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

Číslo záznamu: 5574/21259/2018/STA/Bah-G/21 V Bratislave, 11.05.2018 

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/ l 976 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. 71/1967 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, stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona 
žiadosť o stavebné povolenie na „rekonštrukciu plynovodov" za účelom „obnovy jestvujúcich oceľových 
plynovodov a prípojok", ktorú dňa 12.02.2018 podal stavebník 

SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82111 Bratislava 
(ďalej len "stavebník"), 

a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona v nadväznosti na § 1 O vyhlášky č. 

453/2000 Z. z„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

na líniovú stavbu: 

na uliciach: 

„Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Staré Mesto, 2. SC, Ú000099" 
(ďalej len „stavba") 

Nám.slobody, Spojná (vetva „A") na pozemkoch reg. "C" KN par. č. 77 19, 7762, 21722, 21725/1, 7721/2, 
7760/3, 7770/2, 7776/2 - reg. „E" KN par. č. 21722; 
Svoradova (vetva "B") na pozemkoch reg. „C'' KN par. č. 685, 686, 690, 21446/1, 3250/54, 681/1, 687/1, 
688/1 - reg. „E" KN par. č. 21446; 
Partizánska (vetva „C") na pozemkoch reg. "C" KN par. č. 21490, 21491/1 - reg. „E" KN par. č. 21490, 
21491; 
Rybné nám., most SNP (vetva „D") na pozemkoch reg. „C" KN par. č. 21425, 21438/2, 23097/1, 535/8 - reg. 
„E" KN par. č. 505, 506, 516, 517, 519, 520, 21425, 500/200; 
Židovská (vetva „E") na pozemkoch reg. „C'' KN par. č. 21438/2, 885/13, 885/5; 
Beblavého (vetva „F") na pozemkoch reg. „C'' KN par. č. 21435, 21436, 597/4, 628/1 - reg. „E" KN par. č. 
21435; 
Klariská, Na vŕšku, Kapitulská (vetva „G") na pozemkoch reg. „C" KN par. č. 21416, 21417, 21418, 
21419, 21420, 21415/3, 433/7; 
Ventúrska (vetva „H") na pozemkoch reg. „C'' KN par. č. 21390, 21391, 21392 - reg. „E" KN par. č. 2139111; 



Paulíny ho (vetva „CH") na pozemkoch reg. „C" KN par. č. 21374/2, 21375/1, 21375/4, 21375/6, 21377/11 ; 
Rázusovo nábr., Riečna (vetva „J") na pozemkoch reg. „C" KN par. č. 21371 /1, 21372/7, 21372/8- reg. „E" 
KN par. č. 21372/2, 250/2, 25113; 
Nám. Ľ. Štúra (vetva „K") na pozemku reg. „C" KN par. č. 245/2; 
Jesenského (vetva „L") na pozemkoch reg. „C'' KN par. č. 139/1, 21383/1, 21383/3, 21383/4, 21383/5; 
Kúpeľná (vetva „M") na pozemkoch reg. „C" KN par. č. 21359, 154/5, 154/6, 154/7, 21360/1 - reg. „E" KN 
par. č. 21359, 21360, 154/7; 
Rybárska brána, Hlavné nám. (vetva „N") na pozemkoch reg. „C" KN par. č. 21389, 21393, 21401; 
Františkánska ulica (vetva „01") na pozemkoch reg. „C'' KN 21396, 21409; 
Zámočnícka (vetva „02") na pozemkoch reg. „C" KN par. č. 21396, 21410, 21413; 
Uršulínska (vetva „P") na pozemkoch reg. ,,C' KN par. č. 21335/1, 21405/1, 21405/6; 
Nám. SNP, Poštová (vetva „R") na pozemkoch reg. „C" KN par. č. 8442, 21335/1, 21335/ 11, 21752/3, 
21753/2, 21753/3; 
Žižkova (vetva „S") na pozemkoch reg. ,,c'' KN par. č. 1669/1, 1669/13, 1669/14, 1669/2, 1697/4, 21462/4, 
21462/5, 21462/6 - reg. „E" KN par. č. 1697/1, 22344/1 v Bratislave v k. ú. Staré Mesto, 

v rozsahu stavebných objektov: 

• SO 01 Plynovody 
• SO 02 Prípojky 
• SO 03 Dopoje (OPZ) 
• SO 04 Prepoje - od poje 

podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom 
Ing. Annou Valovou (1622*Z*A2), SPP - distribúcia, a.s„ odd. projekcie - Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 
11 Bratislava, z marca 2017, overenej v stavebnom konaní. 

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 8522/43223/2017/STA/Bah - UR zo dňa 
06.10.2017, právoplatné 17.01.2018. 

Záväzné podmienky uskutočnenia stavby: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto 
rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byt' uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Predmetom stavebného konania je rekonštrukcia plynárenských zariadení z dôvodu častých porúch na 
plynovodoch korodovaného potrubného materiálu v dôsledku veku potrubia. Po posúdení technického stavu 
a vzhľadom na bezpečnosť prevádzky je plynárenské zariadenie nutné rekonštruovať. 
Stavenisko sa nachádza v meste Bratislava Staré Mesto na uliciach: Nám. slobody, Spojná, Svoradova, 
Partizánska, Rybné nám„ most SNP, Židovská, Beblavého, Klariská, Na vŕšku, Kapitulská, Ventúrska, 
Paulínyho, Rázusovo nábr„ Riečna, nám. Ľ. Štúra, Jesenského, Kúpeľná, Rybárska brána, Hlavné nám„ 
Františkánska, Zámočnícka, Uršulínska, nám. SNP, Poštová, Žižkova. Trasy rekonštruovaných plynovodov 
a prípojok sú navrhnuté vo verejných komunikáciách a chodníkoch s asfaltovým, dlaždicovým a betónovým 
povrchom, v zeleni, v upravenom a neupravenom teréne. 
Rekonštruované STL plynovody a prípojky sa vybudujú z polyetylénu PE 100 RC dimenzie d 315, 225, 160, 
11 O, 90, 63 a pripojovacie plynovody budú dimenzie 32, 40, 50, 63, 90. 
Všetky STL prípojky budú ukončené na hranici verejného a súkromného pozemku alebo pri objektoch 
v jestvujúcich skrinkách hlavného uzáveru plynu (HUP), regulátora tlaku plynu (RTP), plynomeru 
s teplotnou kompenzáciou (nie pre viac odberateľov) alebo v jestvujúcich hlavného uzáveru plynu (HUP) 
alebo s HUP umiestneným v zerrú pred objektom. Na Zámočníckej ulici budú rekonštruované NTL prípojky 
na STL. Na STL prípojky budú osadené zemné moduly s HUP a regulátorom, meranie zostane na pôvodnom 
rrúeste. 
Existujúce plynovody a prípojky sa odpoja. 
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Pre bezpečné vykonávanie prác pri výstavbe je nutné rešpektovať príslušné zákony, predpisy a STN. Pri 
križovaní všetkých podzemných vede1ú je potrebné rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení 
tech!úckého vybavenia. 

3. Navrhované trasy sa umiestňujú na pozemkoch: reg."C" KN par. č. 7719, 7762, 21722, 21725/ 1, 
772112, 7760/3, 7770/2, 7776/2 (reg. „E" KN par. č. 21722), 685, 686, 690, 21446/ 1, 3250/54, 68111, 68711, 
688/1 (reg. „E" KN par. č. 21446 ), 21490, 21491 /1 (reg. „E" KN par. č. 21490, 21491), 21425, 21438/2, 
23097/1, 535/8 (reg. „E" KN par. č. 505, 506, 516, 517, 519, 520, 21425, 500/200), 21438/2, 885/13, 
885/5), 21435, 21436, 597/4, 628/1( reg. „E" KN par. č. 21435), 21416, 21417, 21418, 21419, 21420, 
21415/3, 43317, 21390, 21391, 21392 (reg. „E" KN par. č. 21391/1), 21374/2, 21375/1, 21375/4, 21375/6, 
21377/11, č. 21371/1, 21372/7, 21372/8 ( reg. „E" KN par. č. 21372/2, 250/2, 251/3), 245/2, 139/1, 
21383/1, 21383/3, 21383/4, 21383/5, 21359, 154/5, 154/6, 15417, 21360/1( reg. „E" KN par. č. 21359, 
21360, 154/7), 21389, 21393, 21401, 21396, 21409, 21396, 21410, 21413, 21335/1, 21405/1, 21405/6, 
8442, 21335/1, 21335/11, 21752/3, 21753/2, 21753/3, 1669/ 1, 1669/13, 1669/14, 1669/2, 1697/4, 21462/4, 
21462/5, 21462/6( reg. „E" KN par. č. 1697/1, 22344/1) v k. ú. Staré Mesto. 

4. Rozsah obnovy plynovodov v jednotlivých úsekoch, ktoré sú predmetom tohto rozhodnutia (stavebné 
objekty SO 01) : 

4.1. Vetva A STL plynovod PE 100 RC, d 225 dÍžky 375 m; UB 1, 2 ulice Nám. Slobody, Spojná; (výkres 
č.2) 

Rekonštruovaný STL plynovod d 225 bude napojený na existujúci oceľový plynovod DN 200 v križovatke ulíc 
Nám. slobody/ Nám. 1. mája v UB 1 osadením prechodky PE/oceľ 225/200 a posúvača DN 200 s navarovacínú 
PE koncanú. Plynovod je vedený v dláždenej a asfaltovej ceste. Koniec rekonštrukcie je v križovatke ulíc 
Štefánikova, Spojná v UB 2 km 0,375 prepojením na existujúci plynovod DN 200 osadením prechodky PE/oceľ 
2251200 a posúvača DN 200 s navarovacínú PE koncanú. Existujúci oceľový STL plynovod DN 200 medzi UB 
1 a 2 bude odpojený a zaslepený. Pri prepojovacích a odpojovacích prácach v UB 1 a 2 sa existujúci STL 
plynovod uzatvorí použitím vodných balónov a uzatvorením jestvujúceho uzáveru. Trasa rekonštruovaného 
plynovodu bude križovať podzemné inžinierske siete: vodovod, kanalizáciu, telekomunikačné káble, VN a NN 
káble. 
Súčasťou rekonštrukcie bud,ú aj pripojovacie plynovody- prípojky. Celkový poč~t STL prípojok z materiálu PE 
100 RC bude 9 ks - d 32 - dlžky 76,0 m: 3 ks - d 40 - dlžky 26,0 m; 1 ks - d 63 - dlžky 7,0 m. 

4.2. Vetva B STL plynovod PE 100 RC, d 225 dÍžky 260 m; UB 3, 4 Svoradova ulica (výkres č.3) 

Rekonštruovaný STL plynovod d 225 bude napojený na existujúci oceľový plynovod DN 200 v križovatke ulíc 
Svoradova/Pilárikova v UB 3 osadením prechodky PE/oceľ 225/200 a posúvača DN 200 s navarovacínú PE 
koncanú. 
Plynovod je vedený v asfaltovej ceste, dlažbe, betónovej ploche. , 
V UB 3a, km cca 0,179 bude na pravú stranu vysadená odbočka Podjavorinskej d 160 dlžky 6,0 ms posúvačom 
DN 150 s navarovacínú PE koncanú a prechodkou PE/oceľ 160/150 pre prepojenie jestvujúceho plynovodu DN 
150 na Podjavorinskej ulici. 
Koniec rekonštrukcie je v UB 4 km 0,260 prepojením na existujúci oceľový plynovod DN 200 na Svoradovej 
ulici osadením prechodky PE/oceľ 225/200. Pred prechodkou bude osadený posúvač DN 200 s navarovacínú PE 
koncanú. Existujúci oceľový STL plynovod DN 200 medzi UB 3 a 4 bude odpojený a zaslepený. 
Pri prepojovacích a odpojovacích prácach v UB 3, 3a, 4 sa existujúci STL plynovod uzatvorí použitím vodných 
balónov. Trasa rekonštruovaného plynovodu bude križovať podzemné inžinierske siete: vodovod, kanalizáciu, 
kábel VO, telekomunikačné káble, VN a NN káble. 
Súčasťou rekonštrukcie budú aj pripojovacie plynovody - prípojky. Celkový počet STL prípojok z materiálu PE 
100 RC bude 4 ks - d 32 - dÍžky 32.5 m; 3 ks - d 40 - dÍžky 35.0 m: 1 ks - d 63 - dÍžky 7,5 m: 1 ks - d 90 - dÍžky 
27.5 m. 

