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

Číslo: 3700/20853/2019/STNBah - 11 V Bratislave, 26.04.2019 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") 
podľa § 117 ods.(l) zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 7a ods. (2) písm. i) zákona č. 37711990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa čl. 67 Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky preskúmal podľa § 62 stavebného zákona a § 46 a § 47 zákona č. 
7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov ďalej len („správny 
poriadok") žiadosť o stavebné povolenie na „rekonštrukciu plynovodov" za účelom „obnovy 
jestvujúcich oceľových plynovodov a prípojok", ktorú dňa 16.01.2019 podal stavebník 

SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82111 Bratislava (IČO: 35 910 739) 

(ďalej len „stavebník"), 

A na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona v nadväznosti na § 1 O 
vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

na líniovú stavbu: 

„Rekonštrukcia plynovodov Bratislava - oblasť Kalvária", 
(ďalej len „stavba") 

na uliciach: 
Gorazdova (UB 1-6-8): 
C: 21633/2 (E: 21613) - LV:8925; C: 21613/1 (E: 21613)- LV: 8925; C: 21614- LV: 1656; C: 
21613/1 (E: 4136/2) - LV: 9217; C: 21613/1 (E: 4136/300) - LV: 9218; C: 21613/1 (E: 4137) - LV: 
9219; C: 21610- LV: 1656; C: 21613/1(E:3886)- LV: 9208; C: 21613/1(E:3891/1)- LV: 8925; C: 
21613/1 (E: 3882)- LV: 9206 

Socháňova (UB 5-7): 
C:2 1620-LV: 1656 

Laučekova (UB 9-10): 
C: 21623/3 - LV: 1656; C: 21613/1(E:3879)- LV: 8925 

Tajovského (UB 11-12): 
C: 21623/2 - LV: 1656; C: 21618 - LV: 1656; C: 3891/2 - LV: 5720 

Langsťeldova (UB 13-14): 
C: 3878/1 - LV: 1656; C: 3894/3 - LV: 5404 

Na Kalvárii (UB 15-16): 
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C: 3765 - LV: 3745; C: 21623/1(E:21623)- LV: 8925 

Na Kalvárii (UB 17-18): 
C: 3814 - LV: 8897; C: 3817/4- LV: 8897 v k. ú. Staré Mesto v Bratislave. 

V rozsahu stavebných objektov: 

• SO 01 Plynovody 
• SO 02 Pripojovacie plynovody 
• SO 03 Odberné plynové zariadenia (OPZ) 
• SO 04 Prepoj a odpoj 

podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, vypracovanej autorizovaným stavebným 
inžinierom Ing. Annou Valovou (1622*Z*A2), SPP-distribúcia a.s., odd. projekcie - Bratislava, 
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, z apríla 2018, overenej v stavebnom konaní. 

Záväzné podmienky uskutočnenia stavby: 

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

2. Predmetom stavebného konania je obnova a oprava porúch pre zaistenie spoľahlivej 

a bezpečnej prevádzky predmetných plynovodov a prípojok, čo pre prevádzkovateľa SPP
distribúcia a.s. vyplýva zo Zákona 25112012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov. 
Projekt rieši obnovu nízkotlakových a strednotlakových plynovodov a prípojok na 
predmetných uliciach, vybudovaním nových nízkotlakových a strednotlakových plynovodov 
z PE lOORC v celkovej dÍžke 1 257,5 ma prípojok z PE lOORC v celkovej dÍžke 329,5 v (78 
ks). Dimenzie plynovodov sa navrhujú DN200, DNlOO, DN50, DllO, D90, 063 a D50 
a dimenzie prípojok D40 a D32. Odberné plynové zariadenia, určené na rekonštrukciu v počte 
69 ks, sa navrhujú v dÍžke 522 m. Pôvodné plynovody budú odpojené, odplynené a zaslepené, 
t.j. nebudú využívané, prípadne sa použijú na vťahovanie nových plynovodov. 
Rekonštruované plynovody budú vedené v pôvodných trasách, resp. v ochrannom pásme 
plynovodov. Križovanie komunikácií je prednostne navrhované bezvýkopovou technológiou. 
Križovanie bezvýkopovou technológiou je navrhnuté na tých miestach, kde je to technicky 
možné. Navrhované plynovody budú vedené v súbehu s jestvujúcimi plynovodmi, t.j. nedôjde 
k záberu nových parciel. 

3. Trasy plynovodov sú vedené na pozemkoch registra „C" C: 21633/2 (E: 21613) - LV:8925; 
C: 21613/1 (E: 21613) - LV: 8925; C: 21614 - LV: 1656; C: 21613/1 (E: 4136/2) - LV: 9217; 
C: 2161311 (E: 4136/300) - LV: 9218; C: 21613/1(E:4137)- LV: 9219; C: 21610- LV: 
1656; C: 21613/1 (E: 3886)- LV: 9208; C: 21613/1(E:3891/1)- LV: 8925; C: 21613/1 (E: 
3882)- LV: 9206; C: 21620 - LV: 1656; C: 21623/3 - LV: 1656; C: 21613/1 (E: 3879)- LV: 
8925; C: 21623/2 - LV: 1656; C: 21618 - LV: 1656; C: 3891/2 - LV: 5720; C: 387811 - LV: 
1656; C: 3894/3 - LV: 5404; C: 3765 - LV: 3745; C: 2162311(E:21623)-LV: 8925; C: 3814 
- LV: 8897; C: 3817/4 -LV: 8897 v k. ú. Staré Mesto. 

4. Rozsah obnovy plynovodov v jednotlivých úsekoch, ktoré sú predmetom tohto rozhodnutia 
a ich realizácia: 
SO 01 Plynovody 
1.1.1 S0-01.1 Vetva A, STL plynovod d„ 63, dÍžky 145.5 m, vťahovanie, ulica Gorazdova, 
uzlové body 1-2 (výkres č.2) 

V tomto úseku na ulici Gorazdova bude rekonštruovaný STL plynovod dn 63, dÍžky 145,5 
m, nahrádzať jestvujúci NTL-l 50-0CL-1972. Rekonštruovaný STL plynovod bude vtiahnutý 
do rúry jestvujúceho NTL-150-0CL-1972 plynovodu, v dÍžke 143 m. 
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Rekonštruovaný STL plynovod bude v uzlovom bode (ďalej len UB) 1 ukončený osadením 
odvzdušňovača PE dn 63. Pôvodný NTL plynovod DN 150 bude odpojený s použitím 
technológie uzavretia potrubia vodnými balónmi, ostávajúci NTL- l 50-0CL-1972 plynovod 
smerom na ulicu Pražská, bude ukončený osadením odvzdušňovača DN 150. 
Po 143 m bude plynovod vedený výkopom cca 2,5 m, bude sa lomiť a prejde z cesty do 
asfaltového chodníku. 
V UB 1 a bude zrealizovaný odpoj rekonštruovaného NTL plynovodu DN 150 za poslednou 
prípojkou na ulici Jánošíková od jestvujúceho plynovodu NTL-l 50-0CL-1972 s použitím 
technológie uzavretia plynovodu vodnými balónmi. 
V UB 2 bude na plynovode osadená elektrotvarovková redukcia PE dn 110/63, ktorou sa 
navrhovaný STL plynovod z dimenzie dn 11 O zredukuje na dimenziu dn 63. 
1.1.2 S0-01.1 Vetva B, STL plynovod d„ JJO, dÍžky 385,5 m, ulica Gorazdova, uzlové hody 
2-6-8 (výkres č.2) 

