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

č. 2395/29791/2019/STA/Ivs/ÚR V Bratislave dňa 13.06.2019 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný 
úrad") podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), podľa 
§ 7a ods. (2) písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, podľa § 46 a § 47 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), na podklade 
vykonaného konania podľa § 35 - § 36 stavebného zákona, rozhodujúc podľa § 39, § 39a 
stavebného zákona s použitím § 4 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
vydáva 

stavby 
navrhovateľ 

miesto stavby 

druh stavby 

účel stavby 

územné rozhodnutie o umiestnení stavhy č. 1475 

FTTC BA Garáže Uršulínska 0621BR - - - -
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava zapísaný 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 

1142/B, IČO 35 697 270 v zastúpení SUPTel s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 
Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel Sro, vložka číslo 25333/B, IČO 35 824 425 v zastúpení 
SAVEcompany, s.r.o., Slnečná 5/481, 900 41 Rovinka zapísaný 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 
číslo 126012/B, IČO 51 419 254 
Námestie SNP - Uršulínska ulica - Františkánska ulica, na pozemkoch 
registra „C" - KN parcelné čísla 21335/1 , 21335/11, 21405/6, 21409, 
21405/1 v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, podľa výpisu 
z listu vlastníctva číslo 1656 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, 
Primaciálne námestie 1, 811 O 1 Bratislava 
na pozemku registra „C'' - KN parcelné číslo 62/3 v katastrálnom území 
Staré Mesto, Bratislava, podľa výpisu z listu vlastníctva číslo 4208 
vo vlastníctve Rehoľa menších bratov - Františkánov, Františkánska 2, 
811 O 1 Bratislava 
novostavba - inžinierska stavba - líniová stavba - celková dÍžka trasy cca 
195m 
inžinierska stavba - líniová stavba - diaľkové a miestne elektronické 
komunikačné siete a vedenia 
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účastníci konania Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 
P.O.Box 192, 814 99 Bratislava) 
Rehoľa menších bratov - Františkánov, Františkánska 2, 81 1 O 1 Bratislava 
Best in Parking - Slovakia s.r.o., Krížkova 9, 911 04 Bratislava. 

Týmto rozhodnutím sa pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu podľa § 39a 
ods. (2) stavebného zákona a§ 4 ods. (1 ) písm. d) vyhlášky č . 453/2000 Z. z., predpisujú tieto 
podmienky: 

Umiestnenie stavby: 
Trasa je navrhnutá od nového spojovacieho bodu SP pri jestvujúcej trase optických 

káblov MF0-067-BA na Námestí SNP. Od spojovacieho bodu SP je trasa vedená kolmo 
popod miestnu komunikáciu a električkovú trať, ďalej v asfaltovom a dláždenom chodníku 
na Uršulínskej ulici, popod komunikáciu na Františkánskej ulici, v zeleni po schodišti objektu, 
odkiaľ trasa bude vedená vnútornými rozvodmi, kde sa prepojí sajt 0621BR. 

Navrhovateľ je povinný splniť osobitné podmienky, ktoré sú uvedené 
v stanoviskách dotknutých orgánov: 
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava - pod č. MAGS OUIC 44481/18-

322128 zo dňa 26.09.2018: 
Z hľadiska riešenia dopravného vybavenia 
1.1 Križovanie električkovej trate žiadame realizovať bezvýkopovou technológiou 
1.2 Križovanie komunikácií, chodníkov žiadame v maximálnej miere realizovať 

bezvýkopovou technológiou. 
1.3 Žiadame nezužovať profily chodníkov umiestňovaním meracích, rozvádzacích 

zariadení 
1.4 V prípade zásahov do komunikácií s prevádzkou verejnej hromadnej dopravy žiadame 

tieto realizovať bez obmedzenia verejnej hromadnej dopravy, v nevyhnutných 
prípadoch žiadame, po dohode s prevádzkovateľom, vykonať opatrenia 
na minimalizáciu zásahov a obmedzení. 

