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

Číslo: 2387/18180/2019/STA/Bah- UR V Bratislave, 10.04.2019 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný 
úrad") podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") v nadväznosti na 
§ 7a ods.2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste") a čl. 67 štatútu hlavného 
mesta Bratislavy 

na podklade vykonaného konania rozhodol takto: 

podľa §39 a §39a stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v zmysle § 46 a §47 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„správny poriadok"), vydáva toto 

rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1472 

I. Týmto rozhodnutím sa umiestňuje 
stavba „Palác Motešických - káblový rozvod NN" 

navrhovateľovi: 

miesto stavby: 

druh stavby: 
účel stavby: 

SO 01 NN KÁBLOVÉ ROZVODY 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa , 
vložka číslo 3879/B (IČO 36 361 518). 
Uršulínska ul. a Laurinská ul. V Bratislave, na pozemkoch registra 
„C" parcelné čísla: 2138811 (zodpovedá v stave registra „E" pozemku 
parcelné číslo 21388), 2140511, existujúca trafostanica č. 0429-000 
a existujúca trafostanica v budove so súp.č. 210 na pozemku 11411 

v k.ú Staré Mesto (Palác Motešických). 
novostavba 

inžinierska stavba - rozšírenie NN káblových rozvodov pre zvýšenie 
kapacity. 

II. Podmienky na umiestnenie stavby a požiadavky na obsah projektovej dokumentácie 
podľa § 39a ods. (]) a (2) stavebného zákona 

Dotknuté územie sa nachádza v zastavanom území mesta, na Uršulínskej a Laurinskej ulici 
v Bratislave. Z existujúcej trafostanice č. 0429-000 v budove Radnice vedú existujúce NN 
káblové rozvody na Uršulínsku ul., po nej na Laurinskú ul.až do existujúcej trafostanice v 
budove so súp.č. 210 na pozemku p. č. 114/1 v k.ú Staré Mesto (Palác Motešických). 
Existujúce NN rozvody sú pre zabezpečenie kapacity budúcich odberov nedostačujúce. 
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Umiestnením navrhovaných nových NN káblových rozvodov a realizáciou výmeny 
pôvodných NN rozvodov a rekonštrukciou TS 0429-000 (výmena existujúcich NN rozvodov 
a rekonštrukcia TS0429-000 budú povolené v samostatnom konaní) dôjde k zabezpečeniu 
dostatočnej kapacity pre budúce odbery. 

Stavebné objekty: 
SO 01 NN KÁBLOVÉ ROZVODY 

Z existujúcej TS 0429-000 (na prizemí v budove radnice) na Uršulínskej ul. budú 
vyvedené 3 nové NN káble typu NA VY-J 4x240 v dÍžke 360 metrov. Káble povedú v súbehu 
s už existujúcimi NN káblami smerom na Laurinsku ul. Navrhované káble budú zaústené do 
novej rozpojovacej skrine 1-SR, ktorá nahradí pôvodnú, s rozmenni cca 790x 1600 mm, 
a bude osadená v pasáži stavby Palác Motešických. 
Navrhované káble budú uložené v káblovej ryhe šírky 35 cm s hÍbkou 60 cm v chodníkoch, 
80 cm v zelených a nespevnených plochách a 120 cm v komunikáciách a spevnených 
plochách pre vozidlá (uložené do chráničky). Káble budú v zemí uložené v pieskovom lôžku, 
chránené pred mechanickým poškodením plastovými platňami, uloženými nad pieskové 
lôžko. Vo vzdialenosti 40 cm nad lôžkom bude uložená výstražná fólia. Pri križovaní 
s ostatnými inžinierskymi sieťami, budú káble NN zatiahnuté do plastovej chráničky 
s priemerom 160 mm. 

III. Navrhovateľ je povinný splniť osobitné podmienky vyplývajúce z rozhodnutí 
a stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov územného konania: 

1. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie , oddelenie ochrany 
prirody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, č. 
OU-BA-OSZP3-2018/084241-2/JTO zo dňa 17.09.2018: 
1.1 . Dotknuté pozemky sa nachádzajú v území s prvým stupňom ochrany podľa § 12 

zákona. 
1.2. Stavba nepredstavuje činnosť podľa zákona v danom území zakázanú. 
1.3. Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 

1994) sa v predmetnom území nenachádza žiadne biocentrum, biokoridor a ani 
genofondová plocha. 

