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ROZHODNUTIE 

Hlavné mesto SR Bratislava, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne 
komunikácie I. a II. triedy (ďalej len „špeciálny stavebný úrad"), podľa § 2 ods. a) zákona NR 
SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na 
vyššie územné celky, § 3a ods. 4) zákona č. 135/196 1 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov, § 5 zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, § 120 zákona č . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadJ<u (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), podľa V. 
časti Statútu hlavného mesta SR Bratislavy, v stavebnom konaní preskúmalo podľa § 62 
stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 25.06.20 18 podal stavebník Hlavné 
mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 71 Bratislav,5l, zastúpený spoločnosťou Twin 
City Infrastructure s.r.o. , Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, ICO: 50 847 279, ďalej zastúpený 
Ing. Barbarou Némethovou, bytom Merlotová 8, 831 02 Bratislava, (ďalej len „stavebník") a na 
základe tohto preskúmania vydáva v súlade s § 32, § 46 a § 4 7 zákona č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskoršíchv predpisov (ďalej len „správny 
poriadok"), podľa§ 66 stavebného zákona a§ 10 vyhlášky MZP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

stavebné povolenie 

na stavebné ob jekty: 
SO A2.2010 Uprava križovath.J' č. 651, Karadžičova - Páričkova 
SO A2.2011 Križovatka č. 651, Karadžičova - Páričkova - CDS 
SO A2.2011.1 Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia a zberača prúdu 

tvoriace súčasť stavbv: „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií, križovatka č. 608, 
Karadžičova - Mlynské Nivy - Dostojevského rad - Dunajská" 

miesto stavby: križovatka Karadžičova - Páričkova, pare. č. 2186311, 21863/2, 21290/4, 
21290/26, 978114, katastrálne územie Staré Mesto 

druh stavby: zmena dokončenej stavby - dopravná infraštruktúra - trvalá líniová stavba 

účel stavby: rekonštrukcia existujúcej križovatky, vylepšenie niektorých parametrov. 

Na stavbu vydala Mestská časť Bratislava - Staré mesto rozhodnutie o umiestnení stavby 
ev. č. 1282 č. 1464/40769/2013/STA/Klo zo dňa 17.09.2013, právoplatné dňa 06.02.201 4 
a záväzné stanovisko č. 8527/33342/2018/STA/Mys zo dňa 30.07.20 18, ktorým overila 
dodržanie podmienok hore uvedeného územného rozhodnutia 

Stavba sa povoľuje ako stavba trvalá v tomto rozsahu: 
SO A2.2010 Úprava križovatky č. 651 Karadžičova - Páričková 

V križovatke č. 651 stavebné úpravy pozostávajú z vybudovania troch fyzických ostrovčekov 
o celkovej ploche 145,0 m2

, ktoré budú podmieňovať smerovanie dopravných prúdov 
v križovatke a zároveň budú slúžiť aj na umiestnenie stožiarov CDS. V križovatke pribudne peší 
priechod priečne cez Karadžičovu ul. šírky 4,0 m. Existujúci priechod pre chodcov c~z 
Páričkovu bude posunutý bližšie do križovatky, kde bude rozdelený dvoma ostrovčekmi. Pozdlž 
priechodu pre chodcov šírky 3,0 m bude vedený cyklistický priechod šírky 2,5 m. Pešie 
komunikácie cez križovatku sú riešené bezbariérovo. Existujúca zastávka pri Ondrejskom 
cintoríne bude mať konštrukciu s krycou vrstvou CRETERPRINT na ploche 120,0 m2

, nové 
Kassalské obrubníky a bezbariérové úpravy na nástupisku/výstupisku zastávky. 
SO A2.2011 Križovatka č. 651, Karadžičova - Páričková - CDS · 

Križovatka č. 65 1 bude riadená zo spoločného radiča s križovatkou č. 608. Riadenie bude 
realizované v pevných signálnych plánoch zaraďovaných podľa vopred stanoveného 
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harmonogramu. V križovatke je v každom pruh·.1 navrhnutý detektor slúžiaci na sčítanie dopravy. 
Riadené pešie priechody budú vybavené vibračnými tlačidlami. Vyvýšené ostrovčeky budú 
zvýraznené výstražnými dopravnými majáčikmi (VDM). 
SO A2.201J .1 Ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia a zberača prúdu 

Ochranné opatrenia sú riešené v zmys le platných právnych predpisov. 

Podmienky uskutočnen ia stavbv 
1. Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentás;ie stavby overenej v stavebnom 

konaní, ktorú vypracovala spoločnosť SIEBERT + TALAS, spol. s r.o., Prievozská 4D, 821 
09 Bratislava, zodpovední projektanti Ing. Y!artin Zeleník, autorizovaný stavebný inžinier -
registračné číslo 5652 * 12, Peter Pavelka, projektant elektrických zariadení. 

2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

3. Každú zmenu stavby oproti overenej projektovej dokumentácie môže stavebník uskutočniť 
len na základe povolenia zmeny stavby vydanej tunajším stavebným úradom. 

4. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby najneskôr do 5 dní od začatia 
prác. 

5. Stavebník je povinný pred začatím výstavby zabezpečiť podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona 
vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie fyzickou 
alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 

6. Stavba bude dokončená najneskôr do 24 mesiacov od začatia stavebných prác. 
7. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavenisko označiť údajmi: názov stavby, 

obchodný názov a sídlo stavebníka, obchodný názov a sídlo zhotoviteľa, meno, adresa, sídlo 
projektanta, číslo stavebného povolenia, dátum jeho vydania a právoplatnosti s označením 
stavebného úradu, ktorý ho vydal, termín začatia a te1mín skončenia stavby, meno a adresu 
zodpovedného stavbyvedúceho. 

8. Stavba bude realizovaná zhotoviteľom oprávneným na vykonávanie stavebných prác. 
Stavebník je povinný pred začatím stavby písomne oznámiť stavebnému úradu obchodný 
názov a sídlo zhotoviteľa stavby, ktorý bude stavbu realizovať a preukázať jeho odbornú 
spôsobilosť na vykonávanie stavebných prác. 

9. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými 
bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie. 

1 O. Stavebník je povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných 
komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti 
cestnej a pešej premávky. Po ukončení výstavby je povinný vyčistiť aj všetky priľahlé uličné 
vpusty. 

11. Stavebník je povinný počas výstavby zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým 
objektom, ktorých sa stavba dotkne. , 

12. Stavebník je povinný počas stavebných prác zabezpečiť opatrenia v zmysle SUBP č. 59/ 1982 
Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických 
zariadení v platnom znení a vyhlášky č. 37411990 Zb. o bezpečnosti práce a technických 
zariadení pri stavebných prácach. 

13. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 

14. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas celej doby výstavby bola na stavenisku 
projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní, stavebné povolenie a stavebný 
denník, ktorý vedie stavbyvedúc i alebo stavebník. 

15. Dokončenú stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 
16. Stavebník podľa § 6 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č . 

111995 zo dňa 23. 3. 1995 o digitálnej technickej mape Bratislavy predloží ku kolaudácii 
stavby potvrdenie správcu digitálnej mapy o splnení ohlasovacej povinnosti. 

17. Stavebník, podľa § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 
č . 6/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
hlavného mesta SR Bratislavy predloží ku kolaudačnému konaniu vyjadrenie o nakladaní s 
odpadmi zo stavebnej činnosti. 

18. Ku kolaudačnému konani u stavebník predloží u rčenie použitia dopravných značiek 
a dopravných zariadení Hlavným mestom SR Bratislavy spolu so zápisnicou a projektom 
organizácie dopravy schváleným v Operatívnej komisii pri odd. prevádzky dopravy 
magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj doklady podľa § 17 a§ 18 ods. 1) vyhlášky 
č . ..+5312000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
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19. Stavebník je povinný splniť podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy, stanovisko č. MAGS OD 46031/201 7-314728 zo 
dňa 22.01.2018 
Stavbou dotknuté komunikácie Karadžičova (MK I.tr.), Mlynské nivy (MK II .tr.), 
Dostojevského rad (MK I.tr.), Dunajská (MK II.tr.) a Páričkova (MK II.tr.) sú vrátane verejného 
osvetlenia (VO) a cestnej dopravnej signalizácie (CDS) v správe Hl. mesta SR Bratislavy -
OSK. 
• Pred real izáciou rozkopávkových prác na komunikáciách v správe hl. mesta požiadať MG

OD o rozkopávkové povolenie s platným POD na dotknutej komunikácii a chodníku (mimo 
hraníc stavby) a práce si naplánovať tak, aby rozkopávka mohla byť realizovaná v období od 
15.marca do 15.novembra bežného roka v najkratšom možnom technologickom časovom 
rozsahu. 

• Požiadať MG-OD povolenie na uzávierku komunikácií. 
• Stavebné práce zrealizovať v zmysle platnej PD. 
• Navrhované rozšírenie vozoviek ul. v správe OSK plynulo napojiť na niveletu existujúcich 

priľahlých (pôvodných) vozoviek tak, aby bol zabezpečený dobrý odtok povrchových vôd, 
t.z. , aby v miestach napojenia a ich okolí nestála voda. 

• Dôkladne zamerať spádové pomery. 
• Pri napojení pôvodnej a novej vozovky dodržať previazanie jednotlivých konštrukčných 

vrstiev po 50 cm - každej vrstvy. Dodržať navrhovanú skladbu vozoviek v zmysle platnej PD. 
• Pri previazaní betónovej konštrukčnej vrstvy (pôvodnej vozovky a nových voz,oviek 

(rozšírenie komunikácií) použiť vo vzdialenosti na každý 1 1)1 oceľové tmy 0 30 mm dl. lm, 
ktoré hudú do pôvodnej betónovej konštrukčnej vrstvy na hlbku 50 cm zapustené (otvory na 
vloženie tmov navŕtať vŕtačkou) a hudú presahovať 50 cm do betónovej konštrukčnej vrstvy 
nových častí vozoviek, dilatačné špáry v betónovej konštrukčnej vrstve (na vzdialenosť max. 
3 m) zrealizovať rezaním (nevkladať rôzne dosky) . 

• Nové úseky chodníkov napojiť na niveletu pôvodných chodníkov tak, aby na chodníkoch 
nestála voda - ani v miestach napojenia a ich okolí. Odvod povrchových vôd z chodníkov 
zabezpečiť priečnym sklonom chodníkov do rastlého terénu, alebo do uličných vpustov. 

• Uličné vp usly kLoré sa nachádzajú v miestach rozšírenia vozoviek preložiť k obrubníkom v 
novej polohe - aby neboli v jazdnej dráhe. Na preložené UV osadiť rámy s pántovým 
uchytením mreží tak, aby pri prejazde motorovým vozidlom došlo k uzavretiu nu·eže, nie kjej 
vylomeniu. 

• Zabezpečiť priečnym a pozdÍžnym sklonom vozoviek dobré odvodnenie komunikácií aj po 
ich rozšírení - aby voda vtekala do UV. Vzhľadom na zväčšenie plôch vozoviek preveriť, či 
cez existujúce uličné vpusty bude zabezpečené dostatočné odvodnenie celých plôch vozoviek 
- č i nie j e potrebné vybudovať ďalšie UV. Preveriť a zaistiť funkčnosť existuj úcich UV - v 
prípade potreby UV opraviť a vyčistiť, vrátane prípojok na kanalizáciu, poškodené potrubia 
vymeniť za nové. UV napojiť na kanalizáciu prípojkami DN 200 mm. 

• Pred realizáciou rozkopávok si zabezpečiť u príslušného cestného správneho orgánu vydanie 
„Povolenia na rozkopávku" na dotknutej pozemnej komunikácii, vrátane priľahlej cestnej 
zelene a túto si naplánovať s platným POD tak, aby rozkopávka mohla byt' realizovaná v 
období od 15. marca do 15 . novembra bežného roka v najkratšom technologicky a časovo 
možnom rozsahu. 

• Rozkopávky zrealizovať v zmysle platných predpisov a technologických postupov, existujúce 
živičné a betónové konštrukčné vrstvy zarezať kotúčom, na zásyp použiť vhodný materiál v 
zmysle STN - štrkodrvu fr 0/32 mm (nie výkopok), zabezpečiť predpísané zhutnenie zásypu 
rýh po vrstvách (lu·úbka - podľa účinnosti použitého hutniaceho prostriedku a podľa 
preukaznej skúšky použitého zásypového materiálu - max. 30 cm) aj podkladu, dodržať 
konštrukciu a viazanie prekrytie konštrukčných vrstiev min. po 25 cm v chodníku a 50 cm vo 
vozovke (každej konštrukčnej vrstvy na každú stranu od hrán ryhy), dilatácie v betónovej 
konštrukčnej vrstve urobiť rezaním (nie vkladaním rôznych dosiek), použiť modifikované 
asfalty, zabezpečiť predpísané zhutnenie zásypu rýh v zmysle STN, predložiť atesty 
použitých materiálov a predpísaných skúšok. 

