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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. 135/1961 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 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), podľa V. 
časti Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v stavebnom konaní preskúmalo podľa § 62 
stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú podal dňa 28.06.2018 stavebník 
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 71 Bratislava, zastúpený 
spoločnosťou Wayden, s.r.o., Dvofákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 46075453 (ďalej 
len „stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva v súlade s § 32, § 46 a§ 47 zákona č . 

7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„správny poriadok"), podľa § 66 stavebného zákona a § 1 O vyhlášky MŽP SR č . 453/2000 Z.z„ 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona _ . . /l. (<: r~~ •. J.!~!.;.L_~--·--·~· 

s t • v e b n é p o v o 1 e n i e !~:,'.', '.~~:CTŠt'~,~~~ 
na stavebné objekty: 
SO 01 Úprava komunikácie Prístavná 
SO 02 Úprava komunikácie pre peších Prístavná 
SO 03 Úprava portálu zvislého DS 
SO 04 Úprava cestnej dopravnej signalizácie (CDS) 

::)c~"o t .: -íl ~- ?01'íl j 
Í ~i~,A . ~ . .,. l..1 \.f ~ ' ;.:J Í Í 
L.-·~---~--.--„-~ -~~---:...1 
1 ~·(!C}:'™'" I !.. i ·::~ l ,~„o"J/ :;/f / , .'ĽJ.~=_:----~· .-...---·- . r-- - · _J 
!slJ:~:t!.!.:~"- _.:.__ ..._ V"S!l'l';JE': _ 

SO 05 Prekládka a ochrana koordinačných, komunikačných a optických káblov CDS (KK 
a OKCDS) 

SO 06 Prekládka a úprava VO Prístavná ul. 
SO 08 Úprava kolektora v križovatke Prístavná - Košická 

tvoriace súčasť stavby: „ Úprava križovatky Prístavná - Košická" 

miesto stavby: križovatka ulíc Prístavná - Košická, Bratislava 
pozemky reg. „C" KN parc.č. 21836/12, katastrálne územie Staré Mesto 
pozemky reg. „C" KN parc.č. 2179611, 9186/45, katastrálne územie Nivy 

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

účel stavby: rekonštrukcia existujúcej križovatky, zvýšenie jej kapacity a vylepšenie niektorých 
parametrov. 

Na stavbu vydala Mestská časť Bratislava-Ružinov rozhodnutie o umiestnení stavby č.j . 
SU/CS 167/2017/12/0 LV/LZ0-4 zo dňa 17.08.2017 právoplatné 19.09.201 7 azáväzné 
stanovisko č . SU/CS 10680/20 18/2/LZO zo dňa 18.05.2018, ktorým overila dodržanie 
podmienok hore uvedeného územného rozhodnutia. 

Stavba sa povoľuje ako stavba trvalá v tomto rozsahu: 

~O 01 Úprava komunikácie Prístavná 
Uprava pozostáva v pridaní jedného jazdného pruhu tak, aby vzn ikli dva samostatné ľavé 
odbočovacie pruhy na most Apollo, dva rovné pruhy na Landererovu ajeden pravý odbočovac í 
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na Košickú (á 3,25 m) - rozšírenie Prístavnej ulici o 2,1 až 2,3 m v oblúku až 3,7 m. DÍžka 
úpravy je 142 m. Povrch úpravy križovatky bude zj ednotený do jedného priečneho sklonu 1,45-
2,0%, aby bola zabezpečená jeho spojitosť a j ednoliatosť. Súčasne bude prebudovaný aj 
kri žovatkový ostrovček . 

~O 02 Úprava komunikácie pre peších Prístavná 
Uprava súvisí s rozšírením Prístavnej ulice v križovatke s Košickou. Chodník bude preložený -
osadený d\) zelene za podzemnú trafostanicu. Za prechodom pre peších nadviaže na existujúci 
chodník. Upravy pre peších budú aj v súvislosti s posunom ostrovčeka. Priechody pre peších 
šírky 3,00 m sú navrhnuté v max. sklone 1: 12. 

SO 03 Úprava portálu zvislého DS 
Portál bude rozšírený - pravá stojk~ sa posunie podľa navrhovaného rozsirenia. Pôvodné 
rozpätie portálu bolo 11,67 m, pri predlžení bude mať portál rozpätie 14,25m. 

SO 04 Cestná dopravná signalizácia (CDS) 
V rámci stavebných úprav križovatky vzniknú 2 samostatné pruhy pre ľavé odbočenie, 2 
samostatné pruhy pre priamy smer a 1 pruh pre neriadené pravé odbočenie. Hlavnými úpravarni 
budú: výmena radiča, posun 2 stožiarov č. 5 a 6, pridanie 1 signálnej skupiny č. 4 na ľavé 
odbočenie a osamostatnenia signálnej skupiny č. 3 iba pre smer priamo. Budú pridané 2 páry 
vibračných tlačidiel na priechody pre chodcov na ramene od Prístavnej ulice. Budú vymenené 
existujúce slučkové detektory za magnetometrické a bude pridaný 1 dopravný detektor. 
Nový radič CDS bude preložený vedľa plánovaného chodníka, cca 5 m od svojej 
pôvodnej/aktuálnej polohy. 
SO 05 Prekládka a ochrana koordinačných, komunikačných a optických káblov CDS (K.K 
a OKCDS) 
Vedľa radiča CDS je existujúca rozpojovacia skriňa RS, cez ktorú je radič napojený do 
koordinovanej skupiny radičov v priľahlých dopravných uzloch a tiež centrály KDI. Skriňa RS 
bude spoločne s radičom CDS preložená do novej polohy cca 5 m od pôvodnej/aktuálnej polohy. 
Celá káblová infraštruktúra koordinácie (IIDPE rúry, koordinačné káble) bude v úseku 
stavebných úprav od kolektora po novú polohu skrine RS preložená do novej polohy. Bude 
zrealizovaný nový prepoj medzi radičom CDS a skriňou RS. Káble budú uložené do rýh v zeleni, 
v chodníkoch a komunikáciách. 

SO 06 Prekládka a úprava VO Prístavná ulica 
Z dôvodu pridania odbočovacieho pruhu na Košickú ulicu j e nutné v chodníku preložiť tri 
stožiare verejného osvetlenia na novú hranu cesty o šírku jazdného pruhu, t.j. 3,5 m. Súča~ťou 
prekládky je aj nový silnoprúdový rozvod pre pospájanie 3 ks prekladaných yo v celkovej dlžke 
105,0 m. Budú vymenené 6 ks existujúcich svietidiel za LED technológi u. Dalšie 3 ks stožiarov 
budú mať zamenené svietidlá za LED a taktiež bude vyhotovená zámena stožiarov za nové 
výšky. 

~O 08 Úprava kolektora v križovatke Prístavná - Košická 
Uprava pozostáva v znížení stropu kolektorovej šachty VS7 o 300mm v častí novonavrhovanej 
komunikácie a úpravy uzáveru plynu. 

Podmienk'Y uskutočnenia stavby 
1. Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie stavby overenej v stavebnom 

konaní, ktorú vypracovali: Ing. Martin Kerák, autorizovaný stavebný inžinier - registračné 
číslo 4 721 *SP* A2, Ing. Arch. Pavo l Franko, autorizovaný architekt - registračné číslo 
0531AA, Ing. Jozef Paluska, autorizovaný stavebný inžinier - registračné číslo 5954*13, Ing. 
Martin Zeleník, autorizovaný stavebný inžinier - registračné číslo 5652*12, Ing. Lubomír 
Olekšák, autorizovaný stavebný inžinier - registračné číslo 5758* A, Marián Nagy, 
autorizovaný stavebný inžinier - registračné čís lo 3506*TA * 5-3. 