V tomto úseku na ulici Gorazdova bude rekonštruovaný STL plynovod dn 11 O, dÍžky 
385,5 m, nahrádzať jestvujúci NTL-150-0CL-1972. 
Trasa rekonštruovaného STL plynovodu bude vedená v asfaltovom chodníku, v kraji miestnej 
komunikácie a bude križovať miestne komunikácie prekopaním. 
Rekonštruovaný STL plynovod bude v uzlovom bode (ďalej len UB) 2 prepojený na 
rekonštruovaný STL plynovod dn 63 cez elektrotvarovkovú redukciu PE dn 110/63. 
Hneď za redukciou bude rekonštruovaný STL plynovod uložený v chráničke PE 100 RC dn 
225 (cca 6 m) s čuchačkou 225 TPP 70215.2.PE umiestnenou na vyššom konci. 
Zhruba po 60 m bude rekonštruovaný STL plynovod križovať miestnu komunikáciu 
prekopaním. Následne sa v kraji miestnej komunikácie v UB 3 bude lomiť v 30° uhle, po 8 m 
sa bude lomiť v 22° uhle a po ďalších 8 m v 11° uhle aby ďalej pokračoval v kraji miestnej 
komunikácie. 
V UB 3 a 3a sa rekonštruovaný STL plynovod dn 11 O prepojí na jestvujúci plynovod STLI-
100-0CL-1971 na ulici Langsfeldova cez oceľový T-kus DN 100, plynový posúvač DN 100 
s navarovacími koncovkami z PE a prechodku PE dn 110/oceľ DNIOO s použitím technológie 
uzavretia potrubia vodnými balónmi a dočasným obtokom DN 50. 
Medzi UB 4 a 4a sa z rušeného NTL-l 50-0CL-1972 plynovodu zachová úsek cca 7,0 m 
dlhý, ktorým sa zachová prepojenie medzi jestvujúcimi plynovodmi NTL-100-0CL-1972 na 
ulici Langsfeldova a NTL- l 50-0CL-1972 na ulici Krčméryho. 
V UB 4 a 4a bude vyhotovený odpoj NTL DN150 s použitím vodného balónovania. 
V staničení O, 17 sa bude plynovod lomiť v 90° uhle a bude križovať miestnu komunikáciu. 
Daný plynovod bude uložený v ochrannej rúre dn 160. Následne bude pomocou ďalšieho 90° 
kolena rekonštruovaný plynovod pokračovať krajom miestneho asfaltového chodníka. 
V UB 5 bude vysadená odbočka dn 50, hrdlovou odbočkovou elektrotvarovkou PE dn 110/50, 
pre napojenie rekonštruovaného STL plynovodu dn 50 na ulici Socháňova (UB 5-7). 
Pred UB 6 bude navrhovaný STL plynovod uložený v chráničke PE 100 RC dn 225 (cca 8 m) 
s čuchačkou 225 TPP 70215.2.PE umiestnenou na vyššom konci. 
V UB 6 sa rekonštruovaný STL plynovod dn 11 O prepojí na jestvujúci STL-200-0CL-1973 
plynovod cez prechodku PE dn 225/oceľ DN200, redukciu s dlhými ramenami PE dn 225111 O 
a plynový posúvač DN 100 s navarovacími koncovkami z PE s použitím technológie 
uzavretia potrubia vodnými balónmi. 
Medzi UB 6 a 8 budú všetky NTL prípojky na rušenom NTL-l 50-0CL-1972 plynovode 
prepojené na jestvujúci súbežný plynovod STL-200-0CL-1973 . 
V UB 9 sa rekonštruovaný STL plynovod dn 90 na ulici Laučekova prepojí na jestvujúci STL 
plynovod DN200 na ulici Gorazdova. Prepoj bude realizovaný technológiou vŕtania cez 
uzáver- plynový posúvač DN 80 pre navŕtanie do oceľového potrubia. 

· Odpoj jestvujúceho NTL-1 OO-OCL-1964 plynovodu sa bude realizovať v UB 9a technológiou 
uzavretia potrubia vodnými balónmi. 
V UB8 bude osadená uličná regulačná zostava URZ STLl/NTL, Qmin 150 m3/h, Pvstup,min = 80 
kPa, Pvýstup = 2, 1 kPa. 
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V UB 8a bude URZ so vstupným STL potrubím DN50 prepojená na jestvujúci STL plynovod 
DN200 cez bezpečnostný oceľový T-kus DN50 s uzáverom DN50. 
V UB 8b bude URZ s výstupným NTL potrubím DNIOO prepojená na jestvujúci NTL 
plynovod DN 150 pomocou redukcie DN100/DN150. 
V UB 8b bude vyhotovený aj odpoj jestvujúceho NTL-l 50-0CL-1972 plynovodu s použitím 
technológie uzavretia potrubia vodnými balónmi. 
1.1.3 S0-01.1 Vetva C, STL plvnovod d„ 50, dÍžky 73,0 m, ulica Socháňova, uzlové body 5-
7 (vVkres č.2) 

V tomto úseku na ulici Socháňová bude rekonštruovaný STL plynovod dn 50, dÍžky 73,0 
m, nahrádzať jestvujúci NTL-80-0CL-1967. Trasa rekonštruovaného STL plynovodu bude 
vedená v kraji miestnej komunikácie. 

Rekonštruovaný STL plynovod bude v uzlovom bode (ďalej len UB) 5 prepojený na 
rekonštruovaný STL plynovod dn 110 cez hrdlovú odbočkovú elektrotvarovku dl 10/50. 
V UB 7 bude rekonštruovaný STL plynovod ukončený osadením odvzdušňovača PE dn 50. 
1.1.4 S0-01.1 Vetva F, STL plynovod d„ 90, dÍžky 145,0 m, ulica Tajovského, uzlové body 
11-10 (v(!kres č.3) 

V tomto úseku na ulici Tajovského bude rekonštruovaný STL plynovod dn 90, dÍžky 
145,0 m, nahrádzať jestvujúci NTL-1 50-0CL-1978. Trasa rekonštruovaného STL plynovodu 
bude vedená v asfaltovom chodníku, betónovej ploche, nespevnenej ploche a bude križovať 
miestnu komunikáciu prekopaním. 

Rekonštruovaný STL plynovod bude v uzlovom bode (ďalej len UB) 11 ukončený 
osadením odvzdušňovača PE dn 90. 

Pôvodný NTL plynovod DN 150 bude v UB 11 odpojený s použitím technológie 
uzavretia potrubia vodnými balónmi. 

Od odvzdušňovača zhruba 7 m sa bude rekonštruovaný STL plynovod lomiť v 30° 
kolene, ďalej po zhruba 9 m sa bude lomiť v 22° kolene aby ďalej pokračoval v kraji 
betónovej plochy. 

V UB 13 bude na plynovode osadený elektrotvarovkový T-kus PE dn 90/90 pre 
napojenie rekonštruovaného plynovodu dn 90 na ulici Langsfeldova a pre napojenie 
navrhovaného plynovodu dn 90 na ulici Tajovského. 

Zhruba 5 m za elektrotavrovým T-kusom PE dn 90/90 bude rekonštruovaný plynovod 
križovať miestnu komunikáciu prekopaním. Ďalej bude plynovod pokračovať v kraji miestnej 
komunikácie cca 7 m aby následne prešiel do kraja asfaltového chodníka. 

V UB 10 bude osadený elektrotvarovkový T-kus PE dn 90/63 na ktorého konci bude 
osadený jeden plynoví posúvač DN 80 s navarovacími koncovkami z PE pre napojenie 
rekonštruovaného plynovodu dn 90 na ulici Laučekova a guľový kohút celoplastový dn 63 pre 
napojenie rekonštruovaného plynovodu dn 63 na ulici Tajovského. 
1.1.5 S0-01.1 Vetva E, STL plynovod d„ 63, dÍžky 93,0 m, vťahovanie, ulica Tajovského, 
uzlové body 10-12 (výkres č.3) 

V tomto úseku na ulici Tajovského bude rekonštruovaný STL plynovod dn 63, dÍžky 
93,0 m, nahrádzať jestvujúci NTL-l 50-0CL-1 978. Rekonštruovaný STL plynovod bude 
vtiahnutý do rúry jestvujúceho NTL- l 50-0CL-1978 plynovodu, v dÍžke 93 m. 