Z hľadiska ochrany životného prostredia: 
1.5 Vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 8/ 1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území Hlavného mesta SR 
Bratislavy 

Z hľadiska budúcich majetka - právnych vzťahov: 

1.6 V prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii 
do majetku a správy Hlavného mesta SR Bratislavy, žiadame tento riešiť 

v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie ako samostatný objekt 
vo všetkých náležitostiach projektovej dokumentácie tohto stupňa. 

2. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy - pod č. MAGS OD 52189/2018-
454793 Ba388-18 zo dňa 26.11.2018: 
2.1 Zo stavbou dotknutých komunikácií sú v správe Hl. mesta SR Bratislavy - odd. 

správy komunikácií(OSK) MK II.tr. - Námestie SNP a Uršulínska ul. , vrátane 
verejného osvetlenia (VO) a cestnej dopravnej signalizácie (CDS), a verejné 
osvetlenie na Františkánskej ul. (MK III.tr.). (Zeleň v parčíku na Nám. SNP spravuje 
Marianum BA) 

2.2 FTTC zrealizujete bez zásahu do konštrukcií vozoviek komunikácií v správe OSK -
križovanie trasy káblov cez tieto komunikácie urobíte riadeným pretlakom, 
a bez umiestnenia šachiet a meracích zariadení na trase káblov v chodníkoch 
a vozovkách komunikácií v správe OSK. 
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2.3 Pred realizáciou rozkopávok je investor povinný zabezpečiť si u príslušného 
cestného správneho orgánu vydanie „Povolenia na rozkopávku" na dotknutej 
pozemnej komunikácií alebo chodníku (s platným POD) a túto si naplánovať tak, 
aby rozkopávka mohla byť realizovaná v období od 15. marca do 15. novembra 
bežného roka v najkratšom možnom technologickom období. 

2.4 Všetky rozkopávkové práce robené na pozemkoch v správe Hl. m SR - OSK budete 
vykonávať na základe rozkopávkového povolenia a tieto musia byt' prevzaté 
správcom komunikácie najneskôr do kolaudačného konania. 

2.5 Na chodníku je potrebné ohradiť celý výkop, ponechať prechodnú šírku chodníka 
l .5m, alebo výkop prekryť lávkami pre peších, prípadne zabezpečiť náhradné trasy 
pre peších. 

2.6 Rozkopávky zrealizujete v zmysle platných predpisov a technologických postupov, 
existujúce živičné a betónové konštrukčné vrstvy na chodníku zarežete pílou, 
výkopok budete odvážať - nesúhlasíme s jeho ukladaním na chodníku, na zásyp 
použijete vhodný materiál v zmysle STN - štrkodrvu fr 0/32 mm (nie výkopok), 
zabezpečíte predpísané zhutnenie - po vrstvách (hrúbka - podľa účinnosti použitého 
hutniaceho prostriedku a podľa preukázanej skúšky použitého zásypového materiálu 
- max 30 cm), dodržíte konštrukciu a viazanie prekrytie konštrukčných vrstiev min. 
po 30 cm (každej konštrukčnej vrstvy na každú stranu od hrán ryhy), dilatácie 
v betónovej konštrukčnej vrstve urobíte rezaním, použijete modifikované asfalty, 
predložíte atesty použitých materiálov a predpísaných skúšok. 

2.7 Po rozkopávkach žiadame: 
a) Na chodníkoch urobíte novú povrchovú úpravu ACo8 hr. 4 cm (na podkladový 

betón tr. C 12/15 hr. 12 cm položený na zhutnený podklad zo štrkodrvy, na betón 
použijete spojovací penetračný náter 0,5 kg/m2) na celú šírku chodníkov a celú 
dÍžku dotknutých úsekov s predÍžením + 0,5 m na koncoch dotknutých úsekov, 
pôvodnú PÚ v súvislej čiare kolmo na os chodníka zarežete a po položení novej 
PÚ spoj - starej a novej PÚ prelepíte kvalitnou asfaltovou páskou, alebo zalejete 
asfaltovou zálievkou, dodržíte niveletu chodníkov a obrubníkov (tak aby bol 
zabezpečený dobrý odtok povrchových vôd), uvoľnené obrubníky osadíte 
do betónového lôžka (poškodené obrubníky vymeníte za nové) a zaškárujete. 