• Po rozkopávkach je stavebník povinný: 
a) Na komunikáciách dodržať niveletu vozoviek, v mieste rýh urobiť sparnu upravu -

zhutnený zásyp zo štrkodrvy + podkladný betón tr. CBGM 25/30 hr. 25 cm + spojovací 
penetračný náter s obsahom asfaltu 0,5 kg/ m2 + asfaltový- betón AC 1 16 - I hr. 6 cm + 
spojovací penetračný náter s obsahom asfaltu 0,5 kg/ m2 + ACo 11 hr. 6 cm, použiť 
modifikované asfalty PMB 45/80-75 (dodržať previazanie jednotl ivých konštrukčných 
vrstiev po 50 cm), pracovné škáry na PU pre lepiť kvalitnou asfaltovou páskou, alebo 
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zaliať asfaltovou zálievkou. 
b) Posledné - živičné vrstvy povrchovej úpravy hr. 2x6 cm položiť súvislo na celú šírku 

nových a aj k nim prirahlých (pôvodných) jazdných pruhov (najlepšie na celé šírky 
vozoviek v správe OSJ>.. (celú riešenú križovatku) - vzhľadom na dopravné zaťaženie 
týchto komunikácií v dlžke úseku - min. l m za koniec každej úpravy, pôvodnú PU hr. 
2x6 cm v uvedenom rozsahu od.frézovať, začiatok a koniec úsekov zarezať kolmo na os 
komunikácií (príp. obrubník chodníka) a pokládku novej PU urobiť finišerom, pracovné 
spoje - škáry prelepiť kvalitnou asfaltovou páskou. 

c) Na chodníkoch urobiť novú povrchovú úpravu ACo8 hr. 4 cm (na podkladný betón tr. C 
12115 hr. 15 cm ošetrený penetračným náterom s ob,sahom asfaltu 0,5 kg/ m2 položený n?t 
zhutnený podklad) na celé šírky chodníkov a celé dlžky dotknutých úsekov, pôvodnú PU 
zarezať kolmo na os chodníka, dodržať niveletu chodníka a obrubníkov (aby z chodníkov 
dobre odtekala povrchová voda do uličných vpustov, alebo do prirahlej zelene), uvoľnené 
obrubníky (poškodené obrubníky vymeniť za nové) osadiť do betónového lôžka a 
zaškárovať. Rovnakú konštrukciu a povrchovú úpravu použiť aj na zvýšených cestných 
ostrovčekoch. 

d) Dláždené chodníky predláždiť, použiť dlažbu rovnakej kvality, farby a rozmerov (podľa 
PD bude použitá dlažba hr. 80 mm), dlažbu podbetónovať betónom tr. C 1211 5, na 
podsyp dlažby požiť kamennú drvu fr. 4/8 mm, na zaškárovanie dlažby použiť kamennú 
drvu fr. 0/4 mm (nie piesok - vyplavuje sa). 

e) Dotknuté plochy cestnej zelene sadovnícky upraviť (po rozkopávke zásyp zhutniť tak, 
aby po dažďoch nedošlo k deformácii nivelety zelene), dodržať niveletu zelene (aj svahy) 
ajej odvodňovaciu funkčnosť, rešpektovať a chrániť pred poškodením existujúce dreviny 
(aj ich koreňový systém) v zmysle platného zákona a predpisov o ochrane krajiny a 
prírody, terén vyčistiť, zahumusovať, založiť trávnik, trávnik po zapestovaní pred 
odovzdaním odburiniť, vyčistiť a l x pokosiť. 

f) Rozkopávky po ukončení zápisnične odovzdať príslušnému správcovi komunikácií a 
cestnej zelene. 

• Na chodníkoch v miestach priechodov pre peších žiadame vybudovať bezbariérové úpravy zo 
zámkovej dlažby v zmysle Vyhlášky 532/2002 Z. z„ platných predpisov - TP a STN, živičnú 
povrchovú úpravu zarezať kolmo na os chodníka, v mieste rozhrania živičnej PU a zámkovej 
dlažby zapustiť na niveletu chodníka záhonové obrubníky (rovnou stranou bore), dlažbu 
podbetónovať - betónom tr. C 12/15 hr. 12 cm, na podsyp a zaškárovanie dlažby použiť 
kamennú drvu fr. 0/4 mm (nie piesok - vyplavuje sa), cestné obrubníky plynulo zapustiť tak, 
že v mieste priechodu budú prečnievať 2 cm nad niveletu priľahlej vozovky. , 

• Riešenie bezbariérových úprav - vrátane všetkých detailov odsúhlasiť a potvrdiť na Un.ii pre 
nevidiacich a slabozrakých. 

• Rešpektovať, chrániť pred poškodením zariadenia verejného osvetlenia (VO) a cestnej 
dopravnej signalizácie (CDS). Pred začatím stavby žiadame káblové vedenia zakresliť a v 
teréne vytýčiť odbornou firmou. 

• Použiť prvky VO a CDS kompatibilné so zariadeniami hlavného mesta. 
• Káble VO a CDS pod konštrukciami navrhovaných komunikácií uložiť do chJán ič iek - bez 

použitia spojok. 
• V prípade poškodenia kábla VO, CDS vymeniť ce lé káblové polia, obnoviť káblové lôžka a 

káble uložiť do ch.ráničiek bez použitia spojok. 
• Pred začiatkom prác, pred zásypom rýh a ku kolaudácii stavby prizvať OSK - správcu VO, 

CDS k prevzatiu staveniska, ku kontrole a k prevzatiu prác. 
• Pri prácach dodržať STN 73 6005, STN 34 l 050, ostatné platné no1my a súvisiace predpisy 
• Všetky stavebné práce zrealizovať bez prerušenia funkčnosti VO, CDS . 
• Prípadnú poruchu na VO a CDS ohlásiť. 
• Zdemontovaný materiál VO (svietidlá, atď . ) odovzdať OSK - správcovi VO. 
• PD konzultovať aj s prevádzkovateľom VO - firmou Siemens, s.r.o. 
• O vyjadrenie k PD kamerového dohľadu požiadať aj správcu kamerového systému - Magistrát 

hl. m. SR Bratislavy - odd. vnútornej správy. 
• Pri realizácii CDS použiť štandardné prvky CDS, radič a zariadenia, ktoré umožf'tujú 

spoluprácu s jestvujúcimi zariadeniami CDS na území hl. m. SR Bratislavy. 
• Radič, e lektromerový rozvádzač RE.3 a optický technologický uzol um i estni ť ved ľa seba na 

pozemku Hl. m. SR BA na mieste, ktoré je prístupné motorovým vozidlom pri výkone 
servisných činností. 

• Všetky nové a obnažené káble CDS v rozsahu stavby ulož i ť do chráničky . 
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• Kri žovatku 651 oddeliť od križovatky 608 a osadiť samostatným radičom so 16 signálnymi 
skupinami. 

• Križovatky 608 a 651 optickou sie ťou prepoj i ť s dopravno-riadiacou ústredňou 
nachádzajúcou sa na K.Dl. 

• Riadenie križovatiek 608 a 65 1 zabezpečiť s plne funkčným dynamickým riadením CDS 
týchto križovatiek, aj s funkčnou preferenciou MHD pomocou systému TETRA. 