Rekonštruovaný STL plynovod dn 63 bude v uzlovom bode (ďalej len UB) 10 
prepojený na rekonštruovaný STL plynovod dn 90 cez elektotvarovkový T-kus PE dn 90/63 
a celoplastový guľový kohút dn 63 . 

V UB 12 bude rekonštruovaný STL plynovod ukončený osadením odvzdušňovača PE 
dn63. Pôvodný NTL plynovod DN 150 bude odpojený s použitím technológie uzavretia 
potrubia vodnými balónmi a jestvujúci NTL plynovod pokračujúci do ulice Na Kalvárii bude 
ukončený osadením odvzdušňovača DN150. 
1.1.6 S0-01.1 Vetva G, STL plynovod d„ 90, dÍžky 76,0 m, ulica Langsfeldova, uzlové body 
13-14 (výkres č.3) 

V tomto úseku na ulici Langsfeldova bude rekonštruovaný STL plynovod dn 90, dÍžky 
76,0 m, nahrádzať jestvujúci NTL-80-0CL-1961. 
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Trasa rekonštruovaného STL plynovodu bude vedená v nespevnenej ploche a v kraji 
miestnej komunikácie. 

Rekonštruovaný STL plynovod bude v uzlovom bode (ďalej len UB) 13 prepojený na 
rekonštruovaný STL plynovod dn 90 cez elektrotvarovkový T-kus PE dn 90/90 a plynový 
posúvač DN 80 s navarovacími koncovkami z PE. 

V km 0,032 sa bude plynovod lomiť v 22° uhle a pokračovať v nespevnenej ploche. 
V km 0,043 rekonštruovaný plynovod vybočí do kraja miestnej komunikácie. V km 0,057 sa 
bude plynovod lomiť v 22° uhle a v km 0,059 plynovod vybočí naspäť do nespevnenej 
plochy. 

V km 0,062 sa bude plynovod lomiť v 22° uhle a bude pokračovať v nespevnenej 
ploche. 

V UB 14 bude rekonštruovaný STL plynovod ukončený osadením odvzdušňovača PE 
dn 90. Pôvodný NTL plynovod DN 80 bude odpojený s použitím technológie uzavretia 
potrubia vodnými balónmi. 
1.1.7 S0-01.1 Vetva D, STL plynovod dn 90, dÍžky 135,5 m, ulica Laučekova, uzlové hody 

. 9-10 (výkres č.4) 
V tomto úseku na ulici Laučekova bude rekonštruovaný STL plynovod dn 90, dÍžky 

140,0 m, nahrádzať jestvujúci NTL-100-0CL-1964. 
Trasa rekonštruovaného STL plynovodu bude vedená v kraji miestnej komunikácie, 

asfaltového chodníka a bude križovať miestne komunikácie. 
Rekonštruovaný STL plynovod bude v uzlovom bode (ďalej len UB) 9 prepojený na 

jestvujúci plynovod STLl-200-0CL-1973 na ulici Gorazdova (UB 6-8). 
Prepoj bude realizovaný technológiou vŕtania cez uzáver- plynový posúvač DN 80 pre 

navŕtanie do oceľového potrubia. 
Pôvodný NTL plynovod DNlOO bude odpojený v UB 9a s použitím technológie 

uzavretia potrubia vodnými balónmi. 
Za prepojom na Gorazdovej ul. bude plynovod križovať miestnu komunikácizu 

prekopaním cca 9 m, kde sa v kraj miestnej komunikácie bude následne lomiť v 45° uhle. 
Ďalej sa bude plynovod asi po 10 m lámať v 30° uhle aby ďalej pokračoval v kraji cesty 
kopírujúc jej oblúk. Zhruba po 22 m sa bude rekonštruovaný plynovod lámať pod 22° uhlom 
aby prešiel z kraja cesty do kraja asfaltového chodníka. Po 17 m bude rekonštruovaný 
plynovod prechádzať späť z chodníka do kraja cesty aby po cca 81 m bol lomený v 22° uhle. 

Po 6 m v UB 1 O bude rekonštruovaný STL plynovod dn 90 prepojený na 
rekonštruovaný STL plynovod dn 90 na ulici Tajovského cez elektrotvarovkový T-kus PE dn 
90190. 

Pôvodný NTL plynovod DNl 00 bude odpojený s použitím technológie uzavretia 
potrubia vodnými balónmi. 
1.1.8 S0-01.1 Vetva H, NTL plynovod dn 63, dÍžky 77,0 m, ulica Na Kalvárii, uzlové hody 
15-16 (výkres č.5) -

V tomto úseku na ulici Na Kalvárii bude rekonštruovaný NTL plynovod dn 63, dÍžky 
77,0 m, nahrádzať jestvujúci NTL-75-0CL-1964 a NTL-40-0CL-1964 plynovod. 

Trasa rekonštruovaného NTL plynovodu bude vedená v kraji miestnej komunikácie
nespevnej ploche a v asfaltovom chodníku, vozovke. 

Rekonštruovaný NTL plynovod dn 63 bude v uzlovom bode (ďalej len UB) 15 
prepojený na jestvujúci plynovod NTL-l 50-0CL-1979. 

Prepoj NTL bude realizovaný kolmo-cez bezpečnostný oceľový T-kus DNSO, za 
ktorým bude osadená prechodka PE dn 63/ oceľ DNSO a celoplastový plnoprietokový guľový 
kohút PE dn 63 . 

Odpoj jestvujúceho plynovodu NTL-75-0CL-1964 bude vyhotovený s použitím 
technológie balónovania. 

V km 0,045 sa bude plynovod lomiť v 70° uhle a v km 0,060 sa bude lomiť v 50° uhle 
a následne pokračovať v asfaltovom chodníku. 
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V UB 16 bude rekonštruovaný NTL plynovod ukončený osadením odvzdušifovača PE 
dn 63. 
1.1.9 S0-01.1 Vetva/, NTL plynovod d„ 90, dÍžky 118,0 m, ulica Na Kalvárii, uzlové body 
17-18 (výkres č.6) 

V tomto úseku na ulici Na Kalvárii bude rekonštruovaný NTL plynovod dn 90, dÍžky 
118,0 m, nahrádzať jestvujúci NTL-1 OO-OCL-1963. 

Trasa rekonštruovaného NTL plynovodu bude vedená v miestnej asfaltovej 
komunikácii, nespevnených plochách, asfaltových chodníkoch a betónových vjazdoch. 

Rekonštruovaný NTL plynovod bude v uzlovom bode (ďalej len UB) 17 prepojený na 
jestvujúci plynovod NTL-l 50-0CL-1979. 

Prepoj NTL bude realizovaný navŕtaním cez uzáver- plynový posúvač DN80 pre 
navarenie do oceľového potrubia. 

Pri realizovaní prepoja bude osadený poistný balón za jestvujúcim uzáverom. 
V km 0,009 sa bude plynovod lomiť v 22° uhle a v km 0,053 sa bude plynovod lomiť 

v 90° uhle a pokračovať v nespevnenej ploche. 
V km 0,065 sa bude plynovod lomiť v 11 ° uhle a pokračovať v asfaltovej ceste. 
V UB 18 bude rekonštruovaný NTL plynovod ukončený osadením odvzdušňovača PE 