b) Dláždené chodníky predláždite, použijete dlažbu rovnakej kvality, farby 
a rozmerov, dlažbu podbetónujete betónom tr. C 12115, na podsyp použijete 
kamennú drvu fr. 4/8 mm a na zaškárovanie dlažby použijete kamennú drvu fr. 
0,4 mm (nie piesok - vyplavuje sa). 

c) Rozkopávky po ukončení zápisnične odovzdáte OSK - správcovi komunikácií. 
2.8 Pri stavebných prácach dôjde ku styku so zariadeniami verejného osvetlenia (VO) 

a cestnej dopravnej signalizácie (CDS) - podzemné káblové vedenia v správe OSK, 
ktoré budete rešpektovať a chrániť pred poškodením. Pred začatím stavby káble VO 
a CDS zakreslíte a v teréne vytýčite odbornou firmou. 

2.9 V prípade obnaženia, alebo poškodenia káblového vedenia VO a CDS obnovíte 
káblové lôžka a káble VO, CDS uložíte do chráničiek bez použitia spojok (natiahnuť 
celé káblové polia). 

2.1 O Pri prácach dodržíte STN 73 6005, ostatné platné normy a súvisiace predpisy. 
2.11 Pred začiatkom prác, pred zásypom rýh a ku kolaudácii stavby prizvete OSK -

správcu VO a CDS k prevzatiu staveniska, ku kontrole a k prevzatiu prác. 
2.12 Všetky stavebné práce zrealizujete bez prerušenia funkčnosti VO a CDS. 
2.13 Prípadnú poruchu na VO ohlásite na tel .č. 02 638 1 O 151 , poruchu na CDS treba 

nahlásiť ma tel.č. 02 593 56 771. 
2.14 K preberaciemu konaniu žiadame vyčistiť vpusty dažďovej kanalizácie v okolí 

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

2.15 K preberaciemu konaniu stavby prizvete OSK - správcu komunikácií, VO, CDS, 
cestnej zelene, DZ a zabezpečiť polievacie auto (cisternu) ku kontrole funkčnosti 
UV, spádových pomerov a odvodnenia komunikácií. 

2.16 Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (platí na práce na objektoch v správe 
OSK). 

2.17 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. 

3 Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán odpadového hospodárstva -
pod č. OU-BA-OSZP3-2018/59231/HEL/I zo dňa 23.05.2018: 
3.1 Držiteľ odpadov je povinný: 

zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich 
pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 
zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, 
a to jeho 

• prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto 
nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému, 

• recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné 

zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý 
ponúknuť na recykláciu inému, 

• zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné 
zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť 

na zhodnotenie inému, 
• zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu 

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

3.2 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 
veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému 
odberateľovi. 

3.3 V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavene 
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 
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doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený 
originál uvedených dokladov. 

4. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán ochrany prírody 
a krajiny - pod č. OU-BA-OSZP3-2018/063840-2/JTO zo dňa 08.06.2018: 
4.1 Pozemok sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podľa§ 12 zákona. 
4.2 Stavba nepredstavuje činnosť podľa zákona v danom území zakázanú. 
4.3 Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy 

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

4.4 Upozorňujeme, že v prípade potreby výrubu drevín sa vyžaduje súhlas podľa§ 47 ods. 
3 zákona, o ktorom je kompetentná rozhodnúť Mestská časť Bratislava-Staré Mesto. 
Upozorňujeme, že v prípade drevín zachovaných v blízkosti stavby, je tieto potrebné 
chrániť v zmysle STN 83 70 1 O Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana 
stromovej vegetácie, bod 4.1. 

4.5 Navrhovanou činnosťou stavby: „FTTC BA Garáže Uršulínska 0621BR" nebudú 
dotknuté záujmy územnej ani druhovej ochrany. 

S. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., - pod č. 19486/2018/Me zo dňa 28.05.2018: 
5 .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 BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len 
„DDV") (p. Sekač, kontakt: 0903 271 010) a Divízia odvádzania odpadových vôd 
(ďalej len „DOOV") (p. Jarábek, kontakt: 0902 969 108). 

5.2 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. 

5.3 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, umiestňovať skládky, vykonávať 
terénne úpravy a podobne. 

5.4 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. 

5.5 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. 

5.6 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. 

5.7 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 

Strana 5 z 16 



miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný 
pracovník DDV a DOOV. 

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

5. 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. 

6. Západoslovenská distribučná, a.s., - zo dňa 14.05.2018: 
6.1 Výstavba a uloženie optickej siete bude uskutočnené bez potreby napojenia 

na existujúcu alebo novovybudovanú sieť rozvodov NN v majetku Západoslovenskej 
distribučnej , a.s. 

6.2 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. 

6.3 Výkopové práce v ochrannom pásme zemných káblových vedení požadujeme 
vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. 

6.4 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. 

6.5 Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s. , (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné 
pásma podľa§ 43 zákona 251/2012 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 zariadenie VVN a zariadenia 
oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3. 

7. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, 
- pod č. KRPZ-BA-KDI3-1572-001/2018 zo dňa 02.05.2018: 
7.1 V prípade 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. 

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

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

7.4 Žiadame o použitie pretláčacej metódy v prípade, ak by bolo potrebné viesť 
prenosovú sieť cez významné komunikačné vetvy a upustiť od možnej rozkopávky. 
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8. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, pod č. ASM -
50 -1044/2018 zo dňa 02.05.2018: 
8.1 Investor/projektant/ je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný 

orgán a stavebný úrad. 
8.2 Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú 

v priestore stavby evidované. 
8.3 Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch 

stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.) 
8.4 Vyjadrenie platí dva roky a tu súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky 

ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske 
rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho 
v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii 
zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu. 

9. SPP - distribúcia, a.s., - pod č. TD/NS/020112018/Gá zo dňa 18.05.2018: 
9.1 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 formulára zverejneného na webovom sídle 
SPP-D (www.spp-distribucia.sk). 

9.2 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. 

9.3 Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Peter K.ristl, tel. č. +421 2 2040 
2251) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác. 

9 .4 Stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas 
realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä 
výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných 
skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. 

9.5 Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon 
kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 

9.6 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. 

9.7 Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník 
povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly 
stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia 
výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. 

9.8 Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a 
manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 
povolenie prevádzkovateľa. 

9.9 Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodeniu. 

9.10 Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by 
zmenili jeho doteraj šie krytie a hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 
požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej 
úrovne terénu. 
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9.11 Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí 
byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727. 

9.12 Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOi), ktorá je oprávnená 
za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ 
až 150 OOO,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu 
trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu 
poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa 
§ 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon. 

9.13 Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona 
o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 
ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež 
ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 700 02. 

9.14 Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 
a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem. 

9 .15 Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle 
STN 73 6005 a TPP 906 O 1. 

9 .16 V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona 
o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod„ 

10. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, cestný správny orgán - pod č. 

2358/50113/2018/DOP/Zub zo dňa 21.11.2018: 
10.1 Dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

predovšetkým nariadenie č. 9/2018 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), 

10.2 V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov počas stavby udržiavať čistotu na stavbou 
znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť 
bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

10.3 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. 

10.4 Pred začatím prác na realizácii stavby a v prípade záberu verejného priestranstva 
požiadať o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie na Námestí SNP 
a Uršulínskej ulici Hlavné mesto SR Bratislava a na Františkánskej ulici mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto. 

10.5 Pri vedení trasy priečne cez komunikáciu využiť technológiu pretláčania. 
10.6 Pri vykonávaní výkopových prác zabezpečiť prechod pre chodcov a umožniť vstupy 

do priľahlých nehnuteľností. 
10.7 Po ukončení výkopových prác urobiť povrchovú úpravu na chodníkoch v celej šírke 

v dotknutom úseku v pôvodnom materiálovom prevedení, existujúcu dlažbu 
predláždiť v celej šírke v dotknutom úseku. 