1.4. Upozorňujeme, že podľa predloženého projektu pri realizácii navrhovanej stavby 
nedôjde k výrubu stromov ani kríkov. Dreviny v blízkosti stavby je potrebné chrániť 
v zmysle !47 ods. 1. zákona opatrením podľa STN 83 70 10 Ochrana prirody -
ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1. Pri stavebných 
prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. 
Výkopové práce ani zhutňovanie pôdy sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore. 
Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa vykonávať ručne 
a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hÍbení výkopov sa nesmú 
prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa 

·rezné miesta zahladia a ošetria. Vedenie trasy v stiesnených pomeroch a v koreňovom 
priestore stromov odporúčame uskutočniť pretláčaním. 

1.5. Navrhovanou stavbou „Palác Motešických" nebudú dotknuté záujmy územnej ani 
druhovej ochrany prirody. 

2. Krajský pamiatkoyý úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava, č. KPUBA-
2018/19321-2/78675/F AL zo dňa 01.10.2018: 
2.1. Výmena rozvodov bude realizovaná v pôvodných trasách, v prípade trasovania nových 

rozvodov budú tieto trasované v hladkých plochách. 
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2.2. Nová el.skriňa rozmerov 79xl 60cm navrhovaná v priestore za vstupnou bránou bude 
umiestnená na mieste existujúcej el.skrine, pričom bude zachovaná horná hrana podľa 
existujúcej el.skrine. 

2.3. V pripade poškodenia muriva a omietok počas vykonania zámeru, bude toto bezodkladne 
uvedené do vyhovujúceho stavebno-technického stavu, vrátane zodpovedajúcej 
povrchovej úpravy, chýbajúce murivo bude doplnené zodpovedajúcim materiálom -
tehlou. 

2.4. Ak v priebehu realizácie predloženého zámeru, dôjde k odkrytiu nepredvídaného 
nálezu pamiatkovej hodnoty v stavbe, musí to nálezca, resp. osoba zodpovedná za 
vykonávanie prác, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení, podľa § 32 ods. 
14 pamiatkového zákona, oznámiť KPÚ BA. Nález musí byť ponechaný bez zmeny až 
do obhliadky a rozhodnutia KPÚ BA. 

2.5. Začiatok prác a predpokladaný koniec stavebný prác oznámi vlastník, resp. 
splnomocnený zástupca 15 dní vopred preukázateľnou formou na KPÚ BA. 

2.6. Každú závažnú zmenu oproti schválenému zámeru a zmenu oproti alebo nad rámec tohto 
rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom. 

3. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditeľstvo policajného zboru 
v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava, č. KRPZ-BA
KDB-2996-001/2018 zo dňa 23.08.2018: 
3 .1. V pripade obmedzenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky stavebnými prácami, 

alebo pri prípadnej rozkopávke vozovky, alebo chodníka, je potrebné vypracovať 
projekt organizácie dopravy (POD) dopravného značenia pre výstavbu a tento schváliť 
najskôr 30 dní pred začatím prác v Operatívnej komisii oddelenia koordinácie 
dopravných systémov Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. 

3.2. Postup výstavby riešiť etapovite ajednotlivé úseky dokončovať postupne až do 
pôvodného stavu i s povrchovou úpravou. 

3.3. V pripade rozkopávky chodníka zabezpečiť lávky pre chodcov a po celej dÍžke 
rozkopávky chodníka požadujeme osadiť fyzické zábrany (zábradlie). 

3.4. Žiadame o použitie pretláčacej metódy v prípade, ak by bolo potrebné viesť prenosovú 
sieť cez významné komunikačné vetvy a upustiť od možnej rozkopávky. 

4. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie , oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, č. 

OU-BA-OSZP3-2018/91730/HEUI zo dňa 21.09.2018: 
4.1. Držiteľ odpadov je povinný: 

- zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim 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 zneškodňovanie sám, 
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- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na 
Evidenčnom liste odpadu v súlade s§ 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej 
povinnosti a ohlasovacej povinnosti, 
- ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 
Z.z., na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne 
s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných 
odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho 
roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať 
ohlásené údaje. 

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

4.3. V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie 
dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 · písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti 
o vydanie vyjadrenia je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania 
s odpadmi zo stavby (t.j. vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre 
jednotlivé druhy odpadov a podľa toho vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). 
V dokladoch musí byť označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude 
považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených 
dokladov. 

5. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, č. 

9031/37264/2018/DOP/Zub zo dňa 28.08.2018: 
- po ukončení výkopových prác bude povrchová úprava uvedená do pôvodného stavu 
- pri realizovaní stavby je potrebné rešpektovať vjazd dopravnej obsluhy do pešej zóny 
v čase od 6.00 h do 9.00 h vymedzený vstupmi s maximálnou hmotnosťou do 3,5 tony, 
dlažbu chrániť pred poškodením, použitie veľkoplošných kontajnerov sa v pešej zóne 
nepovoľuje. 