2. Stavebné povo lenie 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. l stavebného zákona 
vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie fyzickou 
alebo právnickou osobou oprá\'nenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 
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6. Stavba bude dokončená najneskôr do H mesiacov od začatia stavebných prác. 
7. Stavebník j e 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 real 1zácie 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 SÚBP č. 5911982 
Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických 
zariadení v platnom znení a vyhlášky č. 3 74/1990 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 j e povinný zabezpečiť, aby počas celej doby výstavby bola na stavenisku 
proj ektová dokumentácia overená v stavebnom konaní, stavebné povolenie a stavebný 
denník, ktorý vedie stavbyvedúci 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 . 

1/1995 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 konaniu stavebník predloží určenie 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 . 453/2000 Z.z„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

19. Stavebník je povinný splniť podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy, stanovisko č. MAGS OD 47110/2017-332144 zo 
dňa 06.12.2017 
Z hľadiska cestného správneho orgánu: 
• Pri zásahu do komunikácií a chodníkov na ul. Prístavná a Košická a na zvláštne užívanie v 

zmysle cestného zákona požiadať o povolenie p ríslušného cestného správneho orgánu. 
• Zvláštne užívanie naplánovať v období od 15. marca do 15. novembra bežného roka čo v 

najkratšom časovom rozsahu. 
• O určen i e dočasného dopravného značenia počas realizácie stavebných úprav požiadať 30 dní 

pred realizáciou stavby príslušný cestný správny orgán. 
• O určenie trvalého dopravného značenia požiadať 30 dní pred kolaudáciou predmetnej stavby 

príslušný cestný správny orgán. 
• V rámci výstavby, ak bude premávka na dotknutých miestnych komunikáciách čiastočne 

alebo úplne uzatvorená požiadať o povolenie uzávierky príslušný cestný sp rávny orgán v 
zmys le cestného zákona 

Z hľadiska záujmov dopravného inžinierstva: 
Qo ďalš i eho stupňa PD - DRS zapracovať podmienky týkaj úce sa stavebného objektu SO 04 
Uprarn cestnej dopravnej signalizácie (CDS), ktorého súčasťou sú aj Podmienky riadenia: 



4 

• Vzhľadom na to, že bol v DSP v Podmienkach riadenia spracovaný len jeden základn)· 
signálny plán a riadenie križovatky v súčasnosti pozostáva z viacerých zostáv signálnych 
plánov zaraďovan_ých na základe denného a týždenného harmonogramu dopracovať zostavy 
signálnych plánov križovatky. 

• Signálne plány koncipovať so zachovaním koordinácie s priľahlými križovatkami, tak ako je 
to v súčasnosti. 

• Zabezpečil aktualizáciu Podmienok riadenia, ktoré budú zohľadňovať aktuálnu dopravnú 
situáciu v križovatke. 

• Dokumentáciu DRS predložiť na oddelenie dopravného inžinierstva magistrátu. 
Z hľadiska záujmov správy komunikácií v pôsobnosti hlavného: 
• Zabezpečiť dostatočné odvodnenie komunikácií aj po ich rozšírení, prever iť :funkčnosť 

uličných vpustov (ďalej len „UV"). V prípade potreby vybudovať ďalšie UV (použiť rámy 
s pántovým uchytením mreží a osadiť ich tak, aby sa uzatvárali v smere jazdy - aby nedošlo 
k ich vylomeníu. 

• Rozkopávky zrealizovať v zmysle platných predp isov a technologických postupov, 
existujúce živičné a betónové konštrukčné vrstvy zarezať kotúčom (použitím pneumatického 
kladiva dochádza k poškodeniu konštrukcií vozoviek a chodníkov aj v okolí stavby), 
zabezpečiť predpísané zhutnenie podkladu, aj zásypu rýh (použiť štrkodrvu - nie výkopok) v 
zmysle STN - po vrstvách (hrúbka - podľa účinnosti použitého hutniaceho prostriedku a 
podľa preukaznej skúšky použitého materiálu - max. 30 cm), dodržať konštrukciu a viazanie 
prekrytie konštrukčných vrstiev min. po 20 cm v chodníku a 50 cm vo vozovke (každej 
konštrukčnej vrstvy na každú stranu od hrán ryhy), dilatácie v betónovej konštrukčnej vrstve 
urobí( rezaním (nie vkladaním rôznych dosiek), použiť modifikované asfalty, pracovné škáry 
na PU prelepiť kvalitnou asfaltovou páskou, alebo zaliať asfaltovou zálievkou, predložiť 
atesty použitých materiálov a predpísaných skúšok. 

• Na komunikáciách urobiť novú povrchovú úpravu - asfaltový betón ACol 1 s modifikovaným 
asfaltom PMD 50170 hr. 6 cm (použiť spojovací penetračný náter s 9bsahom asfaltu 0,5 kg/ 
m2) qa celú šírku každého dotknutého jazdnépo pruhu a celú dlžku dotknutého úseku 
s predlžením 1 m na koncoch úseku, pôvodnú PU hr. 6 cm v uvedenom rozsahu odfrézovať, 
začiatok a koniec úseku zarezať kulmo na obrubník chodníka a pokládku novej povrchovej 
úpravy urobiť finišerom, pracovné spoje - škáry prelepiť kvalitnou asfaltovou páskou. 

• Navrhovaný chodník v novej polohe (na parcela č. 21796/1) s povrchovou úpravou z dlažby 
napojiť na niveletu existujúcich chodníkov tak, aby v mieste napojenia a okolí nestála voda. 
Dlažbu na chodníku podbetónovať betónom triedy C 12/15 hr. 12 cm, na podsyp 
a za.škárovanie dlažby použiť kamennú drvu frakcie 0/4 mm (níe piesok - vyplavuje sa). 

• Dotknuté plochy cestnej zelene upraviť (po rozkopávkach zásyp zhutniť tak, aby po 
dažďoch nedošlo k deformácii nivelety zelene), dodržať níveletu zelene a jej odvodňovaciu 
:funkčnosť, terén vyčistiť, zahumusovať, založiť trávnik, trávnik po za.pestovaní pred 
odovzdaním odburiniť, vyčistiť a 1 x pokosiť. 

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

• Z hľadiska správcu cestnej dopravnej signalizácie: 
• Pri prácach dodržať STN 73 6005 a STN 34 l 050. 
• Pred začiatkom prác a pred zásypom rýh prizvať správcu cestnej dopravnej signalizácie (ďalej 

len „CDS") k odovzdaniu staveníska a ku kontrole a k prevzatiu prác. 
• Pri realizácii CDS použiť štandardné prvky CDS - radič a zariadenia, ktoré umožií.ujú 

spoluprácu s existujúcimi zariadeniami CDS na území hl. m. SR Bratislavy. 
• Radič, elektromerový rozvádzač RE.3 umiestníť vedľa seba na pozemku hlavného mesta na 

mieste, ktoré je prístupné motorovým vozidlom pri výkone servisných činností. 
• Všetky káble - nové aj obnažené v rozsahu stavby uložiť do clu·áničky . 
• K montáži zariadení CDS použiť nový materiál, t. j. nové stožiare, výložníky, výzbroj atď. 
• Riadenie križovatky zabezpečiť s plne :funkčným dynamickým riadením CDS predmetnej 

križovatky aj s funkčnou preferenciou MHD, pomocou systému TETRA. 
• Na detekciu dopravy použiť systém bezdrôtových detektorov - magnetometrické. 
• Menovité napätie výstupných obvodov k návestidlám 40V/DC s technológiou. 
• Demontovaný materiál odovzdať správcovi CDS, resp. vopred dohodnú spôsob likvidácie 

materiálu. 
• V realizačnom projekte CDS dopracovať konkrétne správanie sa riadenia pri nefunkčnosti 

jednotlivých detektorov. 
• Realizačný projekt CDS predložiť na vyjadrenie. 
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• Ku kolaudácii predloži ť projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, revízne správy 
zariadení a vedení el. energie. 