dn 90. 
SO 02 Pripojovacie plynovody 
Trasa rekonštruovaných pripojovacích plynovodov bude vedená prevažne v súbehu s 
jestvujúcimi pripojovacími plynovodmi a bude umiestnená v asfaltovom chodníku, 
v miestnych komunikáciách, v nespevnených plochách (zeleň - v minimálne miere), v dlažbe 
a betónových plochách. Rekonštruované STL prípojky budú ukončené na hranici pozemku 
osadením novej domovej regulačnej zostavy (ďalej len DRZ). V prípadoch, kde už sú 
jestvujúce skrinky DRZ osadené na hranici pozemku, bude v rámci rekonštrukcie dotiahnutá 
rekonštruovaná prípojka s novým HUP do jestvujúcej DRZ. 
SO 03 Odberné plynové zariadenia (OPZ) 
Dopojenie NTL potrubia (OPZ) z navrhovanej skrinky na jestvujúce NTL potrubie bude 
vykonané za jestvujúcim HUP, ktorý je zväčša za hranicou pozemku. 
Nový hlavný uzáver plynu bude v skrinke pred regulátorom tlaku plynu. Jestvujúci plynomer 
bude demontovaný a inštalovaný do novej skrinky na hranici pozemku. V miestach 
zdemontovaného plynomeru bude plynové potrubie OPZ prepojené, zvary musia mať 
vykonanú skúšku na tesnosť. Od skrinky sa vybuduje dopojenie až po jestvujúci HUP ktorý sa 
zruší. Výstavbou dopojenia sa zasahuje do OPZ odberateľa plynu a preto pred dopojením 
plynoinštalácie je potrebné preveriť plynotesnosť jestvujúceho OPZ (viď Tlaková skúška 
dopoja na OPZ). V prípadoch, kde už je vymiestnená skrinka na hranici pozemku sa OPZ 
nebude rekonštruovať . Materiál OPZ bude podľa výberu zhotoviteľa. Pre oceľové rúry 
podl'a STN EN 1775 Zásobovanie plynom Plynovody na zásobovanie budov. Maximálny 
prevádzkový tlak menší alebo rovný 5 bar. Odporúčania na prevádzku podľa STN EN ISO 
3183 Naftový a plynárenský priemysel. Oceľové rúry na potrubné dopravné systémy (ISO 
3183: 2012). Použiť zvariteľné oceľové tvarovky a rúry ktoré musia vyhovovať technickým 
dodacím podmienkam podľa STN EN ISO 3183 s minimálnou medzou klzu Re2:2 l O MPa . 
Na prepojenie NTL rozvodu sa musia použiť túry a tvarovky ktoré musia byť spoľahlivo 
zvariteľné v pracovných podmienkach. Výrobca musí poskytnúť údaje o zvariteľnosti 

materiálu a preukazuje zvaritel'nosť skúškami, pokiaľ je to požadované v súlade so 
špecifikovanými požiadavkami. Oceľové rúry musia byt' opatrené izoláciou a nadzemné 
neizolované časti zabezpečené ochranným povlakom, náterom. Pre materiál z PE bude PE 
100 RC (SDRl 7,6 od dn 75; SDR 11 do dn 75). 
SO 04 Prepoje a odpoje 

>- Vetva A, Gorazdova, UB 1-2, odpoj DN150 2x 
>- Vetva B, Gorazdova, UB 2-6, prepoj DNlOO, prepoj DN200, odpoj DN150 2x 
>- Vetva B, Gorazdova, UB 6-9, UB 8 prepoj DN200, prepoj DN150, odpoj DN150 
>- Vetva D, Laučenkova, UB 9-10, prepoj DN200, odpoj DNlOO 2x 

6 z21 



~ Vetva F, E Tajovského, UB 10-11, odpoj DNI 50 2x 
~ Vetva G, Langsfeldova, UB 13-14, odpoj DN80 
~ Vetva H , 1, Na Kalvárii, UB 15-16, 17-18, prepoj D63, prepoj D900, odpoj DN75, 

odpoj DNlOO 
5. Dodržiavať STN EN12007-l, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN EN 12007-4, STN 

EN ISO 3183. 
6. Pred zahájením stavby požiadať správcov všetkých inžinierskych sietí o ich vytýčenie 

v teréne. 
7. Pri súbehu a križovaniach stávajúcich inžinierskych sietí s navrhovanou stavbou rešpektovať 

STN 7306005, 73 6701 a STN 75 5401. 
8. Stavba bude dokončená do dvoch rokov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia. 

V prípade, že stavebník nie je schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej 
uplynutím osobitnou žiadosťou s uvedením dôvodov požiadať o jej predÍženie. 

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

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

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

12. Termín začatia stavebných prác stavebník oznámi v predstihu stavebnému úradu. 
13. Stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 

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

14. Pri realizácii stavby používať stavebné materiály v súlade so zákonom č. 133/2013 Z.z. 
15. Stavebník je povinný dodržať všeobecné záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto č. 912018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ako aj všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v znení neskorších predpisov. 

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

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

18. V prípade záberu verejného priestranstva požiadať o povolenie na zvláštne užívanie 
komunikácie na uliciach Gorazdova, Socháňova, Laučenkova, Tajovského, Langsfeldova a 
Na Kalvárii - starostku Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

19. Riešenie dopravnej situácie a dopravné značenie počas stavby odsúhlasiť v Operatívnej 
komisii na odd. dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. 

20. Stavebník je povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné 
prostredie technickou disciplínou (zníženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného 

pokoja) v súlade so zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a neprekročiť prípustné hodnoty určené 
Vyhláškou č. 549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných 
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku 
a vibrácií v životnom prostredí. 
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21. Dokončenú stavbu možno užívať len ak na žiadosť stavebníka vydá stavebný úrad 
kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudne právoplatnosť. 

22. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky dotknutých orgánov: 

a) Požiadavky vyplývajúce Zo stanovísk dotknutých organizácií a orgánov správy a obce: 

• Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie územného rozvoja mesta: záväzné stanovisko 
k investičnej činnosti č. MAGS OUIC 43813/18-317941 zo dňa 31.07.2018: 
po ukončení stavebných prác všetky stavbou dotknuté plochy uviesť do pôvodného stavu; 
v prípade existujúcej kultúrno - historicko a sociálnej hodnoty v zmysle UPN Z (časť na ul. Na 
Kalvárii) je nutné túto ochrániť pred vplyvom výstavby; 
žiadame nezužovať profily chodníkov umiestňovaním meracích, rozvádzacích zariadení; 

v prípade zásahov do komunikácií s prevádzkou verejnej hromadnej dopravy (Laučekova, 

Tajovského, Gorazdova) žiadame tieto realizovať bez obmedzenia verejnej hromadnej dopravy, 
v nevyhnutných prípadoch žiadame, po dohode s prevádzkovateľom, vykonať opatrenia na 
minimalizáciu zásahov a obmedzení; 
upozorňujeme, že k zásahu do komunikácií/chodníkov je potrebný súhlas správcu 
komunikácie/ chodníka; 

- vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia č . 8/1993 
o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy; 

v prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do majetku a správy 
Hlavného mesta SR, žiadame tento riešiť v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie ako 
samostatný objekt vo všetkých náležitostiach projektovej dokumentácie tohto stupňa; 

• Mestská časť Bratislava - Staré Mesto -č. 2079/21044/2018/MAJ/Haa zo dňa 31.05.2018: 

súhlas je podmienený dodržaním podmienok, ktoré budú v územnom rozhodnutí a vydáva sa za 
účelom vydania rozhodnutia o povolení stavby. Toto stanovisko nie je súhlasom na rozkopávku. 

• Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, sekcia správy komunikácií, životného prostredia 
a stavebných činností, oddelenie správy komunikácií: stanovisko k stavbe č. MAGS OSK 
44404/2018-317935/Bá-126 zo dňa 05.06.2018: 
O vyjadrenie musíte požiadať príslušný cestný správny orgán, resp. príslušného správcu 
dotknutých komunikácií. 
Pri stavebných prácach dôjde ku styku so zariadeniami verejného osvetlenia (VO) v správe OSK, 
ktoré žiadame rešpektovať a chrániť pred poškodením. Pred začatím stavby žiadame podzemné 
vedenia VO zakresliť a v teréne vytýčiť odbornou firmou. Zákres trás verejného osvetlenia robí 
vždy v pondelok a v stredu od 9.00 do 12.00 na MG - OSK, Záporožská 5, Bratislava - Ing. 
Beko. 
V prípade obnaženia, príp. poškodenia káblového vedenia VO žiadame obnoviť káblové lôžka a 
káble VO uložiť do ohybnej korugovanej chráničky FXKVR 63 bez použitia spojok (natiahnuť 
celé káblové polia). 
Pri prácach žiadame dodržať STN 73 6005, ostatné platné normy a súvisiace predpisy. 
Pred začiatkom prác, pred zásypom rýh a ku kolaudácii stavby žiadame prizvať OSK - správcu 
VO k prevzatiu staveniska, ku kontrole a k prevzatiu prác. 
Všetky stavebné práce žiadame zrealizovať bez prerušenia funkčnosti VO. Prípadnú poruchu na 
V O žiadame ohlásiť na tel. č. 02 63 8 1 O 151. 
K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby žiadame prizvať OSK- správcu VO. 
Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (platí na práce na objektoch v správe OSK). 
V zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných 
komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a 
plynulosti pešej a cestnej premávky. 