10.8 Uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a zariadeniach počas 
zvláštneho užívania komunikácie. 

10.9 Riešenie dopravnej situácie a dopravné značenie počas stavby odsúhlasiť 

v Operatívnej komisii na oddelení dopravy Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

10.11 Ku kolaudácii stavby predložiť záznam z odovzdania ukončenej rozkopávky. 
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10.12 Na stavbe umiestniť tabuľu s oznacemm stavebníka, zodpovedného zástupcu, 
dátumu začatia a ukončenia stavby a číslom stavebného povolenia. 

11. Krajský pamiatkový úrad Bratislava - pod č. KPUBA-2018/9720-2/35092/KER 
zo dňa 12.06.2018: 
11.1 Stavebník oznámi písomne KPÚ BA 1 O dní vopred začiatok zemných prác. 
11 .2 Štátny pamiatkový dohľad na stavbe vykoná pracovník KPÚ BA, vo fáze realizácie 

výkopových prác v rámci ulice Uršulínska. 
11.3 V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie 

prác podľa§ 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA 
a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne 
spôsobilou osobou. 

11.4 V prípade osadenia koncového / technického zariadenia pre optickú sieť bude forma 
a pozícia koncového zariadenia pre optickú sieť prerokovaná I odsúhlasená KPÚ 
BA. 

11 .5 Stavebník obmedzí, resp. zamedzí stavebnú činnosť v bezprostrednom okolí NKP 
podľa § 27 ods. 2 pamiatkového zákona z dôvodu zachovania pôvodného tvaru, 
hmoty, funkčnosti a pamiatkových hodnôt. 

11.6 Každú zmenu oproti schválenému zámeru a zmenu oproti alebo nad rámec tohto 
záväzného stanoviska je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom. 

12. OTNS, a.s. - pod č. 5394-1/2018 zo dňa 15.08.2018: 
12.l Pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s„ 

V súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa 
STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 
3300. 

12.2 Realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných 
vedení a zariadení /ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným 
spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle § 66, § 67 a § 68 
Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach 
v blízkosti telekomunikačných káblov je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, 
káble zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu. 

12.3 Jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej 
objednávky na adresu: OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, elektronicky 
na obchod@otns.sk, pri objednávke je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dňa, 
priložiť kópiu samotného vyjadrenia spolu so zákresom. 

12.4 Nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná 
ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú 
umiestňovať skládky materiálov a stavebnej sute. 

12.5 Vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je 
dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo 
pracovného času /uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým 
zabezpečiť ich plynulú prevádzky schopnosť. 

12.6 Oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou 
na možnú polohovú odchýlku ±30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej 
polohy na povrchu terénu. 

12.7 V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je 
toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS. 

12.8 V prípade, že stavbou bude vyvolaná prekládka našich trás, je nutné prekonzultovať 
a odsúhlasiť návrh prekládky v ďalšom stupni PD. 

12.9 Žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS, a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatiu 
odkopaných trás ešte pred zásypom rýh: optika@otns.sk 
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12.10 Stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (rnarkerov), ochrannej 
fólie a zákrytových dosiek. 

12.11 Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s„ 
helpdesk kontakt: 0908706819, +421 2 35000999. 

13. Bratislavský samosprávny kraj - pod č. 03863/2018/CDD-28 zo dňa 07.05.2018: 
13 .1 Pri prácach v blízkosti trakčných vedení, napájacích a ovládacích káblov je nutné 

dodržať STN 34 31 12 najmä 112, 117 a 120. 
13 .2 Kríženie a súbehy inžinierskych sietí musia byt' riešené v súlade s STN 73 6005. 
13 .3 Stavebná činnosť nesmie spôsobiť napäťovú ani dopravnú výluku na mestskej dráhe. 

14. Slovak Telekom, a.s. - pod č. 6611826301 zo dňa 13.09.2018 
14.1 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. 