• V projektovej dokumentácii skuločného vyhotovenia zameranie polohy uloženia detektorov 
(aj na CD). 

• Technické podmienky radiča: 
• 40V jednosmerný prúd DC. 
• Zabezpečiť prípravu radiča na 32 signálnych skupín, v radiči istenie 16 A. 
• Radič musí byt' pripojený do centrálneho riadenia križovatiek v Bratislave bezpečným 

protokolom Canto po optickej sieti. 
• Radič musí umožňovať z dopravnej centrály, ktorá ho ovláda a posiela do radiča: 

- Ručné ovládanie radiča - prepínanie fáz, 
- Poslať do radiča dynamické riadenie vyššieho radu, 

Poslat do radiča špecifické dynamické parametre ( detektorové parametre, výzvové 
podmienky, predlžovacie parametre a podmienky, zložitejšie dynamické podmienky, 

- Okamzité požiarne trasy, 
- Pristupovať do radiča pre servisné účely a umožniť kompletnú diagnostiku poruchy a 

prípadný zásah na diaľku . 
• Pod servisným prístupom rozumieme: 

- Presnú analýzu stavu radiča (riadenia) i vonkajších periférnych zariadeni (lampy, 
detektory, ... ), 

- Kompletná a aktuálna vizualizácia signálneho plánu, 
- Náhľad, stiahnutie a analýza všetkych prevádzkových dennikov (bežný prevádzkový, 

istiaci denník signalizačných stavov i dennik MHD) 
- Vizualizácia 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 

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

• V prípade, že to vyžaduje projekt, radič musí byť vybavený funkciu 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. 

• Radič musí byt' schopný dovybavenia odpočtu do konca trvania červeného a zeleného signálu 
k požadovanej signálnej skupine, bez nutnosti inštalácie nových káblových rozvodov v 
križovatke. 

• Radič musí mať kontro lu nad konkrétnymi hodnotami aj farbou, ktorá sa zobrazí. 
• Pokiaľ je radič v spojení s centrálou, musí byť možné odpočet vypnúť na diaľku . 
• Optická sieť bude obsahovať: 
• Technickú správu - špecifikáciu zariadení, káblov, komponentov, chráničiek, vrátane farby. 
• Situačný plán - umiestnenie kábla, chráničky, zariadenia atď. 
• Schematické zapojenie - zapoj enie pripojovaného uzlu. 
• Umiestnenie zariadení - znázornenie umiestnenia napr. v rozvádzači všetkých zariadení 

(aktívnych, pasívnych komponentov). 
• Vláknová schéma - aby bolo jasné aké vlákno sa napája na aké. Nie len č íselné označenie , 

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

• Priebeh káblovej trasy - aspoň schématicky, cez aké uzle trasa vedie, príp. zakreslený celý 
plán trasy na mape. 

• Detailné zapoj enie - uzlov, ktorými trasa prechádza, kde sa prepája na aký kábel/vlákno, cez 
aký komponent/. 

• V prípade nových výkopov aj geodetické zameranie. 
• Správca kolektora: 
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Dodržať podmienku z vyjadrenia č. MAGS OSK 59672/2016-408543/Há-408 - úprava 
kolektora bod č. 2 búracie práce zrealizovať rezaním a jadrovým vftaním, nie búraním. 

- K úprave vnútorných inštalác ií pridať aj úprav u MaR. 
- V ďalšom stupni projektovej dokumentácií- realizačnom predložiť na v;jadrcnie 

podrobné riešenie umiestnenia nového poklopu kolektora a odvetrávacej hlavice. 
- Všetky zdemontované prvky z kolektora (rám poklopu, poklop, odve trávaciu hlavicu, 

rebrík, rošty IS , svetlá, prvky MaR„.) nahradiť za nové. 
- Zabezpečiť ostatné časti kolektora protipožiarnymi dverami a zabrániť neoprávnenému 

vstupu do ostatných častí kolektora, ale umožniť pravidelnú kontrolu kolektora a IS. 
- Na základe zrušenia PŠ2 zabezpečiť grafickú úpravu SW v dispečingu kolektorov, 

demontáž MaR, el. ovládania servopohonu v PŠ2, zatmelenie a zaizolovanie dier 
v kolektore po demontáži el. napájania a ovládania MaR. 

- Kolektor je z hľadiska kolísania spodnej vody a zamorenia zeminy ropnými produktmi 
clu·ánený po celom obvode a dÍžke trvalou ochrannou pomocnou fóliou PENEFOL L-950 
hrúbky 2,5 mm a textíliou TATRA TEX, ktorá má obojstrannú oclu·anu proti poškodeniu. 
Steny a dno kolektora sú z betónu V A3-C20/25 - v zmysle STN je to vodostavebný 
betón V8 s použitím chemickej odolnosti A3. Na základe týchto podkladov, doložif 
projketovú dokumentáciu narušenia vonkajšej izolácie kolektoru a prestup cez steny 
v súlade s STN 737505 a nadväzne platných noriem a predpisov. 

- Prípadný nový vstup „do" a výstup „z" kolektora realizovať jadrovým vrtom (nie 
prierazom, ani stropom), pri realizácii dodržať STN 73 75 05, kladačské plány, 
prevádzkový poriadok kolektorov a pokyny službukonajúcich pracovníkov. 

- Prostredie v kolektore je protokolom o určení prostredia podľa STN 33 2000 5-5 1 -
stanovené ako vlhké v celej trase kolektora. Všetky nové oceľové konštrukcie musia 
odo lávať vlhkosti v kolektore - musia mať povrchovú úpravu - 2x galvanické 
pozinkovanie. 

- V rámci ochrany pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41./413.1.2 sa 
všetky nové kovové konštrukcie namontované v kolektore uzemnia na j estvujúcu 
uzemňovaciu sústavu.(po ukončení doložiť odbornú prehliadku uzemnenia a nn) 

- Pri vykonávaní prác je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy a všetky STN, aby 
nedošlo k poškodeniu ostatných inžinierskych sietí, alebo vybavenia kolektora, 
respektíve úrazu z ich poškodenia (VVN, VN, NN, plyn .. . ). Pre oclu·anu inžinierskych 
sietí je nutné použiť vhodné krycie materiály podľa druhu vykonávaných prác. Na 
inžinierske siete je zakázané ukladať alebo vešať pomocné stroje, prístroje, náradie a 
materiál. Práce môžu vykonávať iba pracovníci s príslušnou kvalifikáciou a poučení o 
práci v kolektoroch, starší ako 18 rokov a zdravotne spôsobilí. Za dodržiavanie tohto 
predpisu zodpovedá vysielajúca organizácia. 