6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava zo dňa 24.04.2018 
a 02.08.2018: 

Súhlasíme s projektovou dokumentáciou pre . „Palác Motešických", za predpokladu 
splnenia nasledovných podmienok: 

- Odber el. energie pre objekt „Palác Motešických, Laurinská, ul. č. 8, k.ú. Bratislava -
Staré mesto" pre požadovaný počet budúceho 1 odberného miesta s hodnotou ističa 3f x 
100 A, 1 odberného miesta s hodnotou ističa 3f x 50 A, 1 odberného miesta s hodnotou 
ističa 3f x 63 A, 1 odberného miesta s hodnotou ističa 3f x 80 A a 2 odberných miest 
s hodnotami ističov 3f x 160 A, sumárne požadované pripojenie amperickej hodnoty 613 
A bude napojený z novej istiacej a rozpojovacej skrine typu SR (HASMA), ktorá sa vloží 
do existujúceho úseku NN distribučného káblového rozvodu typu NA VY J 4x240 
z trafostanice Ts429 (Radnica). V tejto súvislosti prejde rekonštrukciou aj existujúca 
distribučná trafostanica Ts429, výmena pôvodnej VN a NN technológie za novú, výmena 
existujúcich transformátorov s výkonom 2 x 400 kV A za nové s výkonom 2 x 1 OOO kV A. 

- Rekonštrukciu Ts429, rekonštrukciu existujúcich distribučných rozvodov na Laurinskej 
ul., výstavba nového NN distribučného rozvodu, novej istiacej a rozpojovacej skrine typu 
HASMA uskutoční ZSD, a.s. na vlastné náklady na základe podpísanej zmluvy 
o spolupráci číslo 1818100013-ZoS a ostáva v jej majetku. 

- Investor na vlastné náklady vybuduje NN káblovú prípojku objektu a a skupinový 
elektromerový rozvádzač. Elektromerový rozvádzač požadujeme umiestniť na verejne 
prístupné miesto s prístupom z Laurinskej ul. č. 8. 
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- Na stavbou dotknutom území sa nachádzajú podzemné energetické zariadenia 
distribučného rozvodu vo vlastníctve ZSD. Žiadame rešpektovať ochranné pásma 
elektroenergetických zariadení v zmysle ustanovení §43 Zákona o energetike č. 

251/2012 Z.z„ 
- Výkopové práce v ochrannom pásme zemných káblových vedení požadujeme 

vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. 
- V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN káblového vedenia 

a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so 
stavebnými prácami, je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) zodpovednou osobou 
všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách 
bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. 

- Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s., (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné 
pásma podľa §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. o energetike a jeho noviel. 
Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy 
energetických zariadení VN a NN Bratislava- mesto; Hraničná č. 14, pre zariadenia 
VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3. 

7. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, č. 2794/ 1/2018, dňa 
05.09.2018: 
7.1. Na Prílohe č. 7 - schéma VN rozvádzača sú VN ochrany navrhnuté podľa neplatnej 

STN 33 3201:2004, rozpor s čl. 8 STN EN 61936-1:2013, rozpor s čl. 5 STN EN 
50522:2011. /EZ/ 

7.2. V ďalšej etape projektovej dokumentácie doplniť Trafostanicu o ochranu pred napätím 
zvodičmi prepätia na NN strane, v zmysle s čl. 5 STN 38 0810:1986. /EZ/ 

7.3. V ďalšej etape projektovej dokumentácie doplniť do dokumentácie protokol o kontrole 
uzernňovacej sústavy stávajúcej trafostanice. /EZ/ 

7.4. V súhrnnej technickej správe uvedená vyhl. Č. 374/1990 Zb. je zrušená a nahradená 
vyhl. č. 147/2013 Z.z. (ST) 

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní 
stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení 
môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 

Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia - elektrická sieť 
striedavého napätia 1 OOO V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny -
Trafostanica je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky §5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 
Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov 
oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s. 

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení -
elektrická sieť striedavého napätia 1 OOO V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej 
elektriny- Trafostanica vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a 
§ 14 ods. 1 písm. b) ad) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou 
právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s 

8. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, č. 