• Na detekciu dopravy použiť systém bezdrôtových detektorov - magnetometrické. 
• V PD skutočného vyhotovenia zamerať polohu uloženia detektorov - aj na CD. 
• Zdemontovaný materiál CDS odovzdať OSK - správcovi CDS, alebo vopred dohodnúť 

spôsob jeho likvidácie. 
• Zabezpečiť menovité napätie výstupných obvodov k návestidlám 40V/DC s technológiou led 

lW. 
• K montáži zariadení CDS použiť nový materiál -t. j. nové stožiare, výložníky, výzbroj atď. 
• V realizačnom projekte CDS dopracovať konkrétne správanie sa riadenia pri nefunkčnosti 

jednotlivých detektorov a predložiť ho na posúdenie MG OSK - správcovi CDS a ODL 
• Pred realizáciou stavby PD realizácie stavby predložiť na vyjad renie MG - OSK. 
• Technické podmienky radiča; 

a) 40V jednosmerný prúd DC - technológiou 1 W 
b) Istenie v radičoch 16 A 
c) Radič musí byt' pripojený do centrálneho riadenia križovatiek v Bratislave bezpečným 

protokolom Canto 
d) Radič musí umožňovať obsluhu z dopravnej centrály, ktorá ho ovláda a posiela do 

radiča: 

- Ručné ovládanie radiča - prepínanie fáz 
- Poslať do radiča dynamické riadenie vyššieho radu 
- Poslať do radiča špecifické dynamické parametre ( detektorové parametre, 

výzvové podmienky, predlžovacie parametre a podmienky, z ložitejšie 
dynamické podmienky„.) 

- Okamžité požiarne trasy 
Pristupovať do radiča pre servisné účely a umožniť kompletnú diagnostiku 

poruchy a prípadný zásah na diaľku 
e) Pod servisným prístupom rozumieme: 

- Presná analýza stavu radiča (riadenia) aj vonkajších periférnych zariadení (lampy, 
detektory „ .. ) 

- Kompletnú a aktuálnu vizualizáciu signálneho plánu 
- Náhľad, stiahnutie a analýzu všetkých prevádzkových denníkov (bežný 

prevádzkový, istiaci, denník signalizačných stavov i denník MHD) 
- Vizualizáciu detektorových vstupov podľa zadaných podmienok (graficky, 

textovo, rozšírené detektorové hodnoty záťaží) 
- Presná vizualizácia rádiových telegramov z vozidiel MHD podľa zadaných 

podmienok 
- Simulácia detektorových vstupov a vstupných portov 
- Simulácia výstupných portov 
- Simulácia TETRA telegramov 
- Debugging logiky riadenia, bežiacej v pozadí pevnocyklového riadenia 
- Debugging logiky dynamického riadenia 

f) Radič musí umožniť vytvorenie zabezpečeného a šifrovaného spojenia s dopravnou 
ústredňou bez ohľadu na použitú infraštruktúru a bez nutnosti inštalácie dodatočných 
bezpečnostných prvkov. 

g) V prípade, že to vyžaduje projekt, radič musí byt' vybavený funkciou pre odpočet do 
konca trvania červeného a zeleného signálu každej signálnej skupiny, a to pri rôznych 
režimoch prevádzky križovatky - pevnom cykle. semidynamickom i izolovanom 
dynamickom riadení. · 

h) Radič musí byť schopný dovybavenia odpočtu do konca trvania červeného a zeleného 
signálu k požadovanej signálnej skupine, bez nutnosti inštalácie nových káblových 
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rozvodov v križovatke. 
i) Radič musí mať kontrolu nad konkrétnymi hodnotami aj farbou, ktorá sa zobrazí. 
j) Pokiaľ j e radič v spojení s centrálou, musí mať možnosť vypnúť odpočet na diaľku. 

• Optická sieť musí obsahovať: 
a) Technickú správu - špecifikáciu zariadení, káblov, komponentov, clu·áničiek (vrátane 

farby) . 
b) Situačný plán - umiestnenie kábla, clu·áničky, zariadenia, atď . 

c) Schematické zapojenie - zapojenie pripojovaného uzlu. 
d) Umiestnenie zariadení - znázornenie umiestnenia napr. v rozvádzači všetkých zariadení 

(aktívnych, pasívnych komponentov). 
e) Vláknovú schému (aby bolo jasné aké vlákno sa napája na aké) - nie len číselné 

označenie, ale aj farebné , alebo priložiť farebné poradie vlákien, podľa ktorého sa 
určovalo poradové číslo vlákna, buffera od výrobcu. 

f) Priebeh vláknovej trasy - aspoň schématicky, cez aké uzly trasa vedie, prípadne 
zakreslený celý plán trasy na mape. 

g) Detailné zapojenie uzlov, ktorými trasa prechádza - kde sa prepája na aký 
kábel/vlákno, cez aký komponent. 

h) V prípade nových trás - výkopov aj geodetické zameranie. 
• O schválenie dočasného dopravného značenia požiadať 30 dní pred realizáciou stavby, 

príslušný cestný správny orgán. 
• Zvislé a vodorovné dopravné značenie zrealizovať v zmysle platného POD a zákona č . 

8/2009. 
• Na vodorovné DZ použiť dvojzložkovú farbu (studený, alebo teplý plast) v zmysle technicko 

- kvalitatívnych požiadaviek pre retroflexný plastový dvojzložkový materiál - profilovaný v 
zmysle SIN EN 1436+Al. 

Špecifikácie: 
a) Hrúbka nástreku 2-3 mm, 
b)Reflexnosť VDZ (bielej farby) za denného svetla do 30 dní po aplikácii VDZ min. 160 

mcd/m2/lx pre asfaltové povrchy (STN EN 1436 + Al:2009, tabuľka 1 - trieda Q4), 
c) Reflexnosť VDZ (bielej farby) za denného svetla na konci záručnej doby min. 100 

mcd/m2/lx pre asfaltové povrchy (STN EN 1436 + Al:2009, tabuľka 1 - trieda Q2), 
d) Retroreflexnosť VDZ (trvalej bielej farby) pri osvietení svetlami vozidla v 

podmienkach za sucha do 30 dní po aplikácii min. 300 mcd/m2/lx (STN EN 
1436 + Al:2009, tabuľka 3 - trieda R5), 

e) Retroreflexnosť VDZ (trvalej bielej farby) pri osvietení svetlami vozidla 
v podmienkach za sucha na konci záručnej doby: min. 100 mcd/m2/lx (SIN EN 1436 + 
Al :2009, tabuľka 3 - trieda R2) , 

f) Retroreflexnosť VDZ v podmienkach za vlhka počas záručnej doby: min.50 mcd/m2/ lx 
(STN EN 1436 + Al:2009, tabuľka 4 - trieda RW3) , 

g) Retroixeflexnosť VDZ v podmienkach za dažďa počas záručnej doby: min. 50 
mcd/in2/lx (STN EN 1436 + Al:2009, tabuľka 5 - trieda RR3), 

h) Koeficient jasu p pre VDZ v podmienkach za sucha počas záručnej doby: nesmie 
klesnúť pod 0,30 (STN EN 1436 + Al:2009, tabuľka 2 - trieda B2), 

i) Trichomatické súradnice bodov tolerančných oblastí: musia byť v súlade s STN EN 
1436 + Al:2009, tabuľka 7 - trieda S2. 