4.3. Vetva C STL plynovod PE 100 RC, d 160 dÍžky 76 m, d 225 dÍžky 4 m; UB 5, 6 Partizánska ulica 
(výkres č.3) 

Rekonštruovaný STL plynovod d 225 bude napojený na existujúci oceľový plynovod DN 200 v križovatke ulíc 
Partizánska/Palisády v UB 5 osadením prechodky PB/oceľ 225/200 a posúvača DN 200 s navarovacínú PE 
koncanú. Za prepojom bude V UB Sa na ľavú stranu vysadená odbočka Palisády d 225 dÍžky 6,0 m 
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s posúvačom DN 200 s navarovacími PE koncami a prechodkou PE/oceľ 225/200 pre prepojenie jestvujúceho 
plynovodu DN 200 na ulici Palisády. Za odbočkou bude osadená redukcia d 225/160 a posúvač DN 150 
s navarovacími PE koncami a plynovod ďalej pokračuje ako d 160. V UB 6a, km cca 0,079 bude na pravú 
stranu vysadená odbočka Nemocnica d 11 O dÍžky 1,0 m s posúvačom DN 100 s navarovacími PE koncami a 
prechodkou PE/oceľ 1101100 pre prepojenie jestvujúceho plynovodu DN 100. Plynovod je vedený v asfaltovej 
ceste. Koniec rekonštrukcie je v UB 6 km 0,080 odvzduš11ovačom. Existujúci oceľový STL plynovod DN 200 
medzi UB 5 a 6 bude odpojený a zaslepený. Pri prepojovacích a odpojovacích prácach v UB 5, Sa, 6a sa 
existujúci STL uzatvorí použitím vodných balónov a uzatvorením jestvujúceho uzáveru. 
Trasa rekonštruovaného plynovodu bude križovať podzemné inžinierske siete: vodovod, kanalizáciu, 
telekomunikačné káble, VN a NN káble. 

4.4. Vetva D STL plynovod PE 100 R~, d 315 dÍžky 198 m, oceľ DN 50 dÍžky 2 m; UB 7,8 Rybné 
nám., most SNP (výkres č. 4) 

Rekonštruovaný STL plynovod d 315 bude napojený na existujúci oceľový plynovod DN 300 na Rybnom 
námestí v UB 7 osadením prechodky PE/oceľ 315/300 a posúvača DN 300 s navarovacími PE koncami. 
Plynovod je vedený v asfaltovej ceste a chodníku, dlažbe. V km cca 0,035-0,085 a O, l 55-0, 175 bude križovanie 
cesty a chodníka mikrotunelovaním. V UB 7a„km cca ·0,085 bude na l'avú ·stranu vysadená odbočka oceľovým 
T-kusom redukovaným DN 5001300 dÍžky 2,0 m pre prepojenie jestvujúceho plynovodu DN 500. Pred 
odbočkou bude osadená oceľ. redukcia DN 5001300, pred aj za odbočkou prechodka PE/oceľ 315/300 a posúvač 
DN 300 s navarovacími PE koncami. Koniec rekonštrukcie je v UB 8 km 0,200 prepojením na existujúci PE 
plynovod d 315 na Židovskej ulici vybudovaný v rámci projektu MP Mikulášska. Existujúci oceľový STL 
plynovod DN 300 medzi UB 7 a 8 bude odpojený a zaslepený. Pri prepojovacích a odpojovacích prácach v UB 
7, 7a, 8 sa existujúci STL plynovod uzatvorí použitím vodných balónov a uzatvorením jestvujúceho uzáveru. 
Trasa rekonštruovaného plynovodu bude križovať podzemné inžinierske siete: vodovod, kanalizáciu, kábel VO, 
telekomunikačné káble, VN a NN káble. 

4.5. Vetva E STL plynovod PE 100 RC, d 225dÍžky150,0 m; UB 9 Židovská ulica(výkres č. 4) 

Rekonštruovaný STL plynovod d 225 bude napojený na existujúci PE plynovod d 225 v UB 9 na Židovskej 
ulici, vybudovaný v rámci projek.iu MP Mikulášska. Plynovod je vedený v asfaltovom chodníku, zeleni, 
štrkových plochách. Koniec rekonštrukcie je v UB 10 km 0,150 prepojením na existujúci oceľový plynovod DN 
200 na Židovskej ulici osadením posúvača DN 200 s navarovacími PE koncami a prechodky PE/oceľ 225/200. 
Existujúci oceľový STL plynovod DN 200 medzi UB 9 a 1 O bude odpojený a zaslepený. 
Pri prepojovacích a odpojovacích prácach v UB 9, 10 sa existujúci STL plynovod uzatvorí použitím vodných 
balónov a uzatvorením jestvujúceho uzáveru. 
Trasa rekonštruovaného plynovodu bude križovať podzemné inžinierske siete: kanalizáciu, telekomunikačné 
káble. 

4.6. Vetva F STL plynovod PE 100 RC, d 63 dÍžky 95,0 m; UB 11, 12 Beblavého ulica (výkres č. 4) 

Rekonštruovaný STL plynovod d 63 bude napojený na existujúci PE plynovod d 90 v UB 11 osadením redukcie 
d 90/63 na Beblavého ulici, vybudovaný v rámci projektu MP Mikulášska. 
Plynovod je vedený v dlažbe cca 7,0 m výkopom. Ďalej bude plynovod vtiahnutý do rúry jestvujúceho 
plynovodu DN 100 ktorý bude odpojený. Koniec rekonštrukcie je v UB 12 km 0,095 osadením odvzdušňovača 
a zaslepením. Existujúci oceľový STL plynovod DN 100 medzi UB 11 a 12 bude odpojený. 
Pri prepojovacích a odpojovacích prácach v UB 11 sa existujúci STL plynovod uzatvorí uzatvorením 
jestvujúceho uzáveru. 
Trasa rekonštruovaného plynovodu bude križovať podzemné inžinierske siete: vodovod, kanalizáciu, kábel VO, 
VN a NN káble. 
Súčasťou rekonštrukcie budfi aj pripojovacie plynovody- prípojky. Celkový počet STL prípojok z materiálu PE 
100 RC bude 9 ks - d 32 - dlžky 42,0 m; 1 ks - d 40 - dlžky 1,0 m. 

4.7. Vetva G STL plynovod PE 100 RC, d 110 dÍžky 230,0m , d 90 dÍžky 80 m; UB 13, 14 ulice 
KJariská, Na vŕšku, Kapitulská (výkres č. 5) 

Rekonštruovaný STL plynovod d 11 O bude napojený na existujúci oceľový plynovod DN 300 v UB 13 
osadením prechodky PE/oceľ 315/300, redukcie d 315/11 O a posúvača DN 100 s navarovacími PE koncami. 
Plynovod je vedený v asfaltovom chodníku, dlažbe. V UB 13a, km cca 0,01 O bude na ľavú stranu vysadená 
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odbočka Baštová d 90 dÍžky 4,0 m s posúvačom DN 80 s navarovacími PE koncami a prechodkou PE/oceľ 
90180 pre prepojenie jestvujúceho plynovodu DN 80 na Baštovej ulici. V UB 13b, km cca 0,028 bude na ľavú 
stranu vysadená odbočka Klariská d 11 O dÍžky 4,0 m s posúvačom DN 100 s navarovacími PE koncami a 
prechodkou PE/oceľ 110/100 pre prepojenie jestvujúceho plynovodu DN 100 na Klariskej ulici. Za odbočkou sa 
osadí posúvač DN 100 s navarovacími PE koncami. V UB 13c, km cca 0,171 bude na ľavú stranu vysadená 
odbočka Farská d 11 O dÍžky 6,0 m s posúvačom DN 100 s navarovacírni PE koncami, redukciou d 110/225 a 
prechodkou PE/oceľ 225/200 pre prepojenie jestvujúceho plynovodu DN 200 na Farskej ulici. V UB 13d, km 
cca 0,229 bude na ľavú stranu vysadená odbočka Prepoštská d 11 O dÍžky 4,0 m s posúvačom DN 100 
s navarovacími PE koncami, redukciou d 110/ 160 a prechodkou PE/oceľ 160/150 pre prepojenie jestvujúceho 
plynovodu DN 150 na Prepoštskej ulici. Za odbočkou sa osadí redukcia 110/90 a plynovod ďalej pokračuje ako 
d 90. Koniec rekonštrukcie je v UB 174km 0,31 O osadením odvzdušňovača a zaslepením. Existujúci oceľový 
STL plynovod DN 300 medzi UB 13 a 14 bude odpojený a zaslepený. Pri prepojovacích a odpojovacích 
prácach v UB 13, 13a, 13b, 13c, 13d sa existujúci STL plynovod uzatvorí použitím vodných balónov 
a uzatvorením jestvujúceho uzáveru. 
Trasa rekonštruovaného plynovodu bude križovať podzemné inžinierske siete: vodovod, kanalizáciu, kábel VO, 
telekomunikačné káble, VN a NN káble. 
Súčasťou rekonštrukcie budú aj pripojovacie plynovody - prípojky. Celkový počet STL prípojok z materiálu PE 
100 RC bude 22 ks - d 32 - dÍžky 116,5 m; 3 ks - d 40 - dÍžky 14,0 m. 

4.8. Vetva H STL plynovod PE 100 RC, d 225 dÍžky 15,0m;UB15, 16 Ventúrska ulica (výkres č. 5) 

Rekonštruovaný STL plynovod d 225 bude napojený na existujúci oceľový plynovod DN 200 v UB 15 
osadením prechodky PE/oceľ 225/200 a posúvača DN 200 s navarovacími PE koncami. 
Plynovod je vedený v dlažbe. V UB l 5a, km cca 0,002 bude na ľavú stranu vysadená odbočka Panská 1 d 160 
dÍžky 4,0 ms posúvačom DN 150 s navarovacími PE koncami a prechodkou PE/oceľ 160/150 pre prepojenie 
jestvujúceho plynovodu DN 150 na Panskej ulici. V UB 16a, km cca 0,012 bude na pravú stranu vysadená 
odbočka Panská 2 d 90 dÍžky 4,0 m s posúvačom DN 80 s navarovacími PE koncami a prechodkou PE/oceľ 
90/80 pre prepojenie jestvujúceho plynovodu DN 80 na Panskej ulici. Koniec rekonštrukcie je v UB 16 km cca 
0,015 prepojením na existujúci plynovod 200 osadením prechodky PE/oceľ 225/200 a posúvača DN 200 
s navarovacími PE koncami. Existujúci oceľový STL plynovod DN 200 medzi UB 15 a 16 bude odpojený 
a zaslepený. Pri prepojovacích a odpojovacích prácach v UB 15, 15a, 16a, 16 sa existujúci STL plynovod 
uzatvorí použitím vodných balónov a uzatvorením jestvujúceho uzáveru. 
Trasa rekonštruovaného plynovodu bude križovať podzemné inžinierske siete: vodovod, kanalizáciu, kábel VO, 
telekomunikačné káble, VN a NN káble. 