- V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie, predložiť na vyjadrenie podrobné riešenie 
úpravy kolektora v úseku KK.5=> VS7=:>EŠ2 a inžinierskych sietí. 

- Rešpektovať, chrániť pred poškodením zariadenia verejného osvetlenia (ďalej len „VO·'), 
CDS nachádzajúce sa v kolektore. 

- Všetky stavebné práce zrealizovať bez prerušenia funkčnosti nepretržitej prevádzky 
kolektora a nich uložených inžinierskych sietí vrátane VO a CDS. 

• Zvislé a vodorovné dopravné značenie zrealizovať podľa určenia dopravného značenia 
a dopravných zariadení a v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. 

• Na vodorovné značenie (ďalej len „VDZ") použiť dvojzložkovú farbu (studený, alebo tep lý 
plast) v zmysle teclu1icko - kvalitatívnych požiadaviek pre retroflexný plastový dvojzložkový 
materiál - profi lovaný v zmysle STN EN l 436+A 1. 
Špecifikácie: 

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

rncd/m2/ lx pre asfaltové povrchy (STN EN 1436+A l :2009, tabuľka l - trieda Q4), 
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c) Reflexnosť VDZ (bielej farby) za denného svetla na konci záručnej doby min. 100 
mcd/m2/ lx pre asfaltové povrchy (STN EN l436+Al.2009, tabuľka 1 - trieda Q2), 

d) Retroreílexnosť 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+A1:2009, 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 (STN EN 1436+A1:2009, 
tabuľka 3 - trieda R2), 

f) Retroreflexnosť VDZ v podmienkach za vlhka počas záručnej doby: min. 50 mcd/m2/lx 
(STN EN 1436+A 1.2009, tabuľka 4 - trieda RW3), 

g) Retrorreflexnosť VDZ v podmienkach za dažďa počas záručnej doby: min. 50 
mcd/m2/lx (STN EN 1436+Al .2009, tabuľka 5 - trieda RR3), 

h) Koeficient jasu 13 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 byt' v súlade s STN EN 
l436+Al :.2009, tabuľka 7 - trieda S2 

• Zabezpečiť, aby dopravné značenie zrealizovala odborná firma. 
• Ku kolaudačnému konaniu vyčistiť vpusty dažďovej kanalizácie v okolí stavby a opraviť 

všetky škody vzniknuté na komunikáciách, chodníkoch, zeleni, VO, CDS a dopravnom 
značení v správe hlavného mesta, ktoré boli spôsobené stavebnou činnosťou. 

• Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (na práce na objektoch v správe hlavného mesta). 
• Pri preberacom konaní, správcovi komunikácií predložiť a odovzdať 2 x projekt skutočného 

vyhotovenia - farebný originál (pôyodný stav, pred realizáciou zakreslený čierne a nový stav 
červene) s presnými výmerami (dlžky, šírky, a jednotlivé plochy - bezbariérové úpravy, 
zastávky MHD, ostrovčeky a pod.) overený stavebným úradom, správcovi komunikácií 
a cestnej zelene odovzdať lx projekt skutočného vyhotovenia aj v digitálnej forme na CD vo 
formáte dwg. (AutoCaq) a technickú správu v Microsoft Office Word, (Excel) , majetkovo 
právne usporiadanie pôvodného a nového stavu (jednotlivých objektov, aj dotknutých 
pozemkov), atesty a certifikáty použitých materiálov, živičných zmesí, dažďovej kanalizácie, 
geometrický plán s polohopisným a výškovým zameraním, fotokópie dokladov súvisiacich 
s jednotlivými objektmi stavby - stavebné povolenie, užívacie povolenie a zápisnicu o 
odovzdaní a prevzatí stavby (P 02) medzi investorom a budúcim správcom. Ak správca 
komunikácií ku dňu kolaudácie nedostane všetky požadované doklady, nebude súhlasiť 
s vydaním kolaudačného rozhodnutia. 

• V zmysle cestného zákona 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. 

• Záručná lehotu je 60 mesiacov (na práce na objektoch v správe hlavného mesta). 
K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby bude prizvaný správca komunikácií, VO, CDS, 
kolektorov, cestnej zelene a dopravného značenia. 

Krajské riaditeľstvo policajného zbom v Bratislave, Kraj ský dopravný inšpektorát, stanovisko 
KRPZ-BA-K.Dl3-8-278/20 17 zo dňa 27.06.2017 
• Naj skôr 30 dní pred začatím realizácie stavby predložiť projekt organizácie dopravy na 

prerokovanie a odsúhlasenie Kraj skému dopravnému inšpektorátu KR PZ v BA pre potreby 
určenia dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) . 

• Trvalé dopravné značenie a signálne plány CSS predložiť na definitívne odsúhlasenie 
Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ v BA pre potreby určenia dopravného značenia v 
zmysle zákona č. 13511961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) najskôr 30 dní 
pred kolaudačným konaním stavby. 

DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA a.s .. stanovisko č. 12195/ 13537/2000/2017 zo dňa 
12.07.20 17 
• Zabezpečiť, aby stavebné práce a ostatné sprievodné činnosti neolu·ozovali bezpečnosť 

prevádzky autobusovej MHD na Košickej ulici, premávku autobusov na Košickej ulici môžu 
obmedziť len v rozsahu prerokovaných a potvrdených riešení· a s čo najkratším trvaním (so 
zohľadnením určených techno logických postupov a bezpečnosti). 
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• Zabezpeč iť, aby stavba nepoškodila 11.ou dotknuté prevádzkové zariadenia DPB, a .s. (zastávka 
Prístavná a jej vybavenosť) . Stavbou dotknutá zastávka musí zostať počas celej doby 
výstavby v prevádzke a stavebník musí zabezpeč iť k nej bezpečné prístupové pešie trasy. 

• Nepoužívať priestor zastávky pre účely skládky stavebného materiálu a ani pre odstavovanie 
vozidiel staveniskovej dopravy, stavebných strojov, mcchani7-mov, apod. 

• ~ačiatok výkopových prác nahlásiť správcovi pevných trakčných zariadení, prípadne na 
c lektrodispečing DPB, a. s. 

• Zabezpečiť, aby výkopové a stavebné práce nenarušili statiku nosného systému, ani ináč 
nepoškodili pevné trakčné zariadenia - stožiare verejného osvetlenia na Košickej ulici sú 
pripravené na trolejbusovú trať do Petržalky a sú majetkom Dopravného podniku Bratislava, 
a. s. 

OK.RES1 Ý ÚRAD BRA TISLA V A Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, odpadové hospodárstvo, stanovisko č. OU-BA
OSZP3-2016/086710/MES/II zo dňa 29.09.2016 
Držiteľ odpadov je povinný: 
• zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, 

odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 
• zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho : 

prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť 
na prípravu na opätovné použitie inému, 
recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, 
zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 
zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné 
zhodnotenie, 

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

• vi esť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi, 
• uchovávať a ohlasovať ustanovené údaje vz evidencie príslušnému orgánu štátnej správy v 

odpadovom hospodárstve(§ 2 vyhláška MZP SR č. 366/2015 Z.z.) ak nakladá ročne v súhrne 
s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; 
ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka 
tunajšiemu úradu , ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. 
februára nasledujúceho kalendárneho roka. 

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

• Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob nakladania s 
odpadom 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. 

• Ku kolaudačnému konaniu doložiť záväzné stanovisko Okresného úradu podľa § 99 ods. 1 
písm. b bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie stanoviska je potrebné doložiť 
doklad, preukazujúci spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j ., originály faktúr a vážnych 
lístkov o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podľa 
vyjadrenia tunajšieho úradu v stavebnom povolení). V dokladoch musí byť taxatívne 
označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. 