• Zabezpečiť, aby vodorovné aj zvislé dopravné značenie zrealizovala odborná firma. 
• Objekty, ktoré majú byt' odovzdané do správy hl. mesta riešiť ako samostatné časti PD. 
• Po ukončení výstavby - ku kolaudačnému konaniu vyčistiť vpusty dažďovej kanalizác ie v 

okolí stavby a opraviť všetky škody vzniknuté na komunikáciách, chodníkoch, zeleni, VO, 
CDS a dopravnom značení v správe Hl. m. SR - OSK, ktoré boli spôsobené stavebnou 
činnosťou. 

• Dodržať záručnú lehotu 60 mesiacov (platí pre práce na objektoch v správe hlavného mesta). 
• K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby prizvať OSK - správcu komunikác ií, VO, CDS, 

DZ a cestnej zelene a zabezpečiť polievacie auto (cisternu) ku kontrole funkčnosti UV, 
spádových pomerov a odvodnenia komunikácií. 
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• Pri preberacom konaní OSK - správcovi komunikác ií, VO, CDS, DZ a cestnej zelene 
predložiť a odovzdať 2 x projekt skutočného vyhotovenia - farebný originál (pf>Vodný stav, 
pred realizáciou zakreslený čierne a nový stav červene) s presnými výmerami (d lžky, šírky, a 
j ednotli vé plochy) overený stavebným úradom, jednotlivým správcom odovzdať 1 x PD 
skutočného vyhotovenia aj v digitálnej forme na CD vo formáte dwg (AutoCad) a technické 
správu v Microsoft Offis Word (Excel), priložiť majetkovo právne usporiadanie pôvodného a 
nového stavu Uednotlivých objektov, aj dotknutých pozemkov) , atesty a certifikáty použitých 
materiálov (živičných zmesí, zariadení, vybavenosti a prvkov VO a CDS, dažďovej 
kanalizácie), geometrický plán s polohopisným a výškovým zameraním, fotokópie dokladov 
súvisiacich s jednotlivými objektmi stavby - stavebné povolenie, revízne správy, digitálne 
zameranie a Záznam z technickej obhliadky medzi investorom a budúcim správcom. 

• V zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou 
znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez 
porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky. 

Kraj ské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, stanovisko 
KRPZ-BA-KDI3-2200-001/2018 zo dňa 19.06.2018 
• Pred, poprípadne počas realizácie zabezpečiť aktualizáciu podmienok riadenia CDS, ktoré 

budú korešpondovať s aktuálnou dopravnou situáciou v križovatke. 
• V prípade zásahu stavby do priľahlých cestných komunikácií najskôr 30 dní pred začatím 

realizácie stavby predložiť projekt organizácie dopravy na prerokovanie a odsúhlasenie KDI 
pre potreby určenia dočasného dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 

• Trvalé dopravné značenie predložiť na definitívne odsúhlasenie KDI pre potreby určenia 
dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/ 1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) najskôr 30 dní pred kolaudačným konaním stavby. 

Dopravný podnik, vyjadrenie zn. 15247117870/2000/2018 zo dňa 05.09.2018 
• podržať podmienku, a to, aby šírka zastávkového 2ruhu (fyzická šírka zálivu) bola 3 m a 

dlžka nástupnej hrany zastávok MHD 40 metrov. Sírka zastávkuvého pruhu v projekte je 
premenlivá, zarovnať nástupnú hranu k jazdným pruhom tak, aby bola šírka stabilne 3 m. 

• Nástupištia zastávok realizovať so zvýšenou nástupnou hranou 200 mm nad úrovňou priľahlej 
vozovky a s použitím zaoblenej hrany obrubníka voči pneumatikám dopravných prostriedkov, 
tzv. Kasselský obrnbník. 

• V rámci nástupišťa realizovať varovný a signálny pás. Signálny pás umiestniť l m od 
označníka. 

• Definitívne vodorovné dopravné značenie navrhovať a realizovať s použitím dvojzložkových 
plastových materiálov, v reflexnej úprave. Vodorovné dopravn~ značenie zastávok Vl la a 
tiež Vl 2b realizovať v žltej farbe a VI2b značiť v celej dlžke odbočovacích pruhov, 
nástupných hrán a zaraďovacích pruhov zastávok autobusov. Nakoľko j e nežiadúce a podl'.a 
platnej legislatívy zakázané zastavenie pred a za zastávkou, realizovať vodiaci prúžok pozdlž 
vjazdu a výjazdu zo zastávok v žltej farbe. 

• K zastávke v upravenej polohe premiestniť zastávkový prístrešok. Jeho premiestnenie do 
novej polohy musí stavebník prerokovať s jeho vlastníkom J.C.Decaux Slovakia a zároveň s 
DPB, a.s. 

• Nakoľko dôjde ku stavebným úpravám na majetku mesta, ktorého prevádzkovateľom je DPB, 
a.s„ zabezpečiť, aby boli tieto úpravy naprojektované oprávneným projektantom, prerokovať 
so správcom PTZ a odovzdať v dvoch vyhotoveniach správcovi PTZ DPB, a.s. (SO 
A2.20 11 . l Och.ranné opatrenia v zóne TV a zberača prúdu). Naprojektované úpravy 
vykonávať v súlade s technologickými postupmi a podmienkami pre j ednotlivé druhy PTZ. 

• Zabezpečiť, aby práce na PTZ vykonávala iba organizácia s prís lušným oprávnením. 
• Káblové siete DPB, a.s. pred zahájením stavby riadne zamerať a vytýčiť. 
• Výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a.s. vykonávať ručne . 
• Začiatok výkopových a stavebných prác nahlásiť správcovi PTZ. 
• Zabezpečiť, aby výkopové a stavebné práce nenarušili statiku nosného systému, am 

nepoškodili zariadenia PTZ. 
• Kríženia a súbehy inžinierskych s ietí riešiť v súlade s STN 73 6005. 
• Pri pretláčaní dohodnúť podmienky na konkrétne miesto so správcom PTZ. 
• Zabezpečiť , aby odkryté káble DPB, a.s. pred zasypaním skontroloval správca PTZ. Zápis z 

tejto kontro ly je nutnou podmienkou ku kolaudácii a stavba nesmie byť bez neho 
skolaudovaná. 
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• Pri prácach v blízkosti trakčného vedenia dodržiavať ustanovenia STN 34 31 12, najmä č lánky 
11 2, 11 7a 120 . 