• Mestská časť Bratislava - Staré Mesto : stanovisko cestného správneho orgánu a správcu 
komunikácií III. a IV. triedy: č. 2358/46526/2018/DOP/Zub zo dňa 29.1 0.2018: 
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dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, predovšetkým 
nariadenie č. 8/201 7 o dodržiavaní čistoty a poriadku, sypký materiál musí byt' umiestnený vo 
vhodnej nádobe alebo zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia 
a verejnej kanalizácie (napr. odplavením, odviatím vetrom); 
v zmysle zákona č. 13 5/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách 
a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky; 
pred začatím stavebných prác zdokumentovať stav komunikácií a skontrolovať uličné vpusty za 
účasti správcu komunikácie a po ukončení stavby odovzdať komunikáciu a funkčné uličné 
vpusty správcovi; 
pred začatím prác na realizácii stavby a v prípade záberu verejného priestranstva požiadať o 
povolenie na zvláštne užívanie komunikácie na uliciach Gorazdova, Socháňova, Tajovského, 
Langsfeldova, Laučekova a Na Kalvárii mestskú časť Bratislava-Staré Mesto, na ostatných 
plochách požiadať o súhlas ich vlastníkov; 
pri . vykonávaní výkopových prác zabezpečiť prechod pre chodcov a umožniť vstupy do 
priľahlých nehnuteľností; 

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

• Dopravný podnik Bratislava, a.s.: č. 1011511 1720/2000/2018 zo dňa 21.05.2018: 
V záujmovom území stavby, po jednosmernej okružnej trase Prokopa Veľkého (Kalvária), 
Laučekova, Tajovského, Langsfeldova, Gorazdova, Lesná, Prokopa Veľkého premáva autobus 
linky mestskej hromadnej dopravy a na zvýraznených komunikáciách dochádza ku kolízii 
s predmetnou stavbou plynovodov buď v pozdÍžnom alebo v priečnom smere, resp. na 
odbočovaniach v križovatkách (križovanie plynovodu, uzlové body, domové prípojky). Stavebné 
práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas výstavby nesmú ohrozovať bezpečnosť prevádzky 
autobusovej MHD, nesmú obmedzovať plynulosť premávky autobusov a premávka autobusov 
musí byť na uvedenom okruhu trvale zachovaná. 
Vyššie uvedené podmienky musia byť dodržané počas celej doby výstavby, t. zn. pri výkope 
ryhy, pokladaní plynovodu, zásypu ryhy, zhutňovaní a tiež pri obnovovaní povrchov 
komunikácií a priľahlých chodníkov. Podmienky musia byť dodržané aj v rovine realizačnej 
technológie a samotnej realizácie, t. zn. pri pristavovaní vozidiel staveniskovej dopravy, 
stavebných strojov, mechanizmov na pracovné miesto i ukladaní materiálu, výkopu a pod. 
Stavebník musí uvedené podmienky dodržať aj pri lokálnych záberoch v kritických miestach 
a umožniť prejazd každého autobusového spoja bez akéhokoľvek zdržania. 
V prípade, že stavebník nedokáže splniť a dodržať uvedené podmienky, musí najneskôr 60 dní 
pred začatím stavebných prác predložiť Dopravnému podniku Bratislava, a. s. písomný súhlas 
s vylúčením autobusovej MHD v predmetnom prevádzkovom úseku, potvrdený Mestskou časťou 
Bratislava - Staré Mesto a taktiež objednávateľom verejných služieb zabezpečených mestskou 
hromadnou dopravou na území Hlavného mesta SR Bratislavy. V požadovanom dokumente musí 
byť uvedený záväzný termín dočasného zastavenia a obnovenia prevádzky predmetnej 
autobusovej linky v traťovom úseku popisovanom v bode č. l. 
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Stavebník je povinný informovať miestne obyvateľstvo o dopravných obmedzeniach, vyvolaných 
realizáciou plynovodu. 

• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. oclu·any prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, OH, yyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2018/60421/HEL/I 
zo dňa 28.05.2018: 

a) a) Držiteľ odpadov je povinný: 
- zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov 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; 
- 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; 

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

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

d) 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. 

e) 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 tohto 
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. 

Podľa § 77 ods.2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov, ak ide o odpady, vznikajúce pri 
servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, 
vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste 
pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, právnická osoba alebo fyzická 
osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. 
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• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2018/62046/POS zo dňa 
31.05.2018: 
Stavba sa navrhuje umiestniť na pozemkoch umiestnených v zastavanom území obce, pre ktoré 
platí 1. stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona. 
Činnosť nie je zákonom v území zakázanou. 
Podľa RÚSES Bratislavy sa predmetná stavba navrhuje realizovať v území lokálneho biocentra 
Kalvária a regionálneho biocentra Horský park - Slavín, ktorými prechádza ním regionálny 
biokoridor Koliba-Slavín-Sitina, ktorých funkčnosť však nebude realizáciou predmetnej stavby 
negatívne ovplyvnená. 
Navrhovanou činnosťou nebudú dotknuté záujmy územnej ani druhovej ochrany. 
Podľa predloženej dokumentácie pri realizácii predmetnej stavby nedôjde k výrubu drevín, pre 
ktorý sa vyžaduje vydanie predchádzajúceho súhlasu na výrub osobitným rozhodnutím orgánu 
ochrany prírody podľa§ 47 ods. 3 zákona, Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto. 
V prípade realizácie stavby v blízkosti drevín, ktoré ostávajú zachované, je nutné rešpektovať ich 
ochranu podľa § 47 ods. 1 zákona opatreniami podľa STN 83 7010 Ochrany prírody -
ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Podľa bodu 4.1. pri stavebných prácach 
sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní 
stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok dbať aj na ochranu okolitých porastov. 

• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia: vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy č. OU-BA
OSZP3-2018/053103/BEP/I-vyj. zo dňa 25.07.2018: 
predmetná stavba nie je v zmysle § 52 ods. l vodného zákona vodnou stavbou a nepodlieha režimu 
povoľovania na tunajšom úrade; 
jestvujúce inžinierske siete musia byt' pred zahájením stavby zamerané a vytýčené. 
v mieste križovania trasy plynovodu s jestvujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie postupovať 
zvlášť opatrne a zachovať ich ochranné pásma. 

• Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia,: č. OU-BA-OKRl-2018/052744 zo dňa 
04.05.2018: 

súhlasné stanovisko bez pripomienok. 

• Krajský pamiatkový úrad Bratislava, rozhodnutie č. KPUBA-2018/15176-2/58752/HOR zo dňa 
26.06.2018: 
Naďalej zostáva v platnosti podmienka č. 1 rozhodnutia KPÚ BA o zámere úpravy nehnuteľnosti 
č. KPUBA-2015/3425-2/14277/SUS zo dňa 03.03.2015, t. j .: skrinky DRZ zapustiť do oplotení, 
ideálne do ich murovaných častí - soklov a pod. 
Ak v priebehu zemných prác na parcelách dotknutých stavbou dôjde k odkrytiu nepredvídaného 
nálezu, musí to nálezca, resp. osoba zodpovedná za vykonávanie prác, najneskôr na druhý 
pracovný deň po jeho nájdení podľa § 40 ods. 2 pamiatkového zákona ohlásiť KPÚ BA. Nález 
musí byt' v zmysle § 40 ods. 3 pamiatkového zákona ponechaný bez zmeny až do obhliadky 
Krajským pamiatkovým úradom Bratislava alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. 
Začiatok realizačných prác podľa projektovej dokumentácie ohlási investor v predstihu, 
preukázateľne písomnou formou KPÚ BA. 
Každú závažnú zmenu oproti schválenej projektovej dokumentácie a zmenu oproti alebo 
schválenému zámeru a zmenu oproti alebo nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať 
a schváliť správnym orgánom. 

• Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát: č. KRPZ-BA
KDB-1500-001/2018 zo dňa 02.05.2018: 
v prípade obmedzenia 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 
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v Operatívnej komisii oddelenia koordinácie dopravných systémov Magistrátu hl. m. SR 
Bratislavy; 
postup výstavby riešiť etapovite a jednotlivé úseky dokončovať postupne až do pôvodného stavu 
i s povrchovou úpravou; 
v prípade rozkopávky chodníka zabezpečiť lávky pre chodcov a po celej dÍžke rozkopávky 
chodníka požadujeme osadiť fyzické zábrany ( zábradlie ); 
žiadame o použitie pretláčacej metódy v prípade, ak by bolo potrebné viesť prenosovú sieť cez 
významné komunikačné vetvy a upustiť od možnej rozkopávky; 
KDI KR PZ BA v súlade so zákonom NR SR č.17111993 Z. z. o PZ v znení neskorších predpisov 
si vyhradzuje záväzné právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo 
uložené zmeniť v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky ako aj v prípade verejného záujmu. 

• Úrad bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy: č. 03863/2018/CDD-22 zo dňa 
04.05.2018 : 
K projektovej dokumentácii stavby nemáme z hľadiska stavieb mestských dráh žiadne 
pripomienky. 

• Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, č. ASM-50-1006/2018 zo dňa 26.04.2018: 
súhlasné vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby 
(situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.); 

• Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti , 
odbor telekomunikácií: č. SITB-OT4-2018/000355-484 zo dňa 11.05.2018: 
v záujmovom území realizácie projektu „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, oblasť Kalvária, 
UO 00076" v oblasti ulíc: Gorazdova, Socháňova, Tajovského, Langsfeldova, Laučekova a Na 
Kalvárii, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii, má MV SR káble. 
Informatívne sú trasy káblov uvedené v prílohe. Červenou sú vyznačené trasy káblov uložených 
vo voľnom výkope, modrou v kábelovode. Pred zahájením výkopových prác odporúčam vykonať 
vytýčenie trás káblov. Súčinnosť pri vytyčovaní káblov poskytne poverený zástupca správcu siete 
MV SR Ing. Jaroslav Pinkava tel. 09610 39770, e-mail jaroslav.pinkava@minv.sk, 0905 940 854. 

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

HŽP/4281/2018/M zo dňa 03.05.2018: 
Predložená dokumentácia je v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov určených na 
ochranu verejného zdravia. 

• Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislayy, stanovisko: č. HZUBA3- 2018/001023-002 zo dňa 
18.05.2018: 

súhlasné stanovisko bez pripomienok. 

b) Požiadavky vyplývajúce zo súhlasných stanovísk správcov inžinierskych sietí: 
• Siemens s.r.o.: vyjadrenie č. PD/BA/099/18 zo dňa 25.04.2018; 

pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne; 
všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme uložiť do 
chrániči ek; 
pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.; p. Kubista -
tel.: 0903 555 028; 
v prípade križovania Vašich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, požadujeme 
dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a predpisy a prizvať 
stavebný dozor Siemens, s.r.o.; 
v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvať 
stavebný dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie; 
k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácií požadujeme predvolať 

stavebný dozor Siemens, s.r.o.; 
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prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas stavebných prác 
Vám budeme v plnej výške fakturovať; 
práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia prevádzky VO; 
v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. číslo: 02/6381 
0151; 

• Západoslovenská distribučná, a.s.: 04.05.2018: 
Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa 
§4 3 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými 
osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu 
prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) 
všetkých osôb vykonávajúcich činnosť alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti 
práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. 
Pred zahájením výkopových prác žiadame v dostatočnom predstihu o vytýčenie podzemných 
elektrických vedení v majetku Západoslovenská distribučná, a.s., Tím sieťových služieb VN 
a NN Bratislava. Vo vytyčovacom protokole budú stanovené podmienky prác v blízkosti našich 
zariadení. 
Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení Západoslovenská distribučná, a.s., požadujeme 
vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné 
predpisy a ustanovenia príslušných STN. 

V prípade poškodenia podzemného elektrického vedenia stavebnou činnosťou žiadame uvedenú 
skutočnosť nahlásiť na poruchovú službu spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. tel. 0800 
111 567. 
Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. 

• Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.: č. 19306/2018/Me zo dňa 24.05.2018: 
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 
BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV") (p. Sekač, kontakt: 0903 271 010) a Divízia 
odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV") (p. Jarábek Imrich, kontakt: 0902 969 108). 
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. 
V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, 
umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné 
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej 
kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať 
skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne; 
Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu 
je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich 
zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, 

odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej 
webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách). 
K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť 
situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych 
zariadení v danej lokalite. Objednávku je možné odovzdať na odbor priamych služieb 
zákazníkom BVS cez podateľňu. 
Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je 
potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej 
zmien a dodatkov. 
Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi vykonávať 
ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať 
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rozvody vodovodov a kanalizácií, annatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, 
jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom 
skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV. 
Zahájenie výkopových prác žiadame 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 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. 
K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné 
doložiť informatívny zákres GIS BYS, ktorý Vám zasielame v prílohe. 

• SPP - distribúcia, a. s.: TD/PS/0110/2018/Pe zo dňa 13.06.2018: 
stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v 
zmysle §79 a §80 Zákona o energetike; 
stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby 
nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok 
vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom 
stavebníkovi môže byt' za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym 
orgánom; 
stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi 
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a 
inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050; 
stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných 
činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých 
existujúcich podzemných vedení; 
pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností , je stavebník 
povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, 
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava ·alebo elektronicky prostredníctvom online formuláru 
zverejneného na webovom sídle SPP-D ( www.spp-distribucia.sk ); 
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP - D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení 
do vzdialenosti 100 m alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu; 
stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky 
č. 508/2009 Z. z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov -
súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01 , 702 02; 
stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D(p. Peter Kristl, tel. č. +421 02 2040 2251) vstup 
na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 
tiež je stavebník povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle vyššie 
uvedených predpisov a noriem; 
stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom 
povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možnú ukončiť preberacie 
konanie stavby; 
stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu 
od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom 
vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov; 
stavebník je povinný 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; 
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stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim 
distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená 
osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby 
v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D; 
stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase 
mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D; 
stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti 
všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky 
tesnosti vyhotoviť a odovzdať zápis; 
stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, 
pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa 
prílohy; 
k PD - Rekonštrukcia plynovodov Bratislava - oblasť Kalvária, Ú000076 sa so súhlasom 
vyjadril technik prevádzky BA, PK dňa 8.6.2018; 

• Slovak Telekom, a.s a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.: č. 6611812445 zo dňa 02.05.2018: 
existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom ( §68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň 
je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č . 3 51/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu; 
vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade 

zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné 
číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť 
podľa bodu 3; 
stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal 
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/ alebo DIGJ SLOV AKJA, s.r.o. alebo 
zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej 
dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych 
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného 
správou sietí: Daniel Talacko, daniel.talacko@telekom.sk, +421 902 719 605; 
v zmysle § 66 ods.7 zákona č.351 /2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu 
stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti 
zodpovedá projektant; 
zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné 
uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých 
SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť - zrealizovať prekládku SEK; 
upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DJGJ SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok 
materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch 
a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení; 
v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DJGI SLOV AKJA, 
s.r.o„ je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu 
ochranného pásma; 
nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa 
§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení; 
v prípade, že 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; 
pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DJGJ SLOV AKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom 
k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, 
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme 
žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenia od prevádzkovateľov týchto zariadení; 
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vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOV AKIA, s.r.o. na 
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez 
internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude 
zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 
stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri 
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia; 
žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel , pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre 
účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený 
poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti 