14.2 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. 

14.3 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 Telekorn. a.s. a/alebo 
DIGI SLOV AK.IA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr 
pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak 
Telekorn, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Daniel Talacko, 
daniel. talacko@telekorn.sk, +4 21 0902 71960 5. 

14.4 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. 

14.5 Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. IO 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. 
14.6 Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

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

14.7 V prípade ak na Varni definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekorn, a.s. a/alebo 
DIGI SLOVAK.IA, s.r.o. , je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť 
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

14.8 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podľa § 68 zákona č. 351/201 l Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom 
znení. 

14.9 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. 
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy 
SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOV AK.IA, s.r.o. na povrchu terénu. 
Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia 
iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne 
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káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 
vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

14. 1 O Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOV AKJA, s.r.o. 
na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez 
internetovú aplikáciu na stránke : https://www.telekom.sk/vxjadrenia. Vytýčenie 

bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 
14.11 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené 

body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK. 
14.12 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 

alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
14. 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 telekomunikačnú prípojku. 

14.14 Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát 
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie 

15. Dopravný podnik Bratislava - pod č. 10599/14266/2000/2018 zo dňa 02.07.2018 
15 .1 Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti vrátane obnovovania povrchov 

komunikácií nesmú ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnosť 
prevádzky na električkovej dráhe, nesmú obmedzovať plynulosť premávky 
električiek nad rámec riadne schváleného a zástupcom DPB, a.s. potvrdeného 
projektu dočasnej organizácie dopravy a dopravného značenia (operatívna komisia 
odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy), ako aj v žiadnom 
prípade nesmú spôsobiť zastavenie prevádzky na električkovej dráhe, t. zn. že stavba 
nesmie spôsobiť napäťovú a dopravnú výluku na ňou dotknutej električkovej trati. 

15.2 Súhlasíme s navrhovaným riešením križovania optotrasy s električkovou koľajovou 

traťou na Námestí SNP (v blízkosti Uršulínskej ulice), nakoľko projektovaná 
vzdialenosť horného okraja chráničky optokábla od temena hláv električkových 
koľajníc je 1,60 m a technologické jamy potrebné k realizácii pretláčania sú 
v dostatočnej vzdialenosti od koľajníc. 

15 .3 Stavebník je povinný na vlastné náklady okamžite odstrániť prípadné závady 
na koľajovej trati (po predchádzajúcom vyrozumení vedúceho prevádzky koľajových 
tratí DP Bratislava a.s. - p. Čuperku č.t. 0903 797 792) vzniknuté z dôvodu prác a 
na uvedenej stavbe. 

15.4 Stavebník je povinný zabezpečiť okamžité očistenie električkového telesa a koľajníc 
v prípade, že tieto budú znečistené v dôsledku stavebných prác alebo staveniskovou 
dopravou. 

15.5 Stavebník je povinný po skončení prác uviesť všetky stavbou narušené plochy 
a priestranstvá do pôvodného stavu, v akom sa nachádzali pred začatím prác. 

15.6 Káblové siete DPB, a.s. musia byť pred zahájením stavby riadne zamerané 
a vytýčené. 

15.7 Výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a.s. musia byt' vykonávané ručne. 

15.8 Začiatok výkopových a stavebných prác musí byt' nahlásený správcovi PTZ (5950 
1491) 

15.9 Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani poškodiť 
zariadenia PTZ. 

15 .1 O Kríženia a súbehy inžinierskych sietí musia byť riešené v súlade s STN 73 6005. 
15 .11 Pri pretláčaní je nutné dohodnúť podmienky na konkrétne miesto so správcom PTZ 

(5950 1491). 
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15.12 Odkryté káble DPB, a.s. musia byt' pred zasypaním skontrolované správcom PTZ 
(5950 1491). Zápis z tejto kontroly je nutnou podmienkou ku kolaudácii a stavba 
nesmie byť bez neho skolaudovaná. 

15.13 Pri prácach v blízkosti trakčného vedenia je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34 
3112,najmä články 112, 117 a 120. 

