telecom, a .s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
19. Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratis lava, 
20. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, 

21. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor telekomunikácií, 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava, 
22. UPC Broadband Slovensko, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 06 Bratislava, 

23. Krajský pam iatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava, 
24. GTS Slovakia, a.s., Einsteinova 24, 851 O 1 Bratislava, 
25. DIGI Slovakia, s.r.o .. Rôntgenova 26, 851 01 Bratislava, 
26. Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, 
27. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská 167 /56, 821 02 Bratislava 

na vedomie: 

1. SPP - distribúcia, a.s., odd. projekcie, Oto Bittner, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava - zastúpenie, 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 
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LEGENDA: 
~~ 

REKONŠTRUOVANÝ PLYNOVOD 

0 UZLOVÝ 800 

ZMENA TLAKOVEJ HLADINY NTL/ STL 

projektont Bit tner Oto 1'-. '-4-- \.•.,~·.o • . '·· ·· :' ' 

zodp. projektont lng .Volovó ·· ... ,. :-=~i;",, 1 Distribúcia S?? 1 
team teoder Ing. Valová e2S 11 Br;ih~YI 

• • • . ~~ 1: S·nu.-i '"f·.,. .... rii.."1:..t:i 
investor= SPP-d1stribuc10 1 o.s. 

stovbo' c.zókozky $0113013 
REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV U000094 dotum 1012015 

- BRATISLAVA, 6 _ Cl UL. MYJAVSKÁ - ČERVEŇOVA. stupen DUR 

PALISÁDY 111. etapa rounót 2 x A 4 

mierka -

nózov v:fkr!su: C.v:fkresu: 

PREHLADNA SITUACIA 1 
Yšttk)' prävo no !Uto te c:hniclf:U dl~umentOciu polrio ... y~~ spoloC-rtostiSPP·d;,1ribUc:Ki, 0.1. Tôlo techoicllÔ do11.Ul'l'lt'nl0c:io 

nt$trlit byl lcopÍ'ovonO, rotmno:ia"ono alebo il-IYm ~p(isobom po-.kyto"onô tretim o~obóm b„r • Yslow1Cho sUhlosu vlost~o. 
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