Obvodnv úrad životného prostredia Bratislava - vy jadrenie č . OHo/201311414/MES/l zo dňa 
11.02.2013: 
• Pôvodca odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyz ickým alebo 

právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené. 
• Pôvodcovi odpadu sa nepovoľuj e odpad skladovať, tento sa musí hnecľ po vytvorení odviesť k 

oprávnenému odberateľovi. 
• Pôvodca odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom. 
• Pôvodca odpadov zabezpečí zhodnotenie odpadov zo stavebných prác prostredníctvom osoby 

oprávnenej nakladať s odpadmi, v prípade, že to nie je možné alebo účelne zabezpečí ich 
zneškodnenie. 

• Nakoľko celkové množstvo odpadov z uskutočňovania stavebných prác presiahne súhrnné 
množstvo 200 ton za rok je pôvodca odpadov zo stavby povinný zabezpečiť ich materiálové 
zhodnotenie. 

• Pred začatím stavebných prác, držiteľ odpadov predloží tunajšiemu úradu spôsob nakladania 
s odpadom k.č. 17 05 04 - zemina a kameni vo iné ako uvedené v 17 05 03. 

• Pôvodca odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich 
zhodnotení a zneškodnení. 

• Pôvodca odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom (§ 1 O vyhláška MŽP SR 
č . 283/2001 Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov v termíne do 
31.januára nasledujúceho kalendárneho roka. 

• Pôvodca odpadov v kolaudačnom konaní predloží tunajšiemu úradu doklady preukazujúce 
zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou osobou. 

• Pôvodca odpadov najneskôr v termíne do kolaudácie stavby predloží tunajšiemu úradu 
doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou 
osobou s uvedením značky tohto vyjadrenia. 

• Pôvodca odpadov predloží do 3 I. januára nasledujúceho roka hlásenie o vzniku a nak ladaní 
s odpadom (§ 1 O vyhláška MŽP SR č . 283/200 1 Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako j ednou 
tonou ostatných a 50 kg nebezpečných odpadov. 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stanovisko č. 48/Sk/2013/Ku zo dňa 13 .06.2013 
• Signálne pásy zrealizovať tak, aby smerovali v smere osi priechodu. 
• Reliéfne prvky na spevnených plochách vyhotoviť v jednotnej farbe, farebne kontrastnej voči 

okolitým spevneným plochám (štandardne na svetlosivom chodníku červené reliéfne prvky). 
• Pri realizácii bezbariérových opatrení použiť kvalitné a trvanlivé materiály pre reliéfne prvky. 

Dopravné zariadenie Z8a (vodiaci pás v zebre priechodu) vytvorené termoplastom, nástrekom 
je nevyhovujúce, pretože po pár mesiacoch stráca hrnatnosť, je zatlačené autami do vozovky . 
Vodiaci pás zrealiz9vať z negatívneho reliéfu, napr. zafrézovaním. 

• Pri zvať zástupcu UNSS k nastavovaniu hlasitosti akustickej signalizácie na priechodoch 
pre chodcov a nastaviť na susediace priechody rôzne farby tónu. 

Bratislavská teplárenská spoločnosť, a.s„ vyjadrenie č. 1904/Ba/2018/3410-2 zo dňa 15 .08.2018 
• Dodržať ochranné pásmo horúcovodu a to 1 m od vonkajšieho obvodu horúcovodu na obe 

strany a ochranné pásmo horúcovodných šácht a to 1 m od vonkajšej hrany šachty na všetky 
strany. 

• Dodržať normu STN 73 6005/1993 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 
• Nevykonávať výkopové práce, ktoré by mali za následok obnaženie a poškodenie 

horúcovodu. 
• Zamedziť pohyb ťažkých mechanizmov nad horúcovodom. 
• Bez predchádzajúceho súhlasu je zakázané umiestňovať prostriedky zariadenia staveniska nad 

horúcovod, do jeho ochrarmého pásma a do pásma bezprostredne nadväzujúceho na jeho 
ochranné pásmo. 

• Akýkoľvek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia spoločnosti BAT, a.s. je 
neprípustný. 

• Pred začatím stavebných prác horúcovod a dispečerský kábel vytýčiť . Vytýčenie tepelno
technických zariadení v majetku BA T, a.s„ j e platné 6 mesiacov od dátumu na doklade o 
vytýčení. 

• Výkopové práce v blízkosti horúcovodu vykonať ručne . 
• Horúcovod na základe obj ednávky vytyčuj ú zamestnanci BA T, a.s. 
• Dispečers ké káble pre BAT, a.s. vytyč uj e spol. Energotel. a.s„ 
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SITEL s. r.o„ 'vyjadrenie č. 1033/2016 zo dňa 29.09.2019 a č . 1283117 zo dňa 07. 12.20 17 
• Vzhľadom k tomu, že v tesnej blízkosti stavby sa nachádza OK objednať vytýčenie trasy 

optického kábla SLPS a.s. v správe SITEL s.r.o. 
• V prípade potreby objednať stavebný dozor SITEL s.r.o. a konzultovať práce v blízkosti OK 
• Zasielať prípadné zmeny dokumentácie ohľadom stavby na adresu SITEL s.r.o. 

Ministerstvo obrany SK Agentúra správy majetku. stanovisko č. ASM-115-786/2015 zo di'í.a 
20.04.2015 
• V prípade dopravných obmedzení na pozemných komunikáciách (cestách) zasiahnutých 

záberom stavby, postupovať v zmysle§ 7 a§ 24, ods. e) zákona č. 135/1 961 Zb. a Vyhlášky 
FDM č. 35/ 1984, § 10 ods. 6 písm. b). 

BENESTRA. s.r.o .. vyjadrenie č. 237/2015 zo dňa 15.04.2015 
• Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byt' ohrozené alebo poškodené TKZ, vykonať všetky 

účinné ochranné opatrenia. 
• Pred zahájením prác zakresliť, vytýčiť a vyznačiť polohy TKZ - túto činnosť objednať u 

spoločnosti Telemax Slovakia spol.s.r.o. 
• Každé poškodenie TKZ bezodkladne nahlásiť. 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č . 1 5206/2015/4020/Ing.La zo dňa 30.04.2015 
• V území navrhovanej stavby sa nachádzajú zariadenia BYS (vodovod D 80 v Továrenskej , 

Bottovej, vodovod DNl00,150 v Chalupkovej, DN300, DN150 Mlynské Nivy, DN150, 
DN600 Košická, kanalizácia 300/450 Továrenská, Chalupkova, DN 400/600 v Bottovej, 
zberač A 2 x DN 2600, AX.Va DN 1200/1800 v ulici Košická a zberač AXVI DN 1200/1800 -
3800/2425 mm v ul. Mlynské ivy). Zariadenia BYS rešpektovať vrátane ich pásma ochrany 
v súlade s § 19 ods. 2 Zákona č . 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách. Pásmo och.rany kanalizačných zberačov rešpektovať 5,0 m od okraja potrubia 
vodorovne na obidve strany. 