4.9. Vetva CH STL plynovod PE 100 RC, d 90 dÍžky 110,0m;UB17, 18 Paulínyho ulica (výkres č. 6) 

Rekonštruovaný STL plynovod d 90 bude napojený na existujúci oceľový plynovod DN 150 v UB 17 osadením 
2x prechodky PE/oceľ 160/150, posúvača DN 150 s navarovacími PE koncami, T-kusom redukovaným d 
160/90 a posúvača DN 80 s navarovacími PE koncami. Plynovod je vedený v asfaltovej ceste, dlažbe. Koniec 
rekonštrukcie je v UB 18 km O, 11 O osadením odvzdušňovača a zaslepením. Existujúci oceľový STL plynovod 
DN 100 medzi UB 17 a 18 bude odpojený a zaslepený. Pri prepojovacích a odpojovacích prácach v UB 17 sa 
existujúci STL plynovod uzatvorí použitím vodných balónov. 
Trasa rekonštruovaného plynovodu bude križovať podzemné inžinierske siete: vodovod, kanalizáciu, kábel VO, 
telekomunikačné káble, VN a NN káble. 
Súčasťou rekonštrukcie bud~ aj pripojovacie plynovod/' - prípojky. Celkový po~et STL prípojok z materiálu PE 
100 RC bude 3 ks - d 32- dlžky 19,0 m; 2 ks - d 40 - dlžky 6,0 m; 1 ks - d 63 - dlžky 0,5 m. 

4.10. Vetva J STL plynovod PE 100 RC, d 160 dÍžky 160,0 m; UB 19, 20 ulice Rázusovo nábrežie, 
Riečna (výkres č. 6) 

Rekonštruovaný STL plynovod d 160 bude napojený na existujúci PE plynovod d 225 v UB 19 osadením 
posúvača DN 200 s navarovacími PE koncami a redukciou d 225/160. Plynovod je vedený v asfaltovom 
chodníku, dlažbe. Plynovod bude vtiahnutý do rúry jestvujúceho plynovodu DN 200 ktorý bude odpojený. 
Koniec rekonštrukcie je v UB 20 km O, 160 prepojením na existujúci oceľový plynovod DN 150 na Riečnej ulici 
osadením prechodky PE/oceľ 160/150. Existujúci oceľový STL plynovod DN 200 medzi UB 19 a 20 bude 
odpojený a zaslepený. Pri prepojovacích a odpojovacích prácach v UB 19, 20 sa existujúci STL plynovod 
uzatvorí použitím vodných balónov a uzatvorením jestvujúceho uzáveru. 
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Trasa rekonštruovaného plynovodu bude križovať podzemné inžinierske siete: kanalizáciu, kábel VO, 
telekomunikačné káble, VN a NN káble. 
Súčasťou rekonštrukcie budú aj pripojovacie plynovody - prípojky. Celkový počet STL prípojok z materiálu PE 
l 00 RC bude 2 ks - d 40 - dÍžky 6,5 m. 

4.11. Vetva K STL plynovod PE 100 RC, d 160 dÍžky 8,0 m; UB 21, 22 nám. Ľ. Štúra (výkres č. 6) 

Rekonštruovaný STL plynovod d 160 bude napojený na existujúci plynovod DN 150 v UB 21 osadením 
prechodky PE/oceľ 160/150. Plynovod je vedený v dlažbe. Koniec rekonštrukcie je v km 0,008 UB 22 
prepojením na existujúci oceľový plynovod DN 150 osade1úm prechodky PE/oceľ 160/150. Existujúci oceľový 
STL plynovod DN 200 medzi UB 21 a 22 bude odpojený a zaslepený. Pri prepojovacích a odpojovacích 
prácach v UB 21, 22 sa existujúci STL plynovod uzatvorí použitím vodných balónov. 
Trasa rekonštruovaného plynovodu bude križovať podzemné inžinierske siete: kanalizáciu, telekomunikačné 
káble, VN a NN káble. 

4.12. Vetva L STL plynovod PE 100 RC, d 110 dÍžky 75,0 m; UB 23, 24 Jesenského ulica (výkres č.7) 

Rekonštruovaný STL plynovod d 11 O bude napojený na existujúci oceľový plynovod DN 200 v UB 23 
osadením prechodky PE/oceľ 225/200, redukcie d 225/110 a posúvača DN 100 s navarovacími PE koncami. 
Plynovod je vedený v asfaltovej ceste, dlažbe. Plynovod bude vtiahnutý do rúry jestvujúceho plynovodu DN 
200 ktorý bude odpojený. Koniec rekonštrukcie je v km 0,075 km UB 24, osadením odvzdušňovača 
a zaslepením. Existujúci oceľový STL plynovod DN 200 medzi UB 23 a 24 bude odpojený a zaslepený. 
Pri prepojovacích a odpojovacích prácach v UB 23 sa existujúci STL plynovod uzatvorí použitím vodných 
balónov. Trasa rekonštruovaného plynovodu bude križovať podzemné inžinierske siete: vodovod. 
V blízkosti UB 24 je inštalovaná elektrická polarizovaná drenáž (EPD SND) odvádzajúca bludné prúdy 
z plynovodu. Nakoľko priľahlý úsek k plynovodu (napojenie v UB 23) zostáva z ocele, je nevyhnutné, aby 
zariadenie EPD SND zostalo funkčné. Je potrebné zachovať bod napojenia EPD na pôvodnom plynovode UB 
24. V UB 23 bude zrealizovaný vodivý prepoj medzi PL Jesenského 2 - Gorkého 2 (plynovod na Jesenského ul. 
ktorý sa odpája) a PL Jesenského 2 - Palackého 14 (plynovod smerom na Palackého ul. ktorý ostáva) vodičom 
CYKY 4xl O. Súčasťou rekonštrukcie budú aj pripojovacie plynovody - prípojky. Celkový počet STL prípojok 
z materiálu PE 100 RC bude 2 ks - d 32 - dÍžky 11,0 m; 1 ks - d 90 - dÍžky 12,0 m. 
Rekonštruovaný pripojovací STL plynovod PE d 90 pre Gorkého 2 bude križovať električkovú trať pretláčaním 
oceľovou rúrou DN 300 dÍžky 10,0 m s chráničkou PE d 180 dÍžky 10,5 m a na vyšší koniec sa osadí čuchačka 
180 TPP 702 15.2.PE. 

4.13. Vetva M STL plynovod PE 100 RC, d 160 dÍžky 65,0 m; UB 25, 26 Kúpeľná (výkres č.7) 

Rekonštruovaný STL plynovod d 160 bude napojený na existujúci PE plynovod d 225 v UB 25 osadením 
redukcie d 225/160. Plynovod je vedený v asfaltovej ceste. V UB 26a, km cca 0,060 bude na pravú stranu 
vysadená odbočka Palackého d 11 O dÍžky 3,0 m s posúvačom DN 100 s navarovacími PE koncami a 
prechodkou PE/oceľ 110/100 pre prepojenie jestvujúceho plynovodu DN 100 na Palackého ulici. Za odbočkou 
bude osadený posúvač DN 150 s navarovacími PE koncami. Koniec rekonštrukcie je v km 0,065 km UB 26 
prepojením na existujúci oceľový plynovod DN 200 osadením redukcie d 225/160 a prechodky PE/oceľ 

225/200. Existujúci oceľový STL plynovod DN 200 medzi UB 25 a 26 bude odpojený a zaslepený. 
Pri prepojovacích a odpojovacích prácach v UB 25, 26a, 26 sa existujúci STL plynovod uzatvorí použitím 
vodných balónov. 
Trasa rekonštruovaného plynovodu bude križovať podzemné inžinierske siete: vodovod, kanalizáciu, kábel VO, 
telekomunikačné káble a NN káble. 
Súčasťou rekonštrukcie bud~ aj pripojovacie plynovod?' - prípojky. Celkový počet STL prípojok z materiálu PE 
100 RC bude 4 ks - d 32 - dlžky 32.0 m; 1 ks - d 40 - dlžky 10.5 m. 

4.14. Vetva N STL plynovod PE 100 RC, d 160 dÍžky 110,0 m; UB 27, 28, 29 Rybárska brána, Hlavné 
nám (výkres č.8) 

Rekonštruovaný STL plynovod d 160 bude napojený na existujúci oceľový plynovod DN 200 v UB 27 
osadením prechodky PE/oceľ 225/200 a redukcie d 225/160. Plynovod je vedený v dlažbe. Plynovod bude 
vtiahnutý do rúry jestvujúceho plynovodu DN 200 ktorý bude odpojený. Vťahovanie bude v dvoch častiach. V 
1. časti bude vtiahnutý plynovod medzi UB 27 a 28, vysadené a prepojené odbočky v UB 27a, 28a, prepoj v UB 
27 a ukončený bude v UB 28 posúvačom DN 150 s navarovacími PE koncami. V 2. časti bude vtiahnutý 
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plynovod medzi UB 28 a 29, prepoj v UB 28, 29. V UB 27a, km cca 0,001 bude na pravú stranu vysadená 
odbočka Hlavné nám. d 11 O dÍžky 3,0 m s posúvačom DN 100 s navarovacírni PE koncami a prechodkou 
PE/oceľ 110/100 pre prepojenie jestvujúceho plynovodu DN 100 na Hlavnom nám. V UB 28a, km cca 0,049 
bude na ľavú stranu vysadená odbočka Zelená d 90 dÍžky 3,0 m s posúvačom DN 80 s navarovacírni PE 
koncami a prechodkou PE/oceľ 90/80 pre prepojenie jestvujúceho plynovodu DN 80 na Zelenej ulici. Koniec 
rekonštrukcie je v km O, 11 O UB 29, prepojením na existujúci oceľový plynovod DN 200 osadením redukcie d 
225/160 a prechodky PE/oceľ 225/200. Existujúci oceľový STL plynovod DN 200 medzi UB 27 a 29 bude 
odpojený. Pri prepojovacích a odpojovacích prácach v UB 27, 27a, 28, 28a, 29 sa existujúci STL plynovod 
uzatvorí použitím vodných balónov a uzatvorením navrhovaného uzáveru. 
Trasa rekonštruovaného plynovodu bude križovať podzemné inžinierske siete: vodovod, kanalizáciu, kábel VO, 
telekomunikačné káble a NN káble . 

. Súčasťou rekonštrukcie budú aj pripojovacie plynovody - prípojky. Celkový počet STL prípojok z materiálu PE 
100 RC bude 1 ks - d 40 - dÍžky 4,5 m; 1 ks - d 63 - dÍžky 6,5 m. 

4.15. Vetva 01 STL plynovod PE 100 RC, d 160 dÍžky 75,0 m; UB 30, 31 Františkánska ulica (výkres 
č.9) 

. Rekonštruovaný STL plynovod d 160 bude napojený na existujúci PE plynovod d 225 v UB 30, osadením 
redukcie d 225/160. Plynovod je vedený v dlažbe cca 15,0 m výkopom po odbočku UB 30a. Od odbočky UB 
30a bude plynovod vtiahnutý do rúry jestvujúceho plynovodu DN 200 ktorý bude odpojený. V UB 30a, km cca 
0,011 bude na ľavú stranu vysadená odbočka Františkánska d 110 dÍžky 3,0 m s posúvačom DN 100 
s navarovacírni PE koncami a prechodkou PE/oceľ 110/ 100 pre prepojenie jestvujúceho plynovodu DN 100 na 
Františkánskej ulici. V UB 31, km cca 0,070 bude na pravú stranu vysadená odbočka d 63 s celoplastovým 
guľovým kohútom d 63 pre rekonštruovaný plynovod na Zámočníckej ulici. Koniec rekonštrukcie je v km 0,075 
UB 31 , prepojením na existujúci oceľový plynovod DN 200 osadením posúvača DN 150 s navarovacírni PE 
koncami, redukcie d 225/160 a prechodky PE/oceľ 225/200. Existujúci oceľový STL plynovod DN 200 medzi 
UB 30 a 31 bude odpojený a zaslepený. Pri prepojovacích a odpojovacích prácach v UB 30, 30a, 31 sa 
existujúci STL plynovod uzatvorí použitím vodných balónov a uzatvorením jestvujúceho uzáveru. 
Trasa rekonštruovaného plynovodu bude križovať podzemné inžinierske siete: vodovod, kábel VO, 
telekomunikačné káble a NN káble. 
Súčasťou rekonštrukcie budfl aj pripojovacie plynovod>' - prípojky. Celkový počet STL prípojok z materiálu PE 
100 RC bude 2 ks -d 32 - dlžky 12,5 m; 1 ks - d 40 -dlžky 5,5 m. 