OKRESNÝ ÚRAD BRA TISLA V A Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ochrana prírody a krajiny, stanovisko č. OU
BA-OSZP3-2016/086513NSM zo dňa 26.09.2016 
• Pri výkopových prácach postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo 

nadzemných častí zachovaných drevín podľa § 47 ods. l zákona OPK a aby bola zabezpečená 
ich ochrana v zmysle STN 83 70 l O Ochrnna prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana 
stromovej vegetácie. 

OKRES Ý ÚRAD BRA TISLA V A Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie oclu·any 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna vodná správa, stanovisko č. BA-OSZP3-
2016/8663 l/PIA/II zo dňa 19.10.2016 
• Pri výkopových prácach postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo 

nadzenmých častí zachovaných drevín podľa § 47 ods. l zákona OPK a aby bola zabezpečená 
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ich ochrana v zmysle STN 83701 O Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana 
stromovej vegetác ie. 

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, stanovisko č. ASM-77-2383/2016 zo dňa 
26.09.2016 
• Spracovať plán organizácie dopravy počas pripravovanej realizácie s obmedzeniami 

v úsekoch záberu stavby. V prípade dopravných obmedzení na pozemnej komunikácii 
zasiahnutej záberom stavby postupovať v zmysle§ 7 a§ 24, ods. e) zákona č . 135/1961 Zb. 
a Vyhlášky FDM č. 35/1984, § 1 O ods. 6 písm. b). Začiatok a koniec plánovaných stavebných 
prác a dopravných obmedzení pri realizácii stavby oznámiť priamo na Odbor vojenskej 
dopravy Uradu logistického zabezpečenia, Kutuzova 8, Bratislava. 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, vyjadrenia č. 82/SK/20 17/Ko zo dňa 27.07.2017 
• Na trojuholníkovom ostrovčeku doplniť signálny pás pre 3. priechod pre chodcov. 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p„ vyjadrenie č. es SYP OZ BA 
666120 16/17689 zo dňa 24. 11.2016 a es SVP OZ BA 164/2017/152 zo dňa 20.09.2017 
• Dodržať ochranné pásmo 10,0 m od protipovodňového múrika v súlade s § 49 zákona č. 

364/2004 Z.z. o vodách v poslednom znení (Medzi mostom Apollo a Prístavným mostom sa 
nachádza protipovodňový železobetónový múrik s podzemnou tesniacou stenou, ktorý je 
súčasťou línie protipovodňovej ochrany mesta Bratislavy). 

• Pri realizácii stavby dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona 
SNR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). 

• Zabezpečiť, aby stavebnými aktivitami nedošlo k zhoršeniu (znečisteniu) kvality 
povrchových a podzemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. 

• Začie-tok a ukončenie stavebných prác oznámiť SVP, š.p. OZ Bratislava - Správa vnútorných 
vôd Sarnorín. 

• Počas realizácie spoluppcovať so zamestnancami organizácie SYP, š.p. OZ Bratislava -
Správa vnútorných vôd Samorín. 

• Zabezpečiť, aby pri realizácii stavebných nedošlo k poškodeniu majetku SYP š.p. 
• Stavebné práce zrealizovať v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) 
• Ku kolaudačnému konaniu odovzdať SVP, š.p. projekt skutočného vyhotovenia stavby 

a porealizačné geodetické zameranie stavby v grafickej aj digitálnej forme. 

SIEMENS s.r.o. stanovisko č . PD/BA/123/17 zo dňa 21.07.2017 
• pred zahájením prác zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne, 
• všetky káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou uložiť do chrániči ek, 
• všetky,káblové rozvody požadujeme realizovať káblom eYKY 4B x 10 mm2 a uložiť ich v 

celej dlžke do ohybnej dvojplášťovej korugovanej chráničky FXKVR 63, 
• nerealizovať napájanie stožiarov verejného osvetlenia pomocou spojkovania káblov, ale 

realizovať napájanie z najbližších stožiarov verejného osvetlenia (VO) vybudovaním nových 
káblových polí, 

• stožiarové základy vybudovať podľa technologického predpisu výrobcu stožiarov EL V 
Produkt Senec, a.s„ 

• pre realizáciu sv. miest č. l /A, 2/A, 3/A, 6/A, 7/A použiť S ks nových obojstranne žiarovo
pozinkovaných stožiarov OSUD 12, Sks nových obojstranne žiarovo-pozinkovaných 
výložníkov V l T-114-10-5°, S ks nových svietidiel Siteco SL 10 midi LED 139W 4000K a 5 
ks nových stožiarových elektrovýzbrojí GURO EKM 2035 l x E27, 

• pre realizáciu sv. miest č. 4/ A, Sl A použiť 2 ks nových svietidiel Siteco SL 1 O midi LED 
139W 4000K, 

• pre realizáciu sv. miest č. 8/B použiť l ks nového obojstranne žiarovo-pozinkovaného 
stožiara OSUD 89/ 10, Iks nového obojstranne žiarovo-pozinkovaného výložníka VlT-89-10-
50, 1 ks nového svietidla Siteco SL 1 O midi LED 72W 4000K a 1 ks novej stožiarovej 
elektrovýzbroje GURO EKM 2035 lxE27, 

• pre realizáciu sv. miest č. 9/B, 1 O/B použiť lks nového obojstranne žiarovo-pozinkovaného 
stožiara OSUD 89/10, l ks nového obojstranne žiarovo-pozinkovaného výložníka V2T-89-10-
50(1800), 2 ks nových svietidiel Siteco SL 1 O midi LED 72W 4000K a 1 ks novej stožiarovej 
elektrovýzbroje GURO EKM 2035 2x E27, 

• pre realizáciu sv. miest č. 11/A, 12/ A použiť 1 ks nového obojstranne žiarovo-pozinkovaného 
stožiara OSUD 89/1 O, lks nového obojstram1e žiarovo-pozinkoyaného výložníka V2T-89-l 0-
50 (180°), 2 ks nových svietidiel Siteco SL 1 O midi LED 139W 4000K a 1 ks novej 
stožiarovej elektrovýzbroje GURO EKM 2035 2x E27, 

• pred zahájením stavebných prác predložiť realizačnú PD na vyjadrenie, 
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• v realizačnej PD zapracovať predÍženic chránič i ek s ohľadom na kolektor v súvislosti s 
rozšírením komunikácie, 

• demontáž zariadenia VO vykonať be1: poškodenia a zariadenie VO odovzdať správcovi 
verejného osvetlenia mesta Bratislava, ktorým je Magistrát hl. mesta SR. Primaciálne 
námestie 1, 814 99 Bratislava, 

• pred zaháj ením stavebných prác prizvať stavebný dozor Siemens, s. r.o., 
• novovybudované zariadenie očíslovať a rozfázovať podľa pokynov stavebného dozoru VO 

Siemens s.r.o„ 
• v prípade križovania sietí stavebníka, resp . zariadení so zariadením verejného osvetlenia, 

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 pred vykonaním prác prizvať stavebný 
dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie, 

• k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácií predvolať stavebný dozor 
Siemens, s.r.o„ 

• v plnej výške uhradiť náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas 
stavebných prác, 

• práce vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky VO, 
• v prípade poškodenia zariadenia VO ihneď nahlásiť poruchu. 