34971/2018/Me zo dňa23 .08 .2018 : 

8.1. 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, Divízia distribúcie vôd (ďalej len „DDV") (p. 
Sekáč, kontakt: 0903 271 010) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len 
„DOOV") (p. Štroffek, kontakt: 0902 964 451 ). 
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8.2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii 
s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich 
pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 
Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

8.3. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné 
práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo 
iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému 
vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický 
stav, vysádzať trvalé porasty, umiestľí.ovať skládky, vykonávať terénne úpravy 
a podobne. 

8.4. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na 
navrhovanú stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej 
kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, 
resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe 
objednávky na · práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo 
v kontaktných centrách). 

8.5. K objednávke na vytýčenie existujúceho · verejného vodovodu alebo kanalizácie je 
potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu z katastrálnej mapy so zákresom 
verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite. Objednávku je možné 
odovzdať na odbor priamych služieb zákazníkom BVS cez podateľňu. 

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

8.7. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi 
požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné 
v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, 
šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na 
vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV 
aDOOV. 

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

8.9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných 
stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, 
povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky 
zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah 
k terénu, k pozemnej komunikácii, alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník 
vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, 
prípadne prevádzkovateľa. 

9. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavv, oddelenie správy komunikácií, Primaciálne nám. 
l, 814 99 Bratislava, zo dňa 20.08.2018: 

-vytýčiť siete VO. 

1 O. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava, č. 
146/SK/2018/Ko zo dňa 1.10.2018: 

- Všetky rozkopávky žiadame zabezpečiť ochranou pred nežiaducim pádom či 

zranením a vyznačiť prekážku tak, aby bola hmatovo vnímateľná pre nevidiacu alebo 
slabozrakú osobu. Preto musí byť prekážka pevne vyznačená pri zemi do výšky 100 
mm obrubou a vo výške 1 100 mm pevným, hmatným a v porovnaní s okolím farebne 
kontrastným označením. 
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- V ptipade nevyhnutných rozkopávok chodníkov, komunikácií či spevnených plôch 
na ktorých sa nachádzajú reliéfne prvky pre nevidiacich a slabozrakých, žiadame ich 
uvedenie do pôvodného stavu. 

11. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 86, 851 01 Bratislava, č. 439/2018 zo dňa 
2.8.2018: 
11.1. U predmetnej stavby dôjde k styku so sieťou UPC podľa zákresu 439/2018 
11 .2. Pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete 
11 .3. V ochrannom pásme káblov 1 , na obidve strany vykonávať ručný výkop 
11.4. V prípade obnaženia našich káblov zabezpečiť ich ochranu 
11.5. Pred zásypom pozvať zástupcu UPC na obhliadku, či káble nie sú porušené 
11.6. Zásyp káblov UPC vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť signalizačnú 

fóliu nad káblami 
11.7. Križovanie so sieťou UPC je nutné realizovať popod sieť UPC 

12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č. 6611822067 zo dňa 2.8.2018: 
Stavebník bude rešpektovať Všeobecné podmienky ochrany SEK spol. Slovak Telekom, a.s., 
a je povinný rešpektovať nasledovné: 
12.1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) 

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti 
rušeniu. 

12.2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade 
zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené 
parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník 
nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

12.3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 
SLOV AKJA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred 
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, 
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Daniel Talacko, 
daniel.talacko@telekom.sk, +421 902 719 605 

12.4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 
tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

12.5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. 
je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 
s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať 

prekládku SEK. 
12.6. Upozorňujeme stavebníka, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zaradení. 

12.7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo 
DIGI SLOVAKIA, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť 
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

12.8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podľa§ 68 zákona č, 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 
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12.9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. 

12.1 O.Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy 
SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOV AKJA, a.s. na povrchu terénu, 
v zmysle stanoviska. 

12.11.Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 
vyjadrenia 

12 . 12 .Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 
žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať, a 
lebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

12. 13 .Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre 
územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

13.13.Stavebník skoordinuje budúcu stavbu s výmenou existujúcich rozvodov v riešenom 
území, a to najmä výmena NN rozvodov v pôvodnej trase, ktorá je totožná so stavbou. 

14.13 .Navrhovateľ je povinný k žiadosti o vydanie stavebného povolenia predložiť 

stavebnému úradu splnenie podmienok územného rozhodnutia. 

V stanovenej lehote neboli voči konaniu o umiestnení stavby vznesené námietky 
a pripomienky účastníkov konania ani dotknutých orgánov. 

IV. Čas platnosti územného rozhodnutia 

Podľa § 40 ods. (1) stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí 
tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto 
lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie. 