4.16. Vetva 02 STL plynovod PE 100 RC, d 63 dÍžky 95,0 m; UB 31, 32 Zámočnícka ulica (výkres č.9) 

Rekonštruovaný STL plynovod d 63 bude napojený na rekonštruovaný plynovod PE d 160 v UB 31 na 
. vysadenú odbočku PE d 63 s celoplastovým guľovým kohútom d 63. Plynovod je vedený v dlažbe cca 10,0 m 
výkopom. Ďalej bude plynovod vtiahnutý do rúry jestvujúceho plynovodu DN 100 ktorý bude odpojený. 
Koniec rekonštrukcie je v km 0,095 v UB 32 prepojením na existujúci oceľový plynovod DN 80 osadením 
redukcie d 90/63 a prechodky PE/oceľ 90/80. V UB 32 bude jestvujúca uličná RS odpojená, zrušená 
a demontovaná. Existujúci oceľový NTL plynovod DN 100 medzi UB 31 a 32 bude odpojený. Pri 
prepojovacích a odpojovacích prácach v UB 32 sa existujúci NTL a STL plynovod uzatvorí uzatvorením 
jestvujúceho uzáveru. 
Trasa rekonštruovaného plynovodu bude križovať podzemné inžinierske siete: vodovod, kanalizáciu, teplovod, 
kábel VO, telekomunikačné káble a NN káble. 
Súčasťou rekonštrukcie budú aj pripojovacie plynovody - prípojky. Celkový počet STL prípojok z materiálu PE 
100 RC bude 14 ks - d 32 - dÍžky 49,5 m; 1 ks - d 40 - dÍžky 4,0 m. 

4.17. Vetva P STL plynovod PE 100 RC, d 225 dÍžky 30,0 m; UB 33, 34 Uršulínska ulica (výkres č.9) 

Rekonštruovaný STL plynovod d 225 bude napojený na existujúci oceľový plynovod DN 200 v UB 33, 
osadením prechodky PE/oceľ 225/200. Plynovod je vedený v asfaltovej ceste a dlažbe. Koniec rekonštrukcie je 
v km 0,030 UB 34, prepojením na existujúci oceľový plynovod DN 250 osadením redukcie DN 250/200 a 
prechodky PE/oceľ 225/200. V UB 34a bude zrušený existujúci oceľový T-kus a odvzdušňovač a osadí sa 
oceľové 90° koleno DN 250 a oceľ. redukcia DN 250/200. Existujúci oceľový STL plynovod DN 200 medzi 
UB 33 a 34 bude odpojený a zaslepený. Pri prepojovacích a odpojovacích prácach v UB 33, 34, 34a sa 
existujúci STL plynovod uzatvorí uzatvorením jestvujúceho uzáveru. 
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Trasa rekonštruovaného plynovodu bude križovať podzemné inžinierske siete: kanalizáciu, telekomunikačné 
káble, VN a NN káble. 

4.18. Vetva R STL plynovod PE 100 RC, d 90 dÍžky 205,0 m; UB 35, 36 ulice nám. SNP, Poštová 
(výkres č.9) 

Rekonštruovaný STL plynovod d 90 bude napojený na existujúci oceľový plynovod DN 300 v UB 35 osadením 
prechodky PE/oceľ 90/80 a posúvača DN 80 s navarovacími PE koncami. Plynovod je vedený v asfaltovej ceste 
a chodníku, dlažbe, zeleni cca 23,0 m výkopom. Ďalej bude plynovod vtiahnutý do rúry jestvujúceho plynovodu 
DN 200 ktorý bude odpojený. Rekonštruovaný STL plynovod PE d 90 bude križovať električkovú trať 

pretláčaním oceľovou rúrou DN 300 dÍžky 17,5 ms chráničkou PE d 180 dÍžky 18,0 ma na vyšší koniec sa 
osadí čuchačka 180 TPP 702 15.2.PE. Koniec rekonštrukcie je v km 0,205 UB 36, prepojením na existujúci PE 
plynovod d 225 osadením redukcie d 225/160 a 160/90. Existujúci oceľový STL plynovod DN 200 medzi UB 
35 a 36 bude odpojený. Pri prepojovacích a odpojovacích prácach v UB 35, 36 sa existujúci STL plynovod 
uzatvorí použitím vodných balónov a uzatvorením jestvujúceho uzáveru. 
Trasa rekonštruovaného plynovodu bude križovať podzemné inžinierske siete: vodovod, kanalizáciu, kábel VO, 
telekomunikačné káble, VN a NN káble. 
Súčasťou rekonštrukcie bud}i· aj pripojovacie plynovod,Y- prípojky. Celkový počt;t STL prípojok z materiálu PE 
100 RC bude 2 ks - d 32 - dlžky 22,0 m; 6 ks - d 40 - dlžky 65,0 m; 2 ks - d 50 -dlžky 31,0 m. 

4.19. Vetva S STL plynovod PE 100 RC, d 63 dÍžky 75,0 m; UB 37, 38 Žižkova ulica (výkres č.10) 

Rekonštruovaný STL plynovod d 63 bude napojený na existujúci oceľový plynovod DN 80 v UB 37 osadením 
prechodky PE/oceľ 90/80 a redukcie d 90/63. Plynovod je vedený v asfaltovej ceste, zeleni. Koniec 
rekonštrukcie je v km 0,075 UB 38 prepojením na existujúci oceľový plynovod DN 80 osadením redukcie d 
90163 a prechodky PE/oceľ 90/80. Existujúci oceľový STL plynovod DN 80 medzi UB 37 a 38 bude odpojený 
a zaslepený. Pri prepojovacích a odpojovacích prácach v UB 37, 38 sa existujúci STL plynovod uzatvorí 
uzatvorením jestvujúceho uzáveru. 
Trasa rekonštruovaného plynovodu bude križovať podzemné inžinierske siete: vodovod, kábel VO, 
telekomunikačné káble a NN káble. 
Súčasťou rekonštrukcie budú aj pripojovacie plynovody- prípojky. Celkový počet STL prípojok z materiálu PE 
100 RC bude 3 ks - d 32 - dÍžky 46,5 m. 

4.20. Montáž prípojok (stavebné objekty SO 02) 

Do existujúcich skriniek sa osadí nový HUP, STL regulátor pre tlak 400 kPa a uzáver na výstupe. Na prípojky 
kde existujúce skrinky nie sú umiestnené na hranici pozemku bude na hranici pozemku osadený HUP v zemi. 
Pre domy na Zámočníckej ulici sa osadí zemný modul. 
Skrinky musia byt' označené tabuľkou (rozmery 12,5 x 7,5 cm, žltý podklad a čierny text), ktorá obsahuje logo 
vlastníka SPP - distribúcia, označenie obsahu skrinky „HLA VNÝ UZÁVER PLYNU", grafickú značku a text 
príkazu „Zákaz fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom" a text „V majetku a správe SPP-distribúcia". 
Pre domy sa osadí skrinka na hranici pozemku v oplotení (s podstavcom, na rúrkových nosníkoch, do steny 
plotu) alebo na stene domu. Súčasťou dodávky skrinky budú technologické prepoje vstupnej časti s guľovým 
uzáverom príslušnej dimenzie, PN 1 O so vsuvkou, technologický prepoj výstupnej časti s uzáverom príslušnej 
dimenzie, PN 4 a odvzdušňovacím ventilom, sada nosníkov, ochranná rúra PE prípojky a sada krytov nosníkov. 
Ukončenie signalizačného vodiča na prípojke bude v skrinke voľne, s ovinutím okolo potrubia. Vstupné a 
výstupné potrubie plynomeru bude vodivo prepojené v zmysle STN 38 6442 čl. 50. Existujúci plynomer (pri 
rodinných domoch) bude demontovaný a inštalovaný do skrinky bude plynomer s tepelnou korekciou. 
V miestach zdemontovaného plynomeru bude prípojka prepojená, zvary musia mať vykonanú skúšku na 
tesnosť. Od rekonštruovaného HUP po ~repoj na OPZ bude prípojka rekonštruovaná pri dÍžke dopojenia 
uloženého v zemi do 6,0 m z ocele, pri dlžke nad 6,0 m z PE 100 RC v súlade s TPP 702 02 a TPP 702 12. 
Plynovodné prípojky budú spádované do plynovodu. Pri existujúcich skrinkách umiestnených vo fasáde domu 
bude stúpajúce potrubie do skrinky z ocele. Po zrealizovaní výstavby plynovodov a prípojok sa existujúce 
prípojky v danej lokalite odpoja. 

4.21. Dopoje - OPZ (stavebné objekty SO 03) 

Dopojenie od rekonštruovaného HUP po prepoj na existujúce OPZ bude realizované pri dÍžke dopojenia 
uloženého v zemi do 6,0 m z ocele, pri dÍžke nad 6,0 m z PE 100 RC. Rekonštruovaný hlavný uzáver plynu 
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bude v skrinke pred regulátorom tlaku plynu. Existujúci plynomer (pri rodinných domoch) bude demontovaný a 
inštalovaný do skrinky bude plynomer s tepelnou korekciou. V miestach zdemontovaného plynomeru bude 
plynové potrubie OPZ prepojené, zvary musia mať vykonanú skúšku na tesnosť. Od skrinky sa vybuduje 
dopojenie až po existujúci HUP ktorý sa zruší. Výstavbou dopojenia sa zasahuje do OPZ odberateľa plynu a 
preto pred dopojením plynoinštalácie je potrebné preveriť plynotesnosť jestvujúceho OPZ (viď Tlaková skúška 
dopoja na OPZ). 

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

6. Pred zahájením stavby požiadať správcov všetkých inžinierskych sietí o ich vytýčenie v teréne. 

7. Pri súbehoch a križovaniach stávajúcich inžinierskych sietí s navrhovanou stavbou rešpektovať STN 73 
6005, 73 6701 a STN 75 5401 . 

8. Stavba bude dokončená do dvoch rokov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia. V prípade, 
že stavebník nie je schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou 
žiadosťou s uvedením dôvodov požiadať o jej predÍženie. 

9. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník predloží stavebnému úradu meno a oprávnenie firmy, 
ktorá bude stavbu realizovať do 15 dní od ukončenia výberového konania. · 

10. Stavebník je povinný označiť stavbu výrazným štítkom "Stavba povolená" s uvedením údajov: názov 
stavby, názov dodávateľa, meno stavebníka a stavebného dozoru, tennín začatia a ukončenia stavby, dátum a 
číslo stavebného povolenia s pečiatkou stavebného úradu. 

11. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo 
stavebník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác. 

12.Tennín začatia stavebných prác stavebník oznámi v predstihu stavebnému úradu. 

13.Stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného 
zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na uskutočňovanie stavieb podľa § 48 až 53 
stavebného zákona, a v súlade s príslušnými technickými normami, zvlášť normami protipožiarnymi, 
bezpečnostnými a hygienickými. 

14.Pri realizácii stavby používať stavebné materiály v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. 

15.Stavebník je povinný dodržiavať všeobecné záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, 
predovšetkým nariadenie č. 6/2013 o dodržiavaní poriadku a čistoty na území MČ Bratislava - Staré Mesto, 
skladovanie sypkého materiálu . sa nepovoľuje ako .. voľne sypané, sypký materiál musí byť umiestnený vo 
vhodnej nádobe, alebo zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia a verejnej 
kanalizácie (napr. odplavením, odviatím vetrom) a všeobecne záväzné nariadenie č. 8/1993 o starostlivosti o 
verejnú zeleň na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako aj Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnym odpadom na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

16. Prípadné nároky zo škody spôsobenej stavebnou činnosťou na susedných alebo výstavbou dotknutých 
nehnuteľnostiach reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení 
neskorších predpisov. 

17. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať 
čistotu na stavbou znečistených komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez 
porušenia plynulosti a bezpečnosti cestnej a pešej premávky. 