SW AN, a.s„ vyjadrenie č . 4732/2017 zo dňa 07.07.2017 
V záujmovom území stavby sa nachádza optický kábel spoločnosti SWAN, a.s. 
• Podľa projektovaného návr~u nedôjde k prekládke vedenia spoločnosti SWAN, a.s„ nako ľko 

je uložený v kolektore pozdlž Košickej ulice, dochádza iba k úprave kolektora znížením jeho 
stropu, z toho vyplýva, že nedôjde pravdepodobne k prerušeniu prevádzky pri realizácii 
stavby. 

• V prípade akýchkoľvek zmien v projektovej dokumentácii iné riešenie odsúhlasiť 
spoločnosťou SW AN, a.s. Ak by došlo pri realizác ii k prerušeniu prevádzky vyvolanému 
výstavbou a úpravou križovatky, spracovať v rámci realizačného proj ektu detailný projekt 
presmerovania prevádzky pred prerušením trasy a zapojenia optického kábla. Keďže 
spoločnosť SWAN, a.s. si práce tohto druhu zabezpečuj e dodávateľsky, obj ednať si 
vypracovanie realizačného projektu, vrátane výkazu výmer s prípadným ocenením u 
spoločnosti Heizer Optik, s.r.o„ ktorá je prevádzkovateľom siete S WAN, a. s. a zabezpečí aj 
odsúhlasenie projektu. 

• Pred začatím stavebných prác pre zabezpečenie bezprostrednej och.rany telekomunikačných 
zariadení trasu optického kábla spoločnosti SW AN, a.s. vytýčiť/obhliadnuť v kolektore. 

• Počas výstavby pri realizácii zemných prác dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 
pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300 a to naj mä: 

• Všetky zemné práce v pásme 1,6 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 . 35 1/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. 

• Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov dodržať maximálnu opatrnosť, 
káble zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu, 

• Oboznámiť pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou/ kolektorom. 
• Nad vytýčenou trasou nepoužívať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana pred 

mechanickým poškodením. 
• Nad vytýčenou trasou nereali zovať skládky materiálov a stavebnej sute. 
• Zabezpečiť zachovanie vytyčovacích znač iek (markerov). 
• Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a. s. 
• Všetky kolízne situácie počas výstavby horeuvedenej stavby, ktoré sa týkajú trasy optických 

káblov SW AN, a. s„ v spolupráci s prevádzkovateľom siete SWAN, a. s„ t.j. Heizer Optik, 
s.r.o„ Hraničná 18, 821 05 Bratislava. Odborné práce a merania na optických kábloch pri 
prekládke optickej siete môže vykonávať iba organizácia, ktorá má písomné oprávnenie od 
P,revádzkovate ľa siete. 

• Upravu kolektoru, príp. prekládku vedení zrealizovať na náklady investora horeuvedenej 
stavby. V prípade, že by došlo k polohovým zmenám ko lektora, odovzdať spo ločnosti 
SW AN, a.s. porealizačné geodytické zameranie preloženej trasy. 

• Pípadné zmeny PD (zmena dlžky vedení, čo vyvolá prerušenie prevádzky), ktoré sa budú 
dotýkať siete optických káblov prevádzkornteľa spoločnosci SW AN, a.s„ predlož iť na 
schválenie. 
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• Prizvať zástupcu spoločnosti SWAN, a.s. ku kontrole a prevzatiu preložených odkopaných 
trás ešte pred zásypom rýh. 

• Po ukončení prác odovzdať zameranie káblov v digitálnej aj papierovej forme. 

BRATISLAVSKA TEPLARENSKÁ. a.s., stanoviská 2458/Ba/201 8/34 10-2 zo dňa 15.1 1.2018 a 
č. Ol 713/Ba/2017/3410-2 zo dňa 27.06.2017 
V záujmovom území sa nachádza dispečerský kábel DCKQYPY 37 DM 0.9, ktorý je majetkom 
BAT, a. s. aje v trvalej prevádzke. Stavebník je povinný: 
• Pri súbehu inžinierskych sietí s dispečerským káblom dodržať ochranné pásmo káb la a to 1 m 

od osi kábla na obe strany. 
• Pri križovaní inžinierskych sietí s dispečerským káblom dodržať nonnu SIN 73 6005/l 993 -

Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 
• Nevykonávať výkopové práce, ktoré by mali za následok obnaženie a poškodenie 

dispečerského kábla. 
• Prekladané VO umiestniť mimo dispečerského kábla. 
• Akýkoľvek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia spoločnosti BAT, a.s. je 

neprípustný. 
• Pred začatím stavebných prác dispečerský kábel vytýčiť. Vytýčenie tepelno-technických 

zariadení v majetku BAT, a.s. je platné 6 mesiacov od dátumu na doklade o vytýčení. 
• Dispečerské káble pre BA T, a.s. vytyčuje spoločnosť Energotel, a. s. 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. , yyjadrenie 27269/2017/Nz zo dňa 17.07.2017 
• Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, 

vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov 
príslušného pracovníka BYS. 

• Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôj sť ku kolízii s 
vodohospodárskymi zariadeniami rešpektovať zariadenia BYS, a.s. a ich pásma ochrany 
vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

• V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, nevykonávať zemné práce, 
neumiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, neumiestňovať konštrukcie alebo iné 
podobné zariadenia a nevykonávať činnosti, 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. 

• Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú 
stavbu vytýčiť smer a výšku 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, objednať cez 
podateľňu BYS na základe objednávky na práce. 

• Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi 
zariadeniami dodržať SIN 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 
vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach v plnom rozsahu rešpektovať 
rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, 
prenosy, j estvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach pred zásypom 
dať skontrolovať príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV. 

• Zahájenie výkopových prác v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému 
pracovníkovi DDV a DOOV. 

• Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v 
pásme ochrany zabezpečiť na svoje náklady bezodkladné prispôsobenie novej úrovni povrchu 
všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k 
terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce vykonávať iba so súhlasom 
~lastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa. 

• Uprava kolektora v križovatke Prístavná - Košická 
• Pri stavebných prácach rešpektovať j estvuj úce vodovodné potmbie DN 150 uložené v 

kolektorovej šachte VS7. 
• Pred samotným začatím prác kon taktovať príslušných pracovníkov DDV a dohodnúť spôsob 

oclu·any predmetného vodovodného potrubia pred jeho . poškodením pri realizováni 
stavebných úprav. 