• V trase vodovodu a kanalizácie vrátane pásma ochrany nevykonávať zemné práce, 
neumiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, neumiestňovať konštrukcie alebo iné 
podobné zariadenia, nevykonávať č innosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu 
alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, nevysádzať trvalé 
porasty, neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne úpravy a podobne. 

• Pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami 
dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien 
a dodatkov. 

20. Stavebník je povinný pri uskutočnení stavby dodržiavať podmienky rozhodnutí 
vydaných v súvislosti s navrhovanou stavbou: 

• rozhodnutia o umiestnení stavby č. 1282 vydaného Mestskou časťou Bratislava - Staré 
Mesto pod zn.: 1464/40769/2013/STA/Klo zo dňa 17.09.2013, 

• rozhodnutia o umiestnení stavby č. 1382 vydaného Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto 
pod zn.: 8157/43552/20 16/STA/Kul zo dňa 14.09.2016, ktorým sa mení pôvodné rozhodnutie 
o umiestnení stavby č. 1282. 

Rozhodnu tie o námietkach účastníkov stavebného konania: 

V rámci stavebného konania vzniesol voči navrhovanej stavbe námietku účastník konania 
spo ločnosť M.J.A.PLUS s.r.o., Silvánska 29, 84 l 04 Bratislava, listom zo dňa 07.09.2018. 

Po dôkladnom posúdení námietok im stavebný úrad nevyhovel. Zdôvodnenie 
v odôvodnení tohto rozhodnutia. 

Záväznosť stavebného povolenia: 
Stavebné povolenie j e záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. 

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 14511995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov je stavebník oslobodený od správneho poplatku. 

O d ôvo dn e ni e 

Stavebník podal ct,ňa 25 .06.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné 
objekty: SO A2.20 10 Uprava križovatky č. 651 Karadžičova - Páričková. SO A2.201 l 



10 

Križovatka č. 65 1, Karadžičova - Páričková - CDS, SO A2.201 l .l Ochrnnné opatrenia v zóne 
trolejového vedenia a zberača prúdu (ďalej len „stavebné objekty--), na pozemkoch parcelách 
registra ,.C" KN č. 2 186311, 21863/2, 2 1293/18, 21290/4, 21290/25, 21290/26, 9781 /4 v 
katastrálnom území Staré Mesto, ako súčasť stavby „Rekonštrukcia inžinierskych sietí 
a komunikácií, križovatka č. 608, Karadžičova - Mlynské Nivy - Dostojevského rad -
Dunajská" umiestnenú v mestskej časti Bratislava - Staré mesto. 

Na stavbu vydala Mestská časť Bratislava - Staré mesto rozhodnutie o um iestnení stavby 
ev. č. 1282 č. 1464/40769/2013/STA/Klo zo dňa 17.09.2013, právoplatné dňa 06.02.2014 
azáväzné stanovisko č. 8527/33342/2018/STA/Mys zo dňa 30.07.2018, ktorým overila 
dodržanie podmienok hore uvedeného územného rozhodnutia. 

Stavebník podľa § 58 ods. 2 stavebného zákona preukázal v konaní k dotknutým 
pozemkom a stavbe vlastnícke a iné právo podľa § 139 ods. l stavebného zákona, ktoré ho 
oprávňuje zriad iť na nich navrhovanú stavbu. 

V rámci stavebného konania vzniesol voči navrhovanej stavbe námietku účastník konania 
spo ločnosť M.J.A.PLUS s .r.o„ Silvánska 29, 841 04 Bratislava, listom zo dňa 07.09.20 18. 

V súlade s ustanovením § 61 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (ďalej len „Stavebný zákon") M.JA. PLUS s.r.o, Silvánska 29, 841 04 Bratislava 
(ďalej len „ Vlastník") týmto podáva námietku voči Stavebnému konaniu a to z nasledovných 
dôvodov: 

Podľa § 58 ods. 2 Stavebného zákona musí stavebník preukáza( že je vlastníkom 
pozemku alebo že má k pozemku iné práva podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňilje 
zriadit' na ňom požadovanú stavbu. Parcela registra CKN č. 978114 (ďalej len „Pozemok' ), na 
ktorom sa má realizovať predmetná stavba ku ktorej je vedené Stavebné konanie je spolu 
vlastnená spoločnosťami MJA. PL US s.r.o, Silvánska 29, 841 04Bratislavav112 a CNC, a.s„ 
Borská 6, 841 04 Bratislava v 112. Z uvedeného vyplýva, že Stavebník nie je vlastníkom Pozemku. 
Vlastník neposkytol Stavebníkovi Stavebného konania súhlas s realizáciou stavby žiadnou z 
foriem uvedených v§ 139 ods. 1 písm. a) Stavebného zákona. Stavebník nepreukázal existenciu 
iných práv k Pozemku podľa § 139 ods. 1 b) a c) Stavebného zákona. Podľa § 60 ods. 2 b) 
Stavebného zákona stavebný úrad zastaví stavebné konanie, ak stavebník nepreukáza! 
požadované náležitosti žiadosti o stavebné povolenie podľa§ 58 ods. 2 až 4. Z vyššie uvedených 
dôvodov Stavebník žiada stavebný úrad, aby Stavebné konanie zastavil. 

K požiadavke a námietke stavebný úrad uvádza nasledovné: 
Komunikácie na Karadžičovej ulici (cesta aj chodník) sú vo vlastníctve Hlavného mesta 

SR Bratislavy (ďalej len „Bratislava"). Bratislava nadobudla dotknuté cestné komunikácie 
z vlastníctva štátu v zmysle zákona č. 518/ 1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo 
zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány 
miestnej štátnej správy, zákona č. 13 8/199 1 Zb. o majetku obcí a zákona a cestného zákona. 