18. V prípade záberu verejného priestranstva požiadať o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie na uliciach 
Námestie slobody, Spojná, most SNP, Rázusovo nábrežie, Námestie Ľudovíta Štúra, Jesenského, Hlavné 
námestie, Námestie SNP - Hlavné mesto SR Bratislava a na uliciach Svoradova, Partizánska, Rybné námestie, 
Židovská, Beblavého, Klariská, Na vŕšku, Kapitulská, Ventúrska, Paulínyho, Riečna, Kúpeľná, Rybárska brána, 
Františkanska, Zámočnícka, Ušulínska, Poštová, Žižkova - mestskú časť Bratislava - Staré Mesto. 
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19. Riešenie dopravnej situácie a dopravné značenie počas stavby odsúhlasiť v Operatívnej komisii na odd. 
dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. 

20. Stavebtúk je povi1mý zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie 
technickou disciplínou (zmženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného pokoja) v súlade so zákonom NR 
SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a neprekročiť prípustné hodnoty určené 
Vyhláškou č. 549/2007 Z. z. MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

21. Dokončenú stavbu možno užívať len ak na žiadosť stavebníka vydá stavebný úrad kolaudačné 
rozhodnutie, ktoré nadobudne právoplatnosť. 

23. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky dotknutých orgánov: . 

a) Požiadavky vypl)Ívajúce zo stanovísk dotkllutýclt organizácií a orgánov správy a obce: 

• Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, odd. koordinácie dopravných systémov: stanovisko č. MAGS OD 
50756/2016-328520 zo dňa 27.9.2016: 
V správe Hlavného mesta SR Bratislavy sú komunikácie Nám. Slobody, Spojná, Rázusovo nábrežie, Nám. 
Ľ.Štúra, Jesenského, Hlavné námestie, Nám. SNP, Most SNP, verejné osvetlenie (VO) všetkých 
dotknutých komunikácií, cestná dopravná signalizácia (CDS) a optické káble kamerového dohľadu (KD) 
križovatiek. 
Pred realizáciou rozkopávkových prác na komunikáciách v správe hl. mesta požiadajte Hlavné mesto 
(OKDS) 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. 
V miestach, ktoré nebudú realizované bezvýkopovou technológiou žiadame odpojené plynovody 
odstrániť. 

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 chodllikov 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 20 cm a v chodníku po 15 
cm (každej vrstvy na každú stranu od hrán ryhy), dilatácie v bemonovej konštrukčnej vrstve urobiť rezaním, 
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 20125 hr. 23 - 25 cm + penetračný náter s obsahom asfaltu 0,5 kg/ m2 + asfaltový 
betón ACol l s modifikovaným asfaltom PMB 50170 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, spoje žiadame prelepiť asfaltovou páskou, resp. zaliať zálievkovou 
hmotou. 

• Na chodníkoch urobiť novú povrchovú úpravu ACo8 hr. 4 cm (na podkladný betón tr C 12/15 hr. 12 cm 
položený na zhutnený podklad, použiť spojovací penetračný nástrek 0,5 kg/m2), viazanie vrstiev O, 15 
na každú stranu pre každú konštrukčnú vrstvu, na celú šírku chodníka a celú dÍžku dotknutého úseku, 
dodržať niveletu chodníkov a obrubmkov, uvoľnené obrubníky osadiť do betónového lôžka 
a zaškárovať. 

• Dláždené povrchy: žiadame dodržať hutnenie štrkodrvy po max. hr. 25 cm, dodržať pôvodnú konštrukciu, 
nepoškodenú dlažbu zaškárovať. 

• V prípade uvoľnených obrubtúkov v rámci celej stavby žiadame tieto uložiť do betónového lôžka, 
výškovo upraviť. 

• Rozkopávky po ukončení žiadame zápisnične odovzdať správcovi komunikácií. 
Pri prácach žiadame nepoškodiť prípojky uličných vpustov. Po ukončeru prác bude správca preverovať 
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funkčnosť uličných vpustov a prípojok napustením vody. 
Žiadame rešpektovať, dôrazne chrániť pred poškodením a pred začatím prác vytýčiť (odbornou fim10u) 
naše podzenmé káblové vedenia VO, koordinačné káble CDS a optické káble kamerového dohľadu 
križovatiek. Pri križovaní, resp. súbehu navrhovanej trasy plynovodov s našimi podzenmými vedeniami 
VO, CDS a KD žiadame dodržať STN 73 6005 a STN 34 1050. Ak príde k poškodeniu kábla VO, CDS, 
KD žiadame vymeniť celé káblové pole bez použitia spojok. Pri poškodení lôžka pre uloženie našich 
káblov žiadame lôžka obnoviť alebo uložiť káble do chráničky - betónového žľabu s rovným betónovým 
podkladom bez použitia spojok. Pred začatím prác a pred zásypom rýh prizvať - správcu VO, CDS 
k odovzdaniu staveniska a ku kontrole vykonaných prác. Všetky stavebné práce žiadame realizovať bez 
preruše1úa funkčnosti VO a CDS. Prípadnú poruchu na VO je potrebné ohlásiť na tel. č. 02/63810151, 
poruchu na CDS na tel. č. 02/5935 6704. 
V miestach križovania a v ochrannom pásme našich zariadení žiadame výkopové práce realizovať ručne!!! 
Všetky obnažené káble VO žiadame v rozsahu stavby uložiť do chráničiek. 
V rozsahu stavby žiadame obnoviť lôžka pod káblami v správe hlavného mesta. 
Pri výkopoch v miestach Svoradova - Partizánska, Františkánska - Zámočnícka - Uršulínska - nám. 
SNP a Poštová chceme využiť pripoložiť naše HPPE rúry 0 40 mm do výkopov. Z toho dôvodu 
žiadame o vyvolanie stretnutia za účelom časovej koordinácie našej požiadavky. 
PD žiadame predložiť na vyjadrenie aj prevádzkovateľovi VO fy. Siemens s.r.o., divízia VO, Lamačská 
31 A, Bratislava. 
Po ukončení prác žiadame obnoviť pri prácach porušené vodorovné dopravné značenie, ktoré žiadame 
zrealizovať dvojzložkovou farbou. 
Ku kolaudácii stavby žiadame prizvať správcu komunikácií. 
Ku kolaudácii stavby žiadame zabezpečiť cisternu s vodou na kontrolu spádových pomerov a na preverenie 
funkčnosti uličných vpustov. 
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 č. 8522/32039/2017/STA/Zub zo dňa 17.07.2017: 
dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti 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 (napr. 
odplavením, odviatím vetrom); 
v zmysle zákona č. 135/1961 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 Námestie slobody, Spojná, most SNP, Rázusovo nábrežie, 
Námestie Ľudovíta Štúra, Jesenského, Hlavné námestie, Námestie SNP - Hlavné mesto SR Bratislava a na 
uliciach Svoradova, Partizánska, Rybné námestie, Židovská, Beblavého, Klariská, Na vŕšku, Kapitulská, 
Ventúrska , Paulínyho, Riečna, Kúpeľná, Rybárska brána, Františkanska, Zámočnícka, Ušulínska, Poštová, 
Žižkova - 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 vozovkách na uliciach Námestie slobody, Spojná, Svoradova, 

Partizánska, Paulínyho, Kúpeľná, Žižkova v polovičnej šírke v dotknutom úseku, 
- dlažbu na uliciach Klariská, Na vŕšku, Kapitulská, Uršulínska bude potrebné predláždiť v celej šírke 

v dotknutom úseku v spolupráci so správcom komunikácie, 
- povrchovú úpravu na chodníkoch na uliciach Rázusovo nábrežie, Riečna zrealizovať v celej šírke 

v dotknutom úseku, 
- povrchovú úpravu na vozovkách na uliciach Ventúrska, Rybné námestie, most SNP, Židovská, 

Beblavého, Námestie Ľudovíta Štúrta, Jesenského, Rybárska brána, Hlavné námestie, Františkánska, 
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Zámočnícka, Námestie SNP, Poštová vrátane ostatných plôch bude uvedená do pôvodného stavu, 
vzhľadom na to, že Kúpeľná ulica bola zrekonštruovaná v máji 2017, v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/1996 o vykonávaní rozkopávkových prác na úzenú 
hlavného mesta SR Bratislavy zaplatiť alikvótnu hodnotu stavebnej úpravy verejného priestranstva za jej 
znehodnotenie rozkopávkou, 
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, 
rešpektovať vjazd dopravnej obsluhy do pešej zóny v čase od 6.00 h do 9.00 h v zmysle všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 3/2014 o pešej zóne vymedzený vstupmi 
s maximálnou hmotnosťou do- 3,5 tony, dlažbu chrániť pred poškodením, použitie veľkoplošných 
kontajnerov sa v pešej zóne nepovoľuje, 

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. 7779/10228/2000/2017 zo dňa 18.05.2017: 
Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti vrátane obnovovania povrchov komunikácií nesmú 
ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnosť prevádzky na električkových a trolejbusových 
dráhach a taktiež v autobusovej MHD, nesmú obmedzovať plynulosť premávky električiek, 

trolejbusov a autobusov nad rámec riadne schváleného a zástupcom DPB, a .• potvrdeného projektu 
dočasnej organizácie d_Qp!!.Y)' __?_dQP.ravnéh~-značenia (~_p~rati"!!_a_J<_omi~j~~d~p_!e_yádz~ dopravy __ 
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy), ako aj v žiadnom prípade nesmú spôsobiť zastavenie prevádzky 
na električkovej a trolejbusovej dráhe, t. zn. že stavba nesmie spôsobiť napäťovú a dopravnú výluku na 
ňou dotknutých električkových tratiach a dotknutých trolejbusových tratiach. 
Požadujeme s DPB, a. s. osobitne prerokovat' projekt dočasnej organizácie dopravy a dopravného 
značenia, a to ešte pred ich predložením na schvaľovanie v operatívnej komisii odd. prevádzky 
dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy a to najmä úseky Nám. slobody, Palisády, Rázusovo 
nábrežie, Jesenského, Nám. SNP a hlavne terminál MHD pod mostom SNP. 
Organizáciu výstavby plynovodov na Námestí slobody navrhnúť a realizovať so zachovaním obojsmernej 
premávky trolejbusov. 
Stavebnú činnosť na -komunikácii Nám. slobody a Palisády požadujeme navrhnúť, riešiť a zabezpečovať 
tak, aby bol trvale zabezpečený dosah zberačov trolejbusov na trolejové vedenie. 
Stavebník je povinný oznámiť DPB, a. s. presný a záväzný termín každej zmeny organizácie a prevádzky 
MHD vrátane nevyhnutných výluk a taktiež zmien zastávok aj so zásah do ich infraštruktúry zakaždým 1 O 
dní vopred, avšak pracovný a časový harmonogram zásad organizácie dopravy a výluk predloží 
a predbežne potvrdí s dopravcom a súčasne so správou i prevádzkou trakčných zariadení už 
najneskôr 30 dní vopred. 
Stavebné práce na plynovode a jeho prípojkách, resp. obnova povrchov komunikácií v navrhovanom 
rozsahu v termináli MHD pod mostom SNP, vyvolávajú závažné zmeny v organizácii a prevádzke MHD, 
znemožnia plnohodnotné využívanie celej plochy obratiska a vyradia z prevádzky zastávky autobusov. 
Vzhl'adom k tomu požadujeme osobitne vyriešiť a spracovať etapy výstavby a návrh náhradnej 
prevádzky dopravy vrátane zastávok alebo riešiť výstavbu v danom priestore technológiou 
pretláčania. 