12 

SPP Distribúcia a.s., vy jadrenia č. TD/PS/0146/2017/An zo dňa 10.07.2017 
a č.TD/NS/0275/2017/An zo dňa 10.07.2017 
• Dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 

a §80 Zákona o energetike, 
• zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej proj ektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k 

poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, 

• 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, 

• pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť 
prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existuj úcich 
podzemných vedení, 

• pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti požiadať 
SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, 

• pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z„ 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich 
technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN EN 12007-1, STN 
EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN EN 12327, TPP 702 01 , TPP 702 02, 

• umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností , prizvať 
zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem, 

• odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom povereným SPP-D 
na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možnú ukončiť preberacie konanie stavby 

• výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú strany od obrysu existujúcich 
plynárenských zariadení realizovať v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení 
plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, 

• zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na 
možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k 
vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, 

• zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom distribufoým 
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, 

• 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, 

• po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Bratislava, 
všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy, 

• Vstupnú šachtu kolektora VS7 upraviť tak, aby rekonštrukčné práce nezasahoval i do 
existujúceho STL plynovodu DN 300, PN 300kPa v nej uloženom, 

• rešpektovať všetky plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy. 
• Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností požiadať 

SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej 
objednávky, 

• oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi 
prevádzkovateľa SPP-D najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác, 

• zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby 
prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a 
výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) 
plynárenských zariadení, 

• umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v 
ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

• realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 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, 

• ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie kontaktovať pred zasypaním 
výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, 
podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výs ledok kontroly bude 
zaznamenaný do stavebného denníka. 
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• prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s 
nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

• odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 
proti poškodeniu, 

• nad trasou ,plynovodu nerealizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doteraj šie 
krytie a hlbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu všetky zariadenia a poklopy 
plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

• každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia ilmeď ohlásiť 
SPP-D, 

• pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vy týčenia 
plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) naj mä 
STN 73 5005, 73 3050, TPP 906 01,700 02, 

• rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 
bezpečnostných pásiem, 

• pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 O 1, 

• v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike 
neumiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod., 

Západoslovenská distribučná, a.s., stanovisko zo dňa 15.08.2017 
• Rešpektovať všetky zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. silové aj 

oznamovacie a dodržiavať ich ochranné pásma podľa §43 zákona 25112012 o Energetike a 
jeho noviel. 

• Pred zahájením výkopových prác v dostatočnom predstihu vytýčiť podzemné káblové 
vedenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. 

• Pri prácach na kábloch a zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, 
a,s. požiadať tím sieťových služieb VN a NN o technický dozor. 

• V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN vedenia a budú sa v ňom 
pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami 
vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN, NN 
vedenia. 

• Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení Západoslovenská distribučná, a,s. -
vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať 
bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN. 

• Pri realizácii stavby sa budú v ochrannom pásme existujúcich 22kV vedení pohybovať 
stavebné mechanizmy a pracovníci investora - dodržať nasledovné podmienky: 

• V prípade potreby umožniť vstup pracovníkom prevádzkovateľa el. vedenia na svoj pozemok 
za účelom vykonávania revízií, údržby a opráv el, vedenia. 

• Pri stavbe dodržať všetky bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k náhodnému dotyku s 
vedením predmetmi a náradím, ktoré sa pri stavbe používajú. 

• Počas celej výstavby stavebných objektov dodržiavať bezpečnosť pri práci. Z hľadiska 
priblíženia sa k živým častiam VN vedenia, pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú stavebných prác 
y p lnej miere zodpovedá stavebník. 

• Skody, ktoré vzniknú počas výstavby na zariadení v majetku spoločnosti Západoslovenská 
distribučná a.s. uhradiť vlastníkovi dotknut)·ch energetických zariadení . 

• Dodržať ustanovenia §-u 43, odsek 4), zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a jeho noviel. 

Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 66 11 719701 zo dňa 13.07.2017 
V záujmovom území dôjde do styku so s ieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Stavebník je povinný: 
• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a 

zároveň dodržať ustanovenie §65 zákona č. 35 1 /2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu. 
• V prípade ak stavebník alebo ním poverená osoba zisti l, že jeho zámer, pre ktorý podal 

uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOV AKIA, s.r.o . 
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej 
dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych 
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti 
povereného správou sieti. 

• V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak 
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 
sietí, je stavebník po konzultác ii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s . povinný zabezpečiť: 
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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 lokal ite stavby j e oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sieti (alebo 
vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner. 

• Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 
stavebník povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 
terénu, 
preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s 
vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na 
j eho ochranu stanovené, 
upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 
30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu 
terénu, 
upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
pracovap s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 
(napr. hlbiace stroje), 
aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a 
poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, 
zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), 
bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia, 
overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť 
Slovak Telekom, a.s. a DIGI 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, toto je možné 
vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

• Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. 

TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. odborné stanovisko č. 2056/ 1/2017 zo dňa 13 .07.2017 
Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti 
technických zariadení je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby nasledovné 
pripomienky a upozornenia: 
• SO 06 Prekládka a úprava VO, Prístavná ul. - v projektovej dokumentácii sú použité neplatné 

predpisy: STN 33 2000-3, STN 33 3201, STN 34 3102, STN 33 2000-5-523. !EZI , 
• SO 06 Prekládka a úprava VO, Prístavná ul. - v ďalšej etape prehodnotiť resp. zmeniť hlbku 

uloženia káblov vo výkope, rezy: B, D, H, , P, podľa prílohy NA.4.5.14 tab. NA.S STN 33 
2000-5-52:2012. !EZI 

• SO 06 Prekládka a úprava VO, Prístavná ul. - v ďalšej etape doplniť riešenie uzemnenia 
stožiara': osvetlenia podľa čl. 714.411.3 .1 STN 33 2000-7-714:2013. /EZ/ 

• SO 04 Uprava cestnej dopravnej signalizácie, SO 05 Prekládka a ochrana koordinačných, 
komunikačných a optických káblov - v ďalšej etape odporúčam v protokole vonkajších 
vplyvov prehodnotiť položku AD - , výsk11 vody, ktorý je definovaný ako AD4, podľa 
vyhláškY. č . 234/201 4 Z.Z„ (ktorá doplňa vyhl. č. 508/2009 Z.z.). /EZ/ 

• SO 04 Uprava cestnej dopravnej signalizácie, SO 05 Prekládka a ochrana koordinačných, 
komunikačných a optických káblov - v ďalšej etape doplniť rozdelenie technických zariadení 
do skupíµ podľa § 4 vyhl. č. 508/2009 Z.z .. /EZ/ 

• SO 04 Uprava cestnej dopravnej signalizácie, SO 05 Prekládka a ochrana koordinačných, 
komunikačných a optických káblov - v ďalšej etape doplniť dokumentáciu o posúdení rizík 
podľa prílohy 2 vyhl. ~- 508/2009 Z.z. /EZ/ 

• Technická správa - Uprava STL plynovodu v kolektore, nerieši rozdelenie technických 
zariadení plynových podľa § 4 vyhl. č . 508/2009 Z.z. / PZ/ 

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

• rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného Mestskou časťou Bratislava-Ružinov č . SÚ/CS 
167/2017/ 12/0LV/LZO zo dňa 17.08.2017, 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania: 
V stavebnom konaní neboli vznesené žiadne námietky účastníkmi konania. 
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Záväznosť stavebného povolenia: 

Stavebné povolenie j e záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. 

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č . 145/ l 995 Z./.,. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov j e stavebník oslobodený od správneho poplatku. 

Odôvodnenie 

Stavebník. podal dňa 28.06.2018 žiadosť o vyqanie stavebného povolenia na stavebné 
objekty:_ SO 01 Uprava komunikácie Prístavr;iá, SO 02 Uprava komunikácie pre peších Prístavná, 
SO 03 Uprava portálu zvislého OS, SO 04 Uprava cestnej dopravnej signalizácie (CDS), SO 05 
Prekládka a ochrana koordinačných, komunikačných a.optických káblov CDS (K.K a OK CDS), 
SO 06 Prekládka a úprava VO Prístayná ul. , SO 08 Uprava kolektora v križovatke Prístavná -
Košická, tvoriace súčasť stavby: „Uprava križovatky Prístavná - Košická, v katastrálnych 
územiach Staré Mesto a Nivy. 