Podľa zákona č.66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkoprávnom usporiadaní 
pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyšš ie územné celky 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
§4 
Ak nemá vlastník stavby ku dňu účinnosti tohto zákona k pozemku pod stavbou zmluvne 
dohodnuté iné právo, vzniká vo verejnom záujme k pozemku pod stavbou užívané mu vlastníkom 
stavby dňom účinnosti tohto zákona v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému 
bremenu, ktorého obsahom j e držba a užívanie pozemku pod stavbou, vrátane p ráva uskutočniť 
stavbu alebo zmenu stavby, ak ide o stavbu povolenú podľa platných právnych predpisov, ktorá 
prešla z vlastníctva štátu na obec alebo vyšší územný celok 

Výstavba miestnych komunikácií, a ich vyvo lané úpravy sa budujú vo verejnom záujme 
ako to vyplýva zo zákona č. 135/ 196 1 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov (§ 2, § l 7a) . Povoľovanou stavbou sa nezmení j ej doterajšie využitie. Táto 
úprava komunikácií je navrhnutá pre zlepšenie nevyhovujúceho stavu dopravnej situácie, 
zabezpečenie zvládnutia nárastu dopravného zaťaženia , skv~litneniu dopravy a zvýšenia 
bezpečnosti pre automobilovú, cyklistickú a pešiu dopravu. 
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V zmysle citovaného ustanovenia má stavebník z titulu zákonného vecného bremena 
oprávnenie uskutočňovať zmenu dokončenej stavby. Toto zákonné vecné bremeno je iným 
právom oprávňujúcim stavebníka uskutočňovať zmenu dokončenej stavby v zmysle§ 139 ods. l 
písm. c) . stavebného zákona. V zmysle § 58 ods. 2 stavebného zákona preukázal stavebník 
k stavbe vlastnícke právo . 

Z uvedených dôvodov špeciálny stavebný úrad námietku zamieta tak ako j e uvedené vo 
výroku tohto rozhodnutia. 

K žiadosti stavebník doložil predpísanú projektovú dokumentáciu stavby, ku ktorej sa 
vyjadrili: 

Magistrát hl.m. SR Bratislavy; Hlavné mesto SR Bratislava; Mestská časť Bratislava -
Staré J\1esto; MV SR, Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI; Dopravný podnik Bratislava, 
a.s.; Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska; Obvodný úrad životného prostredia 
v Bratislave; Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku; Slovenský zväz telesne 
postihnutých; BENESTRA, s.r.o. ; Bratislavská teplárenská, a.s.; Sitel s.r.o.; SATRO s.r.o. ; 
Siemens s.r.o.; Bratislavská vodárenská, a.s.; Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia 
enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odb. posudzovania vplyvov na 
životné prostredie. 

Podmienky z predložených stanovísk týkajúce sa povoľovanej stavby sú zapracované 
v projektovej dokumentácii a vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Špeciálny stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal ži adosť stavebníka z hľadísk 
uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania, posúdil stanoviská 
dotknutých orgánov a účastníkov konania a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené 
verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a záujmy účastníkov. 

Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu 
stavby, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Hlavné mesto SR Bratislava, 
Primaciálne nám. č.1 , P.O.BOX 192, 81 4 99 Bratislava do 15 dní odo dňa j eho oznámenia, 
pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje a doručuje toto rozhodnutie bude vyvesená v 
súlade s ustanovením § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Posledný deň 
tejto lehoty je dňom doručenia. 

Rozhodnutie bude zároveň zverejnené na internetovej stránke hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy. O SR 

C:;~ $>~ 
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Doručuje sa: 

A. Účastníkom konania: 
verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona vyvesenou na úradnej tabuli 
správneho orgánu: 
• Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 8 l 4 71 Bratislava (stavebník) 

• SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., Prievozská 4/0 , 82 1 09 Bratislava - projektanti v časti, 
ktorá sa týka projektu stavby: Ing. arch. Matej Siebert, Ing. Martin Zeleník, Peter 
Pavelka (projektanti v časti, ktorá sa týka projektu stavby) 

• vlastníkom pozemkov a stavieb priamo dotknutých: 
parcely registra „C" KN č . 21863/1, 21863/2, 21290/4, 21290/26, 978 114, katastrálne 
územie Staré Mesto 

• vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto 
pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté 

• osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane 
susediacich pozemkov a susediacich stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto 
pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté 

B. Dotknutým orgánom a organizáciám 
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
2. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 
3. Ministerstyo životného prostredia SR, odbor enviromentálneho posudzovania, Námestie 

Ľudovíta Stúra 1, 812 35 Bratislava 
4. Bratislavský samosprávny kraj , Sabinovská 16,,P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 
5. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ZP, Tomášikova č . 46, 832 05 Bratislava 
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, P.O.X. 26, Ružinovská 8, 820 09 

Bratislava 
7. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Kraj ský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 81 2 28 

Bratislava 
8. Kraj ské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 

Bratislava 
9. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
1 O. ~lovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 O 1 Bratislava 
11 . Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 
12. :popravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
13. Zeleznice SR, Bratislava, GR, odb. expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
14. MV SR Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií, 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
15. Západoslovenská distribučná, a.s„ Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 
16. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 
17. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava 826 46 
18. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
19. Slovak Telekom, a.s„ Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
20. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 Bratislava 
21. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
22. SITEL s .r.o., Kopčianska 18, 85 1 01 Bratislava 
23. Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
24. Bratislavská teplárenská a. s., Bajkalská 21/ A, 829 05 Bratislava 
25 . Tí.írk Telekom International SK, s. r. o., Haanova 12, 85104 Bratislava 
26 . SIRIUS SLOV AKIA, a.s., Jantárová 25, 851 1 O Bratislava 
27. SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 
28 . BENESTRA s.r.o. , Einsteinova 24, 85 1 01 Bratislava 
29. 02 Slovakia, s.r.o. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
30. eustream, a.s. , Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava 
31. Primanet, spol. s r.o., Nám. hraničiarov 39, 851 03 Bratislava 
32. Slovanet, a.s. Zálu-adnícka 151, 821 08 Bratislava 
33. Transpetrol , a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 
34. Energotel, a.s ., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 
35. RAINSIDE s. r.o., Teslova 43, 821 02 Bratislava 
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36. D1Gf Slovakia, s .r.o„ Rontgenova 26, 85 l 01 Bratislava 
37. SUPTel s.r.o„ Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava 
38. SATRO, s.r.o. , Hodonínska 25, 841 37 Bratislava 
39. ACS, spol. s r.o. , Magnetová 11 , 831 04 Bratis lava 
40. Dial Te lecom, a.s . - organiLačná zložka, Pražská 11, 811 04 Bratislava 

C. Na vedomie (nemá účinky doručenia) 
41. Hlavné mesto SR Bratis lava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
v zastúpení: 
42. Twin City Infrastructure s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 
43. Jng. Barbara Némethová, Švabinského 20, 85 l O l Bratislava 
44. SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. , Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava (projektant) 
45. PROJ SIG, s.r.o„ Ing. Martin Zeleník, Peter Pavelka, Jókaiho 47, 821 06 Bratislava 

(projektanti) 

Doručuje sa so žiadosťou o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli správneho orgánu : 
46. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
47. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 

Co: SÚ/2 x spis 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

Dátum vyvesenia : 19. 11. 2018 Dátum zvesenia: 

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis: 