Priestor nástupišťa zastávky trolejbusov a autobusov MHD nesmie byť rozkopávaný. Pokiaľ stavebník 
nemôže túto podmienku dodržať, musí zabezpečiť premiestnenie zastávka do náhradnej polohy, a to podľa 
riadne schváleného projektu organizácie dopravy a dočasného dopravného značenia, ktorý musí vopred 
prerokovať s DPB, a. s. Záväzné termíny zmeny zastávky (premiestnenie i obnovenie) musí oznámiť DPB, 
a. s. písomne, zakaždým 1 O dní vopred. 
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Stavebník je povinný realizovať križovania plynovodov s električkovou koľajovou traťou na námestí SNP 
a na Jesenského ulici pretláčaním v zmysle preloženej projektovej dokumentácie, ktorá bola vopred 
spoločne prerokovaná pracovníkmi SPP Distribúcia a DPB, a. s. 
Stavebník je povinný na vlastné náklady okamžite odstrániť pripadné závady na koľajovej trati ( po 
predchádzajúcom vyrozumení vedúceho odboru prevádzky a správy koľajových tratí a zastávok DPB, a. s. 
- č. t. 0903 797 792 ) vzniknuté z dôvodu prác na uvedenej stavbe. 
Stavebník je povinný zabezpečiť okamžité očistenie električkového telesa a koľajníc v prípade, že tieto 
budú znečistené v dôsledku stavebných prác alebo staveniskovou dopravou. Staveniskovou dopravou 
nesmú byt' pojazďované koľajové konštrukcie, t. j. výhybky a koľajové križovatky! 
Stavebník je povinný po skončení prác uviesť všetky stavbou narušené plochy a priestranstvá do 
pôvodného stavu, v akom sa nachádzali pred začatím prác. 
Káblové siete DPB, a. s. musia byt' pred zahájením stavby riadne zamerané a vytýčené. 
Výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a. s. musia byt' vykonávané ručne. 
Začiatok výkopových prác musí byt' nahlásený správcovi (tel. č. 5950 1491 ) pripadne na elektrodispečing 
(tel. č. 5950 6666). 
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 konkrétne miesto so správcom (tel. č. 5950 1491 ). 
Odkryté káble DPB, a. s. musia byt' pred zasypaním skontrolované správcom (tel. č. 5950 1491). Zápis 
z tejto kontroly je nutnou podmienkou ku kolaudácii a stavba nesmie byt' bez neho skolaudovaná. 
Pri prácach v blízkosti trakčného vedenia je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34 3112, najmä články 112, 
117, a 120. 

• Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor doprayy č. 02453/2017/CDD-45 zo dňa 20.03. 2017: 
Vyžiadať si stanovisko prevádzkovateľa električkovej a trolejbusovej dráhy v Bratislave - Dopravného 
podniku Bratislava a. s. k projektovej dokumentácii stavby. 
Vytýčiť podzemné zariadenia električkovej a trolejbusovej dráhy, ktoré navrhované plynovody križujú, 
resp. sú v súbehu s nimi- so správcom sietí DPB, a. s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava. 
Križenia a súbehy inžinierskych sietí musia byt' riešené v súlade s STN 73 6005. 
Pri prácach v blízkosti trakčných vedení, napájacích a ovládacích káblov je nutné dodržať STN 34 31 12 
najmä čl. 112, 117 a 120. 
Pri prácach v obvode dráhy ( pretláčanie pod električkovou dráhou na námestí SNP ) nesmie byt' narušená 
statika koľajového zvršku a spodku. 
Stavebná činnosť nesmie v žiadnom pripade spôsobiť zastavenie premávky na trolejbusovej resp. 
električkovej dráhe, t. zn., že stavebná činnosť nesmie spôsobiť napäťovú ani dopravnú výluku. 
V zóne trolejového vedenia nie je možné manipulovať so žeriavom, stavať lešenie a pod. bez napäťovej 
výluky (po dohode s DPB, a. s.). 
Stavebné práce nesmú poškodiť alebo narušiť statiku trakčného zariadenia. 

• Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie (z hl'adiska odpadového hospodárstva): č. OU-BA
OSZP3-2017/37667/HEL/I zo dňa 11.04.2017: 

a) Držiteľ odpadov je povinný: 
zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo 

iným nežiaducim únikom; 
- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho 

pripravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na 
opätovné použitie inému; 
recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho pripravu 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; 
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- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich 
zhodnotenie alebo zneškodnenie sám; 

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste 
odpadu v súlade s§ 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti; 

- ohlasovat' vznik odpadu a nakladanie s ním podľa §3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. na tlačive 
uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných 
odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov, ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním 
podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje„ 

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

c) Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob nakladania 
s odpadom 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03. 

V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie dotknutého orgánu 
podľa § 99 ods.! písm. b) bodu č.5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia je potrebné doložiť 
doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t. j. vážne lístky o odovzdaní odpadu 
oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). 
V dokladoch musí byť označené stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za 
relevantný. Na požiadanie musí byt' predložený originál uvedených dokladov. 

Podľa § 77 ods.2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, 
čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, 
organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je 
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. 

• MV SR, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, stanovisko č. 
KRPZ-BA-KDB-35-150/2017 zo dňa 07.08.2017: 

- 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 temúne 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 značenia v zmysle zákona č. 135/1961 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. 

• Krajský parniatkoyý úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-2016/18305 - 2/63948/DIM zo dňa 
12.09.2016: 

- Stavebník je povinný spracovať ďalší stupeň projektovej dokumentácie k predmetnému zámeru , kde budú 
presne vyznačené polohy a typy všetkých skriniek s HUP, RTP, plynomerom, atď. (ďalej len „skrinky") 
a túto projektovú dokumentáciu je povinný prerokovať v rozpracovanosti na KPÚ BA a následne 
predložiť na vydanie záväzného stanoviska. Do predmetnej projektovej dokumentácie budú zapracované 
všetky podmienky tohto záväzného stanoviska. 

- Skrinky v celom MPR, tzn. Podľa predloženej PD v nasledovných uliciach: Beblavého, Na vŕšku, 

Kapitulská, Klariská, Rybárska brána, Ventúrska, Uršulínska, Hlavné námestie, Františkánska, Zámočnícka, 
neumiestňovať v žiadnom prípade pred a na fasády objektov ale na dostupnom mieste v chodníkoch, 
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s krytom v úrovni chodníka formou zemných modulov. 
- Skrinky v celom území CMO, neumiestňovať pred a na fasády objektov národných kultúrnych 

pamiatok evidovaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR (ďalej len „NKP") ani na objektoch 
s pamiatkovou hodnotou, tzn. Podľa predloženej PD na nasledovných objektoch: Nám. slobody č. 19, 23, 
25; Svoradova č.1, 3, 5; Partizánska, most SNP, Paulínyho č. 4, 6, 12; budova SND, Hviezdoslavovo nám. 4, 
Rázusovo nábr., Riečna, nám. Ľ. Štúra, Jesenského č.2, 4, Kúpeľná č. 2, nám. SNP č. 1, 3, 5, 8 a Poštová č. 
1, 2, 4, 6, ale na dostupnom mieste v chodníkoch, s krytom v úrovni chodníka formou zemných modulov. 

- V prípade, že na objekte je už existujúca skrinka, bude táto v rámci predmetnej rekonštrukcie opätovne 
využitá, v prípade zámeru umiestniť nové skrinky na akékoľvek objekty alebo v zeleni budú ich poloha a typ 
viditeľne vyznačené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie podľa podmienky č. 1 tohto rozhodnutia 
a v rozpracovanosti prerokované a písomne schválené KPÚ BA. Skrinky svojím umiestnením nesmú 
narušiť pamiatkové hodnoty objektu a pamiatkového územia a pôsobiť rušivo vo vzťahu 

k architektonickému tvarosloviu objektu. 
- V miestach, pri ktorých nie je možný priamy prístup k skrinke z verejného priestranstva, budú osadené 

skrinky na dostupnom mieste, v chodníkoch, s krytom v úrovni chodníka formou zemných modulov. 
- Konkrétny spôsob ochrany potenciálnych, dosiaľ neznámych alebo neevidovaných archeologických nálezov 

na mieste stavby určil KPÚ BA v samostatnom rozhodnutí č. KPUBA-2016/19206-2/68275/BAX zo dňa 
12.09.2016. 

- Každú závažnú zmenu oproti schválenej projektovej dokumentácii a zmenu oproti alebo nad rámec tohto 
záväzného stanoviska je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom. 

• Krajský pamiatkoyý úrad Bratislava, rozhodnutie č. KPUBA-2015/19206-2/68275/BAX zo dňa 12.09.2016: 
- Stavebník zabezpečí podľa § 35 ods. 2 písm. c) pamiatkového zákona vykonanie pamiatkového 

výskumu v rozsahu, spôsobe vykonávanía a nakladania s nálezmi stanovenom v bode 4. tohto 
rozhodnutia; 
Stavebník 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 verejne 
prístupnej internetovej stránke www.culture.gov.sk ( nav1gacrn: 
http://www.culture.gov.sk/extdoc/551 l/Zoznam pravnickych osob oprav vvkonavat archeolog vvskum a 
pril2015) a na KPÚ BA. 

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

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. 
b) Rozsah výskumu: 

Výskum sa vykoná v rozsahu výkopov zemných rýh rekonštruované plynovody v úsekoch vetva „A", „B", 
„C", „F", „G", „H", „CH", „L", „M", „N", „P", „R" a „01". 
c) Spôsob vykonávania výskumu: 

Výskum sa vykoná formou odborného dozoru prítomného archeológa nad realizovanými zemnýlni prácami 
v úzkej súčinnosti za účelom vyhľadávania, identifikácie, vyhodnocovania a zberu archeologických nálezov 
tak, aby bolo možné prípadný nález ručným výkopom obnažiť, preskúmať, primárne zdokumentovať 
nálezové súvislosti a následne hnuteľný nález odborne vyzdvihnúť. V prípade lokalizácie závažného nálezu 
(napr. depot predmetov alebo historická murovaná architektúra), oprávnená osoba 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 byt' ručným 
výkopom odkrytý, preskúmaný a jeho nálezové súvislosti dostatočne odborne zdokumentované. Podlnienky 
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; 
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- 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. 

- C:iel'výskumu: 
- záchrana a ochrana potenciálnych a 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 10 kalendárnych dní vopred KPÚ BA začiatok zemných prác na stavbe a informáciu 
o zabezpečení právnickej osoby oprávnenej vykonať archeologický výskum v zmysle ustanovenia§ 39 ods. 
1 pamiatkového zákona (ďalej len oprávnená osoba)KPÚ BA; 

• 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 získané 
odborné poznatky vo výskumnej dokumentácii v súlade s príslušnými ustanoveniami Vyhlášky 
Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z. (ďalej len vyhláška); 

• zabezpečí, aby oprávnená osoba podľa § 39 ods. 1 O pamiatkového zákona predložila výskumnú 
dokumentáciu Pamiatkového úradu SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, na posúdenie. Toto 
stanovisko je potrebné zabezpečiť pred odovzdaním výskumnej dokumentácie 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 ajedno Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická ul. č. 2, 949 21 Nitra 
(ďalej len AÚ SAV). 
Každú zmenu oproti schválenému zámeru ·a zmenu oproti alebo nad rámec tohto rozhodnutia je nutné 
prerokovať a schváliť správnym orgánom. Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu 
vykoná zástupca KPÚ BA. 

• Ministerstvo obrany SR, agentúra spráyy majetku Bratislava: č. ASM-30-519/2017 zo dňa 13.03.2017: 
- 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-OT4-2018/000301-136 zo dňa 28.02.2018: 
v záujmovom území pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Staré Mesto, 2. SC, 
Ú000099" na uliciach : spomenutých vyššie , lokalita ulica Banskobystrická, Palisády aj Františkánska 
Bratislava, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii, v katastrálnom území 
Bratislava - Staré Mesto má MV SR vlastné telekomunikačné káble 1001A,1003, 1014 a 1098. Polohopis 
spomenutých káblov je uvedený v prílohe. Pred zahájením výkopových prác odporúčam vykonať vytýčenie 
trás káblov. Súčinnosť pri vytyčovaní káblov poskytne poverený zástupca správcu siete MV SR Ing. 
Jaroslav Pinkava, tel.: 09610 39770, e-mail.:jaroslav.pinkava@minv.sk - 0905 940 854. 
V širšom kontexte realizácie stavby si Vás dovoľujem upozorniť na káblovod na uliciach Banskobystrickej, 
Zámockej, Poštovej a námestí SNP, ktorého správcomje spoločnosť SLOVAK TELECOM a. s. 