Na stavbu vydala Mestská časť Bratislava-Ružinov rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 
SU/CS 167/2017/ 12/0LV/LZ0-4 zo dňa 17.08.2017 právoplatné 19.09.2017 a záväzné 
stanovisko č. SU/CS 10680/2018/2/LZO zo dňa 18.05.201 8, ktorým overila dodržanie 
podmienok hore uvedeného územného rozhodnutia. 

Špeciálny stavebný úrad, oznámil listom č. MAGS SSU 48395/2018/369721-2/Hu zo dňa 
07.11.2018 začatie stavebného konania verejnou vyhláškou v uvedenej veci dotknutým orgánom 
a účastníkom konania, a zároveň upustil v súlade s ustanovením § 6 1 ods. 2 stavebného zákona 
od ústneho poj ednávania a miestneho zisťovania, nakoľko mu boli pomery staveniska dobre 
známe. 

Stavebník podľa § 58 ods. 2 stavebného zákona preukázal v konaní k dotknutým 
pozemkom a stavbe vlastnícke a iné právo podľa § 139 ods.1 stavebného zákona, ktoré ho 
oprávňuj e zriadiť na nich navrhovanú stavbu. 

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

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava; K.raj ské riaditeľstvo PZ v Bratislave, K.Dl; 
Dopravný podnik, a.s.; Krajské riad iteľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave; 
Okresný úrad Bra_tislava, odbor odb. starostlivosti o životné prostredie; K.rajský pamiatkový 
úrad Bratislava; Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska; Ministerstvo vnútra SR, sekcia 
info1m atiky, telekomunikácií a bezpečnosti MVSR; Regionálny úrad verej ného zdravotníctva 
Bratislava; Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku; Sl9venský zväz telesne 
postihnutých; Technická inšpekcia, a.s. ; SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, š.p.; 
Siemens s.r.o. ; Bratislavská teplárenská, a.s.; Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.;; 
Západoslovenská distribučná, a.s.; Slovak Telekom, a. s.; MICHLOVSKY, spol. s r.o.; SPP -
distribúcia, a.s.; SATRO s.r.o. ; SW AN, a.s.; eustream, a.s.; SUPTel s.r.o. ; EL TO DO SK, a.s.; 
TRANSPETROL, a.s.; RAISIDE s.r.o .; 0 2 Slovakia, s.r.o. ; Národná dialničná spoločnosť, a.s.; 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.;. 

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

Špeciálny stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal žiadosť stavebníka z hľadísk 
uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval j u s účastníkmi ko nania, 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 II!avné mesto SR Brati slava, 
Primac iálne nám. č.l , P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava do 15 dn í odo dňa jeho oznámenia. 
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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 dornčuj e 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. Posledný deú tejto lehoty je dňom doručenia . 

Rozhodnutie bude zároveň zverejnené mestskou časťou Bratislava - Ružinov, mestskou 
časťou Bratislava - Staré Mesto a na internetovej stránke hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 

Doručuj e sa: 

A. Účastníkom konania: 

Ing. arch. Matúš Vallo 
primátor 

~ J_ 

/-::= ··~(~ 
za Mgr. Peter Bánovec 

verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona vyvesenou na úradnej tabuli 
správneho orgánu: 
• Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava (stavebník) 
• Ing. Martin Kerak, Ing. Jozef Paluska, Ing. Martin Zeleník, Marián Nagy, Ing. Ľubomír 

Olekšák, Ing.arch Pavol Franko (projektanti v časti , ktorá sa týka projektu stavby) 

• vlastníkom pozemkov a stavieb priamo dotknutých: 
katastrálne územie Staré Mesto 
parcely registra „C" KN č . 21836/12 
katastrálne územie Nivy 
parcely registra „C" KN č . 21796/1, 9186/45 

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

• osobám, kto ré 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 
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B. Dotknutým orgánom a organizáciám 
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
2. Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 
3. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanskégo nábr. 3, 814 21 Bratislava 
4. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ZP, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 
5. Regionálny úrad verej ného zdravotníctva Bratislava, P.O.X. 26, Ružinovská 8, 820 09 

Bratislava 
6. Krajské riadi teľstvo PZ v Bratislave, Kraj ský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 

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

Bratislava 
8. ~lovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 O 1 Bratislava 
9. Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 
1 O. Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
11. MV SR Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií, 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
12. Západoslovenská distribučná, a.s. , S'.:ulenova 6, 816 47 Bratislava 
13. Západoslovenská energetika, a.s. , Culenova 6, 816 47 Bratislava 
14. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava 826 46 
15. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
16. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
17. Orange Slovensko a.s., MetodovaJ, Bratislava 821 08 Bratislava 
18. UPC Broadband Slovakia, s.r.o. , Sevčenkova 36, 851 01 Bratislava 
19. SITEL s .r.o. , Kopčianska 18, 851 01 Bratislava 
20. Siemens, s.r.o. , Lamačská cesta 3/ A, 841 04 Bratislava 
21. Bratislavská teplárenská a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 
22. Tiírk Telekom Intemational SK, s. r. o., Haanova 12, 85104 Bratislava 
23 . SIRIUS SLOV AKJA, a.s., Jantárová 25, 851 l O Bratislava 
24. SW AN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 
25 . DENESTRA s.r.o., Einstcinova 24, 851 01 Bratislava 
26. 0 2 Slovakia, s.r.o. , Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
27. eustream, a.s ., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava 
28. VNET a.s., Nám. hraničiarov 39, 851 03 Bratislava 
29. Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 82 1 08 Bratislava 
30. Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 
31. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 
32. RAINSIDE s.r.o., Teslova 43, 821 02 Bratislava 
33 . DIGI Slovakia, s.r.o., Räntgenova 26, 851 01 Bratislava 
34. SUPTel s.r.o., Pri šajbách 3, 83 1 06 Bratislava 
35 . SATRO, s.r.o. , Hodonínska 25, 841 37 Bratislava 
36. ACS, spol. s r.o. , Magnetová 11, 831 04 Bratislava 
37. Dial Telecom, a.s. - organizačná zložka, Pražská 11, 811 04 Bratislava 

C. Na vedomie (nemá účinky doručenia) 
38. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava (stavebník) 

zastúpené: 
39. Wayden, s.r.o., Dvofákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 

40. METRO Bratislava a.s., Primaciálne nám. 1, 811 O 1 Bratislava 
41. Ing. Martin Kerak, R-PROJEKT INVEST, s.r.o. , Pečnianska 27, 85 1 01 Bratislava 

(projektant) 
42. Ing. Jozef Paluska, PROJ_SIG, s.r.o., Jókaiho 47, 821 06 Bratislava (proj ektant) 
43. Ing. Maiiin Zeleník, PROJ_SIG, s.r.o. , Jókaiho 47, 821 06 Bratislava (projektant) 
44. Marián 1 agy, V+N ELEKTRO s.r.o. , Zelinárska 8, 821 08 Bratislava (projektant) 
45. Ing. Ľubomír Olekšák, PIK-OLEKŠÁK, s.r.o., Letná 1080/32, 064 01 Stará Ľubovňa 

(proj ektant) 
46. Ing. arch. Pavol Franko, GFI, a.s. , Brnianska 49, 811 04 Bratislava (generálny projektant) 
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Doručuje sa so žiadosťou o vyvesen ie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli správneho orgánu : 
4 7. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

Doručuje sa so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli : 
48. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratis lava 
49. Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 2 1, 827 05 Bratislava 

Co: SÚ/2 x spis 

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

Dátum vyvesenia : 19, 03. 2019 Dátum zvesenia: 

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis: 