Podľa § 40 ods. (3) stavebného zákona čas platnosti územného rozhodnutia môže 
stavebný úrad predÍžiť na žiadosť navrhovateľa, ak ju podal pred uplynutím lehoty. Čas 
platnosti územného rozhodnutia nemožno predÍžiť, ak bol na to isté územie schválený 
územný plán zóny, ktorý rieši predmet územného rozhodnutia. 
Podľa§ 40 ods. (4) stavebného zákona je toto rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov 
jeho navrhovateľov a ostatných účastníkov územného konania. 

Podľa položky č. 59 ods. (a) písm. 2) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 
Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa navrhovateľovi predpisuje 
správny poplatok vo výške 100,00 € (slovom jednosto eur), ktorý zaplatil dňa 30.11.201 8 
v pokladni Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Staré mesto. 

ODÔVODNENIE 

Stavebný úrad prijal dňa 30.11.2018 s doplnením dňa 04.01.2019 návrh navrhovateľa, 
v zastúpení spol. FORESPO RENTAL 2, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, na základe 
uzatvorenej Zmluvy o spolupráci č. 181 8100013-ZoS a plnomocenstva na zastupovanie 
v správnom konaní zo dňa 15.05.2018, a Substitučnej plnej moci zo dňa 25.07.2018, na 
vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Palác Motešických", v členení na 
stavebné objekty: SO 01 - NN káblové rozvody, SO 02 - výmena existujúcich NN rozvodov 
a PS 01- rekonštrukcia TS, pričom, vzhľadom na skutočnosť, že SO 02 a PS 01 v zmysle 
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stavebného zákona nepodliehajú územnému konaniu, bola žiadosť zúžená na SO 01 - NN 
káblové rozvody, na pozemkoch reg. „C" KN parc.č. 21405/1 vedenom na liste vlastníctva č. 
1656, 114/1 vedenom na liste vlastníctva č. 7991 a reg „E" KN parc.č. 21388 („C'' KN 
21388/1) vedenom na liste vlastníctva č. 8925, v katastrálnom území Staré Mesto. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie. 

Navrhovateľ preukázal v konaní, že má k nehnuteľnostiam, na ktorých má byť umiestnená 
stavba, iné právo na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí 
záväzku č. 286509781800/0099, medzi Hlavným mestom SR Bratislavou, spol. FORESPO 
RENT AL 2, a.s. a navrhovateľom Západoslovenskou distribučnou, a.s., a súhlas vlastníka 
nehnuteľnosti (Palác Motešických), spol. FORESPO RENT AL 2, a.s. 

K žiadosti navrhovateľ priložil projekt stavby, ktorý spÍňa všeobecne záväzné požiadavky na 
výstavbu stanovené zákonom. Projekt stavby vypracoval Ing. Juraj Szabo, autorizovaný 
stavebný inžinier, reg. č. 5752* A2 zo 11/2018. 

· Listom č. 2387/4094/2019/STA/Bah zo dňa" 11.03.2019 stavebný úrad podľa § 36 
stavebného zákona oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného 
konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou, a nariadil ústne pojednávanie spojené 
s miestnym zisťovaním na deň 26.03.2019 o 09.00 hod. na miestnom úrade Mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto, a upozornil účastníkov konania, že v zmysle § 36 ods. 1 staveného 
zákona, námietky a pripomienky môžu účastníci konania uplatniť najneskôr pri ústnom 
pojednávaní, inak sa na ne v konaní nebude prihliadať. 

V zákonom stanovenej lehote neboli v územnom konaní vznesené námietky 
účastníkov konania ani dotknutých orgánov. 

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona 
a podľa vykonávajúcich vyhlášok, a vyhodnotil, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám 
starostlivosti o životné prostredie, resp. neodporuje týmto hľadiskám a nemá negatívny vplyv 
na životné prostredie. 

Po preskúmaní predloženého návrhu v uskutočnenom územnom konaní stavebný úrad 
konštatuje, že navrhovateľ splnil podmienky pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, 
a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho 
poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mestskú časť Bratislava Staré Mesto, 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad 
Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. 
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
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~ Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

• Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava; 
• FORESPO RENT AL 2, a.s„ Karloveská 34, 841 04 Bratislava; 
• Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava; 
• vlast~íkom a spoluvlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich a susedných stavieb 

pozdlž hore uvedených parciel v mestskej časti Bratislava Staré Mesto: na uliciach 
Laurinská a Uršulínska v Bratislave. 

~ Na vedomie: 

~ Západoslovenská distribučná, a.s„ Čulenova 6, 816 47 Bratislava; 
~ FORESPO RENT AL 2, a.s„ Karloveská 34, 841 04 Bratislava; 
~ Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava; 

Kópia: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto/stavebný úrad, 2x k spisu 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 
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