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

HŽP/14385/2017 zo dňa 14.08.2017: 
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Predložená dokumentácia je v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov určených na ochranu 
verejného zdravia. 

• Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislayy, stanovisko: č. KRHZ-BA-HZUB6-854/2017-00lzo dňa 
20.03.2017: 
súhlasné stanovisko bez pripomienok. 

• Siemens s. r. o.: č. PD/BA/084/17 zo dľ1a 02.05.2017: 
pred zaháje1úm prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne; 
všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme uložiť do 
chrániči ek; 
pred zahájerúm stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s. r. o.: p. Kubišta 0903 
555 028; 
v prípade križovania Vašich sietí, resp. zariadení so zariaderúm 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 vykonarúm prác prizvať stavebný 
dozor Siemens, s. r. o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie; 
k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácii požadujeme predvolať stavebný dozor 
Siemens, s. r. o., 
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 15.03.2017: 
Výstavba a rekonštrukcia plynovodov bude uskutočnená bez potreby napojenia na existujúcu alebo 
novovybudovanú sieť rozvodov NN v majetku Západoslovenskej distribučnej, a. s. 
Výkopové práce v ochrannom pásme zemných káblových vedení požadujeme vykonávať so zvýšenou 
opatrnosťou - ručným spôsobom. 
V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN káblového vedenia a budú sa v ňom 
pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce. súvisiace so stavebnými prácami, je nutné vykonať 
poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia. 

• Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.: č. 18013/2017/PD zo dňa 16.05.2017: 
Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich 
pásma ochrany, je možné vykonávať Jen v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BYS, 
Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV") (Ing. Janáček 0903 718 761) a Divízia odvádzania odpadových 
vôd (ďalej len "DOOV") (Ing. Zajac 0902 964 451). 
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 
zariaderú a súčastí podľa § 19 zákona č. 442 / 2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách. 

V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať 
stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo 
vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré 
by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne 
úpravy a podobne. 
Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu je 
potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení 
v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 
neskorších predpisov Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez 
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podateľňu BVS na základe objednávky na práce ( tlačivo nájdete na našej webovej stránke 
www.bvsas.sk alebo v kontaktnj1ch centrách). 
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. 
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. 
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 vodorovných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný 
pracovník DDV. · · 
zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi 
DDVaDOOV. 
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.: TD/PS/008112017/An zo dňa 26.04.2017: 
stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle 
§79 a §80 Zákona o energetike; 
stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k 
poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej 
zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto 
podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom; 
stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými 
plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v 
zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050; 
stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností 
zabezpečiť prostredníctvom . príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich 
podzemných vedení; 
pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný na 
základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, 
objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a. s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 
11 Bratislava alebo elektronicky prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ( 
www.spp-distribucia.sk ); 
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky 
distribučnej siete, SPP -D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m 
alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu; 
stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 
Z. z. , Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných predpisov - súvisiacich technických noriem 
Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 1775, STN EN 12327, STN 73 6005, TPP 605 02, TPP 
702 O 1, TPP 702 02, TPP 702 12; 
stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D ( p. Marián Heršel, tel. č. + 421 02 2040 2149) vstup na 
stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je 
stavebník povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle vyššie uvedených predpisov 
a noriem; 
stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným 
SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možné ukončiť preberacie konanie stavby; 
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stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú strany od 
obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení 
plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov; 
stavebník je povirmý zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia 
s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému 
ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu; 
stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom distribučným 
plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe 
technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a 
schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D; 
stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase mimo 
vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D; 
stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých 
spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a 
odovzdať zápis; 
stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko 
Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy; 
rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy; 

• Slovak Telekom, a. s a DIGI SLOV AK.IA, s. r. o.: č. 6611801190 zo dňa 16.01.2018: 
existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom ( §68 zákona č. 351/201 1 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. al alebo DIGI SLOV AKJA, 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: Daniel Talacko, 
daniel.talacko@telekom.sk, +421 902 719 605; 
v zmysle § 66 ods.7 zákona č.351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí 
zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant; 
zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť 
dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia 
dohody nie je možné preložiť - zrealizovať prekládku SEK; · 
upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti 
Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOV AK.IA, 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 AK.IA, 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 žiada tel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať 
po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové 
vyjadrenie; 

pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti 

Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOV AK.IA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhl'adom k tomu, že na Vašom 
záujmovom úzenú sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové 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 objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na 
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stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch t)1ždňov od 
podania objednávky; 
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 konaiú 
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 upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú 
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj 
telekomunikačnú prípojku; 
poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme 
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie; 
v prípade, že zámer stavebníka je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/ alebo DIGI SLOV AKIA, 
s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so 
zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť: 
ochranu, alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, 
a. s.; 
vypracovanie a odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia; 
v lokalite predmetu je oprávnený vykonávať práce suv1siace s preložením sietí (alebo vybudovaním 
telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474; 
v káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou; 
pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byt' ohrozené alebo poškodené zariadenia, je navrhovateľ 
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia a zabezpečiť: 
pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť polohu zariadení 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+/- 30 cm skutočného 
uloženia 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); 
odkryté zariadenia riadne zabezpečiť proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži, poškodeniu vo vzdialenosti 
1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia; 
zhutniť zeminu pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním); 
bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na t. č. 12129; 
overiť výškové uloženie zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST, a. s. a DIGI SLOV AKIA, s. r. o. 
nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia); 
v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len 
so súhlasom povereného zamestnanca ST; 
v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST), je potrebné si 
podať žiadost' o určenie bodu napojenia (www.telekom. sk); 
dodržať platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu; 

• UPC BROADBAND SLOVAKIA, s .r. o.: zákres č. 214/2017 zo dňa 11.04.2017: 
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 porušené; 
zásyp káblov vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť signalizačnú fóliu nad káblami; 
križovanie so sieťou UPC je nutné realizovať popod sieť UPC. 

• Transpetrol. a. s.: stanovisko č. 749/17 - Bu/La zo dňa 17.3.2017: 
Predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodných potrubí. 
Stavba príde do styku s podzemnými telekomunikačnými zariadeniami - podľa zákresu zo dňa 30.3.2017 -
pre zahájením výkopových prác je potrebné vykonať ich vytýčenie. 
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• Orange Slovensko, a. s.: č. BA-0187/2018 zo dňa 18.01.2018: 
pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú nonnu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických 
komunikáciách č. 315/2011 Z. z. o ochrane sietí a zariadení; 
pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k 
prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním; 
všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom 
odsúhlaseným na Orange Slovensko, a. s.; 
mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu 
prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke" so 
spoločnosťou Orange Slovensko a. s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v 
ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ; 
v záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a. s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov; 
rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim nie sú predmetom vyjadrenia; 
ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byt' ohrozené alebo poškodené PTZ, je navrhovateľ povinný 
vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečí: 
pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu 
PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/; 
preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou 
PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ±30 cm skutočného 
uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍbiace stroje) vo 
vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 rn) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ; 
dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu; 
nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ; 
súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme; 
aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou; 
pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, 
markeiy); 
aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32, mob. 0907 721 378; 
overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny 
priestorového uloženia PTZ vykonané bez vedomia Orange); 
pred záhmom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o 
nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ; 

trasy Orange v PD zákres zo dňa 18.01.2018 - pred realizáciou vytýčiť; 

• SITEL s. r. o., vyjadrenie k existencii podzemných telekomunikačných vedení a zariadení spoločností 
SITEL s. r. o ., Slovenská sporiteľňa, a. s., 02 Slovakia, s. r. o. č. 20/2018 zo dňa 10. 01.2018: 
Vo vyznačenom záujmovom území sa nachádza telekomunikačná trasa HDPE rúr a optických káblov 
spoločnosti SITEL, 02 Slovakia a Slovenská sporiteľňa v správe SITEL s.r.o.; 
pred začatím stavebných prác je potrebné v spolupráci so SITEL s.r.o. túto telekomunikačnú trasu vytýčiť 
a následne dohodnúť ďalší postup a podmienky jej ochrany; 
v ochrannom pásme a v miestach súbehu a križovania plynovodu s podzemnými sieťami nie je možné 
použiť mikrotunelovanie, ani strojný výkop, v týchto miestach vykonávať výlučne ručný výkop; 
pri križovaní plynovodu s podzemnými sieťami budú káble podchytené a po uložení do ryhy uložené do 
chráničky podľa STN 73 6005; 
pred zásypom výkopu prizvať zástupcu spoločnosti SITEL s.r.o. na obhliadku; 
za akékoľvek porušenie telekomunikačnej trasy HDPE rúr a optických káblov je zodpovedný stavebník; 
zo zápisnice zo dňa 22.03.2018 - SITEL, s.r.o. žiada, aby pri zahájení horeuvedenej stavby SPP - D, 
a.s. informovala o harmonograme prác; 

• ELTODO SK, a.s.: yyjadrenie č. 210317/PJ - 1 zo dňa 17.01.2018: 
telekomunikačné zariadenia združenia SANET, ktoré sú v správe a údržbe spoločnosti ELTODO SK, 
a .s. sa v dotknutom území celej -stavby nachádzajú nasledovne ( výkr. č.2- Námestie slobody, Spojná, výkr. 
č. 4 - Rybné nám „ Most SNP a výkr. č. 5 - ulica Klariská, Kapitulská); 
v prípade potreby prekládky siete SANET žiadame predložiť na schválenie projektovú dokumentáciu prekládky; 
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pred realizáciou hore uvedenej stavby žiadajte o vytýčenie trasy SANET - u na nasledujúcom kontaktnom čísle 0948 
066 311; 

• BENESTRA, s.r.o.: stanovisko zo d11.a 09.01.2018: 
v lokalitách, kde sa siete BENESTRA, s.r.o. nachádzajú (vyjadrenia č. 013, 015, 017, 020/2018) si môžete 
vytýčenie siete objednať u nášho zmluvného partnera , Telemax Slovakia, s.r.o., p. Tomas Mozes, 0905 
283 617, tomas.mozes@telemax.sk; 

• RAINSIDE s.r.o., stanovisko zo dňa 17.01.2018: 
v záujmovom území - situácia Svoradova, Partizánska (B,C) - v. č. 3, situácia Rybné nám., Most SNP, 
Židovská, Beblavého (D,E,F) - v.č.4, situácia Klariská, Na vŕšku, Kapitulská, Ventúrska (G,H) - v. č. 5, 
situácia Paulínyho, Rázusovo nábr., Riečna, nám. Ľ. Štúra (CH,J,K) - v. č. 6, situácia Františkánska, 
Zámočnícka, Uršulínska, nám. SNP, Poštová (01,02,P,R) '-- v. č. 9 sa nachádzajú inžinierske siete 
RAINSIDE s.r.o.; 
nakoľko Vami pripravovaná realizácia horeuvedených stavieb prechádza územím, v ktorom už dlhšie 
plánujeme rekonštrukciu a rozšírenie našich jestvujúcich sietí, prosíme Vás touto cestou o spoločnú 

koordináciu v prípravnej fáze ešte pred začatím stavebných prác na Vašej rekonštrukcii plynovodov. 
pred začatím ďalších prác je potrebné·našu sieť vytýčiť a následne·dohodnúť ďalší postup výstavby; 

• VNET, a.s. stanovisko č. 15/2017 zo dňa 13.3.2017: 
Spoločnosti OCAM aj PRIMANET prevzala spoločnosť VNET, ktorá zároveň prevzala všetky práva 
a povinnosti vyplývajúce zo správy a prevádzky verejnej komunikačnej siete. 
V území dotknutom horeuvedenou výstavbou sa nachádzajú podzemné optické siete, ktoré sú informatívne 
zakreslené v situáciách č. 1-10. 
Pred realizáciu prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných sietí v teréne, kde budú určené podmienky 
prác v blízkosti telekomunikačných káblov a zariadení. 