Slovak Telekom, a.s.; 
žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 

elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku; 
poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej 

forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

v prípade, že zámer stavebníka je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/ alebo DIGI 
SLOV AKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po 
konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť: 
ochranu, alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak 
Telekom, a.s.; 
vypracovanie a odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia; 
v lokalite predmetu je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo 
vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, 
hradil@suptel.sk, 0907 777474; 
v káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou; 
pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, Je 
navrhovateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia a zabezpečiť: 
pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť polohu zariadení priamo na povrchu terénu; 
preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce , s vytýčenou 
a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu 
stanovené; 
upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm 
skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu; 
upozorniť zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali 
s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍbiace stroje); 
odkryté zariadenia riadne zabezpečiť proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži, poškodeniu vo 
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia; 
zhutniť zeminu pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním); 
bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na t.č. 12129; 
overiť výškové uloženie zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST, a.s. a DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia); 
v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné 
vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST; 
v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST), je 
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom. sk); 
dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 
rozsahu; 

• UPC BROADBAND SLOVAKIA. s.r.o .: zákres č. 320/20 18 zo dňa 05.06.2018: 
pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete; 
v ochrannom pásme káblov 1 m na obidve strany vykonávať ručný výkop; 
v prípade obnaženia káblov UPC zabezpečiť ich ochranu; 
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pred zásypom pozvať správcu UPC na ohliadku, či káble nie sú porušené; 
zásyp káblov vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť signalizačnú fóliu nad 
káblami; 
križovanie so sieťou UPC je nutné realizovať popod sieť UPC; 

• VNET, a. s.: vyjadrenie zo dňa 07. 12.2017: 
podzemné telekomunikačné zariadenia v správe a majetku spoločnosti VNET, a.s. sú vyznačené 
v zákrese zo dňa 30.04.2018 -v situácii č.2; 
žiadame zaktualizovať naše podzemné siete podľa priloženej situácie; 

pred realizáciou stavebník požiada o vytýčenie týchto optických káblov v teréne, kde budú 
určené podmienky prác v blízkosti telekomunikačných káblov a zariadení; 

• ELTODO SK, a.s.: vyjadrenie č . 030518/PJ zo dňa 02.05.2018: 
telekomunikačné zariadenia združenia SANET, ktoré sú v správe a údržbe spoločnosti 
ELTODO SK, a.s. sa v dotknutom území celej stavby nachádzajú nasledovne ( č. výkr.2 - ulice 
Gorazdova, Socháňova a výkr. 4 - ulica Laučekova ); 
v prípade potreby prekládky siete SANET žiadame predložiť na schválenie projektovú dokumentáciu 
prekládky; 
pred realizáciou hore uvedenej stavby žiadajte o vytýčenie trasy SANET - u na nasledujúcom kontaktnom 
čísle 0948 066 311; 

• BENESTRA, s.r.o.: zákres č. 276/2018: 
pred zahájením stavby objednať u spoločnosti Telemax Slovakia spol. s r. o., tel.: 0905 283 617; 
v ochrannom pásme káblov 1 m na obe strany vykonávať ručný výkop; 
v prípade obnaženia káblov zabezpečiť ich ochranu; 
pred zásypom pozvať zástupcu našej spoločnosti BENESTRA na obhliadku či káble nie sú 
porušené; 
zásyp káblov vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť mechanickú ochranu nad 
káblami; 

• Technická inšpekcia, a. s. - odborné stanovisko č. 1544/1/2018 zo dňa 09.05.2018: 
konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnými požiadavkami; 
zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byt' uvedené do prevádzky až po 
vykonaní skúšok podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.; 

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

• Hlavné mesto SR Bratislava, stanovisko vlastníka pozemkov a komunikácií č. MAGS OSK 
43961/2018-317937-2 zo dňa 05.06.2018: · 
Z predloženej situácie vyplýva, že navrhovaná rekonštrukcia inžinierskych sietí sa dotýka 
pozemkov evidovaných v registri „C'', intravilán, katastrálne územie Staré Mesto, parcela číslo 
21633/2, 2161311, 21614, 21610, 21620, 21623/3, 21623/2, 21618, 3891/2, 3878/1, 3894/3, 
3765, 2162311, 3814, 3817/4, druh pozemkov zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, 
záhrady (ďalej iba „pozemky"). 
Pozemky vedené v registri „C", v katastrálnom území Staré Mesto, parcela číslo 21614, 2161 O, 
21620, 21623/3, 21623/2, 21618, 387811 sú zapísané na L V č. 1656 v prospech vlastníka 
Bratislavu. Na pozemku parcela číslo: 
21614, 21610, 21620, 21623/3, 21623/2, 21618 a nachádzajú miestne komunikácie III. Triedy -
Jánošíkova ul., Krčméryho ul., Socháňova ul., Laučekova ul., Tajovského ul., (ďalej iba 
„miestne komunikácie"). 
Pozemky vedené v registri „C" v k. ú. Staré Mesto, par. č. 389112, 389413, 3765, 3814, 391714 
sú vedené na listoch vlastníctva iného subjektu. 
Pozemky vedené v registri „C" v k. ú. Staré Mesto, par. č. 21633/2, 21613/1, 2162311 nemajú 
založený list vlastníctva. Podľa identifikácie ležia na pozemkoch registra „E" ako par. č. 21613, 
3891/1, 3879, 21623 zapísané na listoch vlastníctva číslo 8925 v prospech vlastníka Bratislavu 
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a parcelách číslo 4136/2, 4136/300, 4137, 3886, 3882 zapísané na listoch vlastníctva v prospech 
iného subjektu. Na pozemku registra „C", parcela číslo: 

21633/2 sa nachádza prejazdný úsek cesty II/572 - Brnianska ul. (ďalej iba „prejazdný úsek 
cesty") 
21613/ 1 stavba miestnej komunikácie III. triedy - Gorazdova ul. 
21623/1 miestna komunikácia III . triedy - ul. Na Kalvárii (ďalej iba „miestne komunikácie") 
Miestne komunikácie a prejazdný úsek cesty spolu so svojimi súčasťami sú vo vlastníctve 
Bratislavy. 
Cestným správnym orgánom pre miestne komunikácie III. triedy je príslušná mestská časť a pre 
prejazdný úsek cesty - Okresný úrad Bratislava - odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií. Oba cestné správne orgány je potrebné tiež požiadať o ich stanovisko 

Hlavné mesto SR Bratislava vydáva súhlasné stanovisko s navrhovanou obnovou inžinierskych 
sietí v štádiu projektu podľa predložených situácií cez uvedené pozemky. Na uvedené sa 
nevzťahuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena vzhľadom na to, 
že sa jedná o rekonštrukciu inžinierskych sietí v zmysle Dohody - čl. II Predmet dohody, bod 2, 
uzatvorenej dňa 21.11.2014. 

d) Požiadavky vyplývajúce z chránených území, ochranných pásiem alebo ich blízkosti: 

1. Navrhovateľ je povinný rešpektovať existujúce podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sietí 
a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde do styku so stavbou - Magistrát hl. m. SR Bratislavy -
OSK, Úrad bratislavského samosprávneho kraja, DPB, a.s„ Siemens s.r.o„ Západoslovenská 
distribučná, a.s„ BVS, a.s„ SPP - distribúcia, a.s., Ministerstvo vnútra SR, Slovak Telekom, a.s„ 
UPC BROADBAND SLOV AKIA, s. r. o , VNET, a. s„ ELTODO SK, a. s„ BENESTRA, s.r.o. 