• SWAN, a.s.: č. SW- 1986/2017 zo dňa 14.03.2017: 
pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SW AN, a.s. V súvislosti s 
vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu 
vedení teclmického vybavenia, ako aj STN 33 3300; 
realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení 
(ochranné pásmo) vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle 
§66 a §67 Zákona č.351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti 
telekomunikačných káblov je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu 
a prípadnému odcudzeniu; 
požadujeme: pri križovaní plynovodu s podzemnými sieťami budú káble podchytené a po uložení do ryhy 
uložené do chráničky podľa STN 73 6005 v pôvodnej trase; 
jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky na 
adresu Heizer Optik, s.r.o., prevádzka Hraničná 18,821 05 Bratislava, kontakt: p. Miroslav Puk -
0908 948 800, pulc@heizeroptik.sk; 
nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana proti 
mechanickému poškodeniu a nebudú sa nad vytýčenou trasou 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; 
v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať so 
súhlasom povereného zamestnanca SW AN; 
stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov); 
oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú polohovú 
odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu 
žiadame, aby bol zástupca spoločnosti SW AN, a.s. prizvaný ku kontrole odkopaných trás ešte pred 
zásypom rýh. Kontaktnú osobu pridelí helpdesk kontakt: 0908 706 819, +421 2 35000999; 
bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SW AN, a.s. na helpdesk (kontakt: viď 
vyššie) 
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• ACS, spol.s.r.o. - zákresy zo dňa 13.03.2017: 
v záujmovom území sa nachádzajú siete spoločnosti ACS, spol. s.r.o.; 
pred realizáciou investičnej činnosti je povinný stavebník nechať si siete vytýčiť u spoločnosti ACS, spol. s 
r.o. 

• Tiirk Telekom SK s r.o. - stanovisko zo d11.a 15.03.2017: 

Potvrdzujeme, že v lokalitách Bratislava, ulice: Námestie slobody - Spojná, Rybné námestie - Most SNP -
Židovská - Beblavého, Paulínyho, Rázusovo nábrežie - Riečna - Námestie Ľ. Štúra sa inž. siete TTI SK 
nachádzajú. 

• Technická inšpekcia, a.s. - odborné stanovisko č. 11 69/1/2017: 
konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnými požiadavkami. 

• Bratislavské podhradie, s.r.o. stanovisko zo zápisnice z územného konania konaného dňa 8.9.2017: 
stavebník oznámi správcovi bytov „Zuckermandel" začiatok stavebných prác horeuvedenej stavby, 

konkrétne úsek trasy „E" a „S" ( komunikácia Židovská ul.). Kontaktná osoba: Michal Semaník, tel. 0904 
941 682. 

Pripomienky a námietky účastníkov konania v stanovenej lehote neboli vznesené. 

V zmysle § 67 ods.2 stavebného zákona toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou 
nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených 
prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. 

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. 

ODÔVODNENIE 

Dňa 12.02.201 8 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu uvedenú vo výroku 
tohto rozhodnutia. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Stavebný úrad (v zmysle § 61 ods.1 stavebného zákona) oznámil začatie stavebného konania dotknutým 
orgánom, všetkým známym účastníkom záznamom č. 5574/8617/2018/STA/Bah zo dňa 19.02.2018. 
Na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 22.03.2018, o 
výsledku ktorého bol spísaný záznam. 

§ 62 stavebného zákona - v stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä, 
a) či dokumentácia spÍňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného 

rozhodnutia, 
b) či dokumentácia spÍňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného 

prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu 
ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi, 

c) či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, 
občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie, 

d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude 
uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom 
alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní, stavebník oznámi 
zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dni po skončení výberového konania. 

Stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného 
zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že realizáciou 
stavby nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jej uskutočnenie a 
osobitnými predpismi. 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do 
sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. 

23 



Projektová dokumentácia stavby spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v 
priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je 
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 drú 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, Tomášikova 46, 
832 05 Bratislava 3. 

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

Poplatok: 

---~::::-:---'
Mgr. R~evčík 
starosta mestskej časti 

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, vo 
výške 600,00 €bol uhradený dňa 12.02.2018. 

Doručí sa: 
Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti 

na§ 26 ods.2 zákona č.7 1/1967 Zb. o správnom konarú (správny poriadok), v znerú neskorších predpisov. 
§ 61 ods.4 stavebného zákona - pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť 

rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o 
začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne 
ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3. §-u 
61 stavebného zákona. 

§ 26 ods. 1 a 2 správneho poriadku - doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď 
účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon. Doručenie 
verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom 
v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na 
mieste, ktorého sa konanie týka. 

Miestom obvyklým je úradná tabuľa na internetovej stránke: www.staremesto.sk 

Zverejnenie písomnosti na úradnej tabuli na dlhšiu dobu ako 15 drú nespôsobuje oddialenie dňa 
doručenia. Ten nastáva v pätnásty deň od vyvesenia, bez ohl'adu na prípadné prekročenie stanovenej lehoty 
zverejnenia. 

Doručí sa: 

- účastníkom konania -verejnou vyhláškou: 

- SPP - distribúcia, a.s., odd. projekcie Bratislava, Ing. Valová, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 
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- SPP - distribúcia, a.s., odd. projekcie Bratislava, Ing. Mikulášová, Mlynské ruvy 44/b, 825 11 Bratislava -
zastúperue, 

- vlastníkom pozemkov: reg."C" KN par. č. 7719, 7762, 21722, 2172511 , 7721 /2, 7760/3, 7770/2, 7776/2 
- reg. „E" KN par. č. 21722 (miestne komunikácie TI. triedy Nám.slobody, Spojná), reg. „C" KN par. 
č. 685, 686, 690, 2144611, 3250/54, 681/1, 687/ 1, 688/1 - reg. „E" KN par. č. 21446 ( miestna 
komunikácia III. triedy Svorndova), reg. „C" KN par. č. 21490, 21491/1 - reg. „E" KN par. č. 21490, 
21491( miestna komurukácia lll. triedy Partizánska ), reg. „C''KN par. č. 21425, 21438/2, 23097/1, 
535/8 - reg. „E" KN par. č. 505, 506, 516, 517, 519, 520, 21425, 5001200 (miestna komunikácia III. 
triedy Rybné nám.,), reg. „C" KN par. č. 21438/2, 885/13, 885/5( miestna komurukácia III. triedy 
Židovská), reg. „C" KN par. č. 21435, 21436, 597/4, 628/1 - reg. „E" KN par. č. 21435 ( miestna 
komunikácia III. triedy Beblavého), reg. „C" KN par. č. 21416, 21417, 21418, 21419, 21420, 21415/3, 
433/7 ( miestne komunikácie III. triedy Klariská, Na vŕšku, Kapitulská), reg. ,,c'' KN par. č. 21390, 
21391, 21392 - reg. „E" KN par. č. 21391 /1 (miestna komunikácia III. triedy Ventúrska), reg. ,,c'' KN 
par. č. 21374/2, 2137511, 21375/4, 21375/6, 21377/11( miestna komurukácia III. triedy Paulínyho ), reg. 
„C" KN par. č. 2137111, 21372/7, 21372/8 - reg. „E" KN par. č. 21372/2, 250/2, 251/3 ( miestna 
komunikácia 1. triedy Rázusovo nábr. a miestna komullikácia III. triedy Riečna), reg. „C'' KN par. č. 
245/2 ( miestna komullikácia 1. triedy nám. Ľ. Štúra ), reg. „C'' KN par. č. 139/1, 21383/1, 21383/3, 
21383/4, 21383/5( miestna komurukáeia II. triedy·Jesenského), ·reg. „C" KN par. č. 21359, 154/5, 154/6, 
154/7, 21360/1 - reg. „E" KN par. č. 21359, 21360, 154/7 (miestna komunikácia III. triedy Kúpeľná), 
reg. „C'' KN par. č. 21389, 21393, 21401 (miestna komunikácia III. triedy Rybárska brána a miestna 
komunikácia II. triedy Hlavné nám.), reg. „C'' KN 21396, 21409 ( miestna komurukácia III. triedy 
Františkánska ulica), reg. „C" KN par. č. 21396, 21410, 21413( miestna komunikácia III. triedy 
Zámočnícka), reg. „C" KN par. č. 21335/1, 21405/1, 21405/6 (miestna komurukácia II. triedy 
Uršulínska), reg. „C" KN par. č. 8442, 21335/1, 21335/11, 21752/3, 21753/2, 21753/3 ( miestna 
komurukácia II. triedy nám. SNP a miestna komunikácia III. triedy Poštová), reg. „C" KN par. č. 1669/1, 
1669/13, 1669/14, 1669/2, 1697/4, 21462/4, 21462/5, 21462/6- reg. „E" KN par. č. 1697/1, 22344/1 
(miestna komunikácia III. triedy Žižkova) 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: Nám.slobody , Spojná, 
Svoradova, Partizánska, Rybné nám„ most SNP, Židovská, Beblavého, Klariská, Na vŕšku, 
Kapitulská, Ventúrska, Paulínyho, Rázusovo nábr„ Riečna, nám. Ľ. Štúra, Jesenského , 
Kúpeľná, Rybárska brána, Hlavné nám„ Františkánska ulica, Zámočnícka, Uršulínska, nám. 
SNP, Poštová a Žižkova ulica v Bratislave, 

dotknutým orgánom: 

1. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, oddelenie dopravy, Primaciálne nám.č. l, 814 99 Bratislava, 
2. Magistrát hl. m . SR Bratislavy, oddelerue správy komurukácií, Primaciálne nám.č. l , 814 99 Bratislava, 
3. Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto, referát špeciálneho stavebného úradu, TU, 
4 . Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto, odd. dopravy, životného prostredia a verejného poriadku, ref. 

životného prostredia, TU, 
5. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, 

odpadové hospodárstvo, Tomášikova č.46, 832 05 Bratislava, 
6 . Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riaderua, Tomášikova č.46, 832 05 Bratislava, 
7. Hasičský a záchranný útvar hl. m . SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava, 
8. Dopravný podllik Bratislava, a.s. , Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, 
9. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy, Sabinovská 16, P.0.BOX 106, 820 05 

Bratislava 25, 
10. MV SR, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave I, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 

ul.č.14, 812 28 Bratislava, 
11 . Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl. m. SR Bratislavy, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava, 
12. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, 
13. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 
14. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 
15. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 
16. DIGI SLOV AK.IA, s.r.o., Räntgenova 26, 851 01 Bratislava, 
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17. Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3/ A, 841 04 Bratislava, 
18. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, 
19. Ministerstvo vnútra SR, sekcia infom1atiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor telekomunikácií, 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava, 
20. Michlovský spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, 

21. UPC Broadband Slovensko, s.r.o„ Ševčenkova 36, 851 06 Bratislava, 
22. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava, 
23. SITEL, s.r.o., Kopčianska 18, 85 1 01 Bratislava, 
24. Telefonica 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 
25. BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 
26. ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, 821 06 Bratislava, 
27. Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, 
28. SWAN, a.s„ Borská 6, 841 04 Bratislava 4, 
29. ACS, spol. s r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava, 
30. RAINSIDE s.r.o„ Teslova 43, 821 02 Bratislava, 
31. VNET, a.s., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, 
32. Tiirk Telekom International SK s r.o, Haanova 12; 85 l 04 Bratislava, 
33. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská 167/56, 821 02 Bratislava, 
34. Bratislavské podhradie, s.r.o., Dvofákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, 

na vedomie: 

- SPP - distribúcia, a.s., odd. projekcie Bratislava, Ing. Mikulášová, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 
- SPP - distribúcia, a.s., odd. projekcie Bratislava, Ing. Valová, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 
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