2. Všetky vyššie uvedené dotknuté trasy sietí je potrebné pred začatím prác v teréne vytýčiť, vrátane 
trás prípojok. Siete je potrebné rešpektovať a pri prácach v ochranných pásmach rešpektovať 
podmienky stanovené ich vlastníkmi, resp. správcami, dané v samostatných stanoviskách, resp. 
stanovených pri vytýčení. 

Pripomienky účastníkov konania v stanovenej lehote neboli vznesené. 

V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou 
nezačalo do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. 

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

ODÔVODNENIE 

Dňa 16.01.2019 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu uvedenú vo 
výroku tohto rozhodnutia. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie 

Stavebný úrad ( v zmysle § 61 ods. 1 stavebného zákona) oznámil začatie stavebného konania 
dotknutým orgánom, všetkým účastníkom listom č. 0000/00000/2019/ST A/Bah zo dňa 00.00.2019. 
Na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 
26.4.20 19, o výsledku ktorého bol spísaný záznam. 

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

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

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

c) či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie 
technického, občianskeho, alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie, 
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d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu 
bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby 
stavebným dozorom, alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený vo 
výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní 
po skončení výberového konania, 

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

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

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

POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na 
správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského 
nábrežie č. 3, 814 21 Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby 
a bytovej politiky, so sídlom Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 3. 

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

Poplatok: Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov vo výške 400 €, bol uhradený dňa 16.01.2019, v pokladni Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 

Doručí sa: 

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona v 
nadväznosti na§ 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení 
neskorších predpisov. 

§ 61 ods. 4 stavebného zákona - pri líniových stavbách, alebo v odôvodnených prípadoch aj pri 
zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí 
účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho 
zisťovania, prípadne ústneho pojednávania a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím 
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lehoty určenej podľa odseku 3. §-u 61 stavebného zákona. 

§ 26 ods. 1 a 2 správneho poriadku - doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán 
v prípade, keď účastníci konania, alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje 
osobitný zákon. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný dd1 tejto lehoty je difom doručenia. Správny orgán 
zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase, 
alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. 

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

Zverejnením písomnosti na úradnej tabuli na dlhšiu dobu ako 15 dní nespôsobuje oddialenie dňa 
doručenia. Ten nastáva v pätnásty deň od vyvesenia, bez ohľadu na prípadné prekročenie stanovenej 
lehoty zverejnenia. 

Doručí sa: 

účastníkom konania - verejnou vyhláškou: 

- SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava; 
- vlastníkom pozemkov registra „C" a reg. „E" KN v k. ú. Staré Mesto par. č. 21633/2 (reg. „E" 

KN par. č. 21613), 21613/1 (reg. „E" KN par. č. 21613), 21614, č. 21613/1 (reg. „E" KN 
par. č. 4136/2), 21613/1 (reg. „E" KN par. č . 4136/300), 2161311 (reg. „E" KN par. č. 4137), 
21610, 21613/1 (reg. „E" KN par. č. 3886), 21613/1 (reg. „E" KN par. č . 3891/1), 21613/ 1 
(reg. „E" KN par. č. 3882) (miestna komunikácia III. triedy Gorazdova), 21620 (miestna 
komunikácia III. triedy Socháňova), 21623/3, 21613/1 (reg. „E" KN par. č. 3879) (miestna 
komunikácia III.triedy Laučekova), 21623/2, 21618, 3891/2 (miestna komunikácia III.triedy 
Tajovského), 3878/ 1, 3894/3 (miestna komunikácia III.triedy Langsfeldova), 3765, 21623/1 
(reg. „E" KN par. č. 21623), 3814, 3817/4, 21623/ 1 (reg. „E" KN par. č. 21613), 2162311 
(reg. „E" KN par. č. 21623)(miestna komunikácia III.triedy Na Kalvárii) v k. ú. Staré Mesto; 

- vlastníkom a spoluvlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich a susedných stavieb 
pozdÍž vyššie uvedených parciel v mestskej časti Bratislava Staré Mesto: na uliciach 
Gorazdova - C: 412111, C: 21630/8, E: 21229/101, E: 21229/3, E:4117/200, C: 4136/2, C: 
4136/4, C: 4137/4, C: 4137/5, C: 4137/2, C: 4117, C: 4138/4, C: 4116, C: 4138/9, C: 4115/3, 
C: 4138/3, C: 4114/ 1, C: 4138/5, C: 4114/4, C: 4l44/2, C: 4144/1, C: 4112/2, C: 4145, C: 
4111/1, C: 4147, C: 4148, C: 4151, C: 4098, C: 409714, C: 4097/3, C: 4150/1, C: 4150/3, C: 
4096, C: 21617, C: 4043/1, C: 404211, C: 4042/2, C: 4021 /1, C: 4023, C: 4040, C: 4041 /1, C: 
4025/2, C: 4025/3, C: 4025/ 1, C: 4026, C: 21612, E: 21612, C: 4028/4, C: 402911, C: 4029/2, 
C: 3947/1, C: 3947/10, C: 3944/2, C: 394911, C: 3943/2, C: 394311 , C: 3943/3, C: 3943/4, C: 
3950/1, C: 3951, C: 3942/2, C: 395311, C: 3940/2, C: 3940/1, C: 3941 , C: 3938, C: 21621, E: 
21621/ 1, C: 395411, C: 3937, C: 3935, C: 3956/ 1, C: 3958/2, C: 3889/3, C: 3889/2, C: 
3960/ 1, C: 3886/ 1, C: 3961, C: 3962/1, C: 389113, C: 3885, E: 3885, C: 3963/3, C: 3882, C: 
3883, E: 3883, C: 3963/2, E: 21609/2, C: 3963/6, C: 3963/1 , C: 3963/4, E: 21609/3, E: 
388118, C: 21613/3; Socháňova - C: 3944/1 , C: 4030/3, C: 3925/2, C: 4030/1, C: 3925/1; 
Laučekova - C: 3881/ 12, C: 3819/8, C: 3819110, E: 3876, C: 3881 /26, C: 3881/24, C: 3825/3, 
C: 3881/4, C: 3827/2, C: 3881/3; Tajovského - E: 3830, C: 3835, C: 3836/2, C: 3829/5, C: 
3829/4, C: 3826/5, 3826/3, C: 3826/2, C: 3834/3, C: 3834/2, C: 3834/4, C: 383311, C: 3833/2, 
C: 3832/2, C: 383111, C: 3881122, C: 3881/ 16, C: 3881117, C: 3880/3, C: 3878116, C: 
3893/18, C: 3893/17, C: 3893/ 10, C: 3893/12, C: 3893/2, C: 3893/1, C: 3895/1, C: 393411, C: 
3934/2; Langsfeldova - C: 3880/4, C: 3880/5, C: 3837/24, C: 3878/8, C: 3874/2, C: 3874/8, 
C: 3874/9, C: 3874/ 10, C: 387411, C: 3874/3, C: 3874/4, C: 3874/5, C: 3874/6, C: 3874/7, C: 
3866, C: 3878/9, C: 3878/10 a Na Kalvárii - E: 3762/23, C: 3762/63, C: 3762/19, C: 
3762/18, C: 3762115, C: 3763, C: 3775, C: 3773, C: 3766, C: 3768/3, C: 3768/4, E: 3769, C: 
3786/3, C: 3789/1, C: 3788, C: 3789/5, C: 3811/4, C: 3811/2, C: 3812/1, C: 3812/24, C: 
3812/25, C: 21628; v k. ú. Staré Mesto v Bratislave. 
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SPP Distribúcia, a.s., Ing. Anna Valová, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava - projektant; 

Na vedomie: 
1. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava - stavebník 
2. SPP Distribúcia, a.s., Ing. Anna Valová, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava - projektant; 

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia: 
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