Toto rozhodnutie o umiestnení stavby je podľa§ 40 ods. (1) stavebného zákona platné 
tri roky, odo d11a, kedy nadobudlo právoplatnosť a nestráca však platnosť pokiaľ sa 
so stavbou začalo v tejto lehote. 

PredÍžiť platnosť tohto rozhodnutia podľa § 40 ods. (3) stavebného zákona, môže 
stavebný úrad na žiadosť navrhovateľa, ak ju podal pred uplynutím lehoty, avšak o žiadosti 
na predÍženie jeho platnosti musí byt' právoplatne rozhodnuté pred uplynutím trojročnej 
zákonnej lehoty vrátane odvolacieho konania. 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 toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych 
nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 

Podľa § 41 ods. (1) stavebného zákona môže stavebný úrad z podnetu navrhovateľa 
nahradiť územné rozhodnutie, ktoré je právoplatné, novým územným rozhodnutím, 
ak to umožňuje územnoplánovacia dokumentácia alebo iné podklady pre územné rozhodnutie 
alebo podmienky v území. 

Podľa § 56 stavebného zákona pri nadzemných a podzemných vedeniach 
elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov sa nevyžaduje 
stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu. Pre ich umiestnenie z hľadiska 

stavebného zákona je potrebné len rozhodnutie o umiestnení stavby. 

V stanovenej lehote voči územnému konaniu o umiestnení stavby neboli uplatnené 
námietky účastníkov konania ani oznámené nesúhlasné stanoviská dotknutých orgánov. 

Podľa položky č. 59 písm. a) ods. (2) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov, sa navrhovateľovi predpisuje správny poplatok vo výške 100,00 
eur (slovom jednosto eur), ktorý zaplatil dňa O 1.10.2018 v pokladni Miestneho úradu 
Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto po potvrdenkou č. 17257. 

ODÔVODNENIE 

Stavebný úrad prijal dňa O 1.10.2018 návrh navrhovateľa Orange Slovensko, a.s., 
Metodova 8, 821 08 Bratislava zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, 
oddiel Sa, vložka číslo 1142/B, IČO 35 697 270 v zastúpení SUPTel s.r.o„ Pri Šajbách 3, 831 
06 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 
číslo 25333/B, IČO 35 824 425 v zastúpení SAVEcompany, s.r.o., Slnečná 5/481, 900 41 
Rovinka zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 
126012/B, IČO 51 419 254, na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 
FTTC_BA_Garáže_Uršulínska_0621BR, Námestie SNP - Uršulínska ulica - Františkánska 
ulica, na pozemkoch registra „C'' - KN parcelné čísla 21335/1, 21335/1 1, 21405/6, 21409, 
21405/1 v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, podľa výpisu z listu vlastníctva číslo 
1656 vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 811 01 Bratislava 
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na pozemku registra „C" - KN parcelné číslo 62/3 v katastrálnom území Staré Mesto, 
Bratislava, podľa výpisu z listu vlastníctva číslo 4208 vo vlastníctve Rehoľa menších bratov -
Františkánov, Františkánska 2, 811 O 1 Bratislava. 

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby. 
Navrhovateľ preukázal iné právo v zmysle§ 139 ods. (1) písm. b) stavebného zákona 

vyplývajúce z vecného bremena spojeného s dotknutými pozemkami v zmysle listov 
vlastníctva čísla 1656 a 4208. 

Vzhľadom k tomu, že predložený návrh spolu s prílohami neposkytoval dostatočný 
podklad pre posúdenie, stavebný úrad predmetné konanie prerušil rozhodnutím 
č. 9683/46619/2018/STA/Bah/L-86 zo dňa 29.10.2018 a súčasne vyzval navrhovateľa 
na doplnenie návrhu v stanovenej lehote. Navrhovateľ následne doplnil požadované doklady. 

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania listom číslo 
2395/22812/2019/STA/Ivs zo dňa 06.05.2019 všetkým účastníkom konania verejnou 
vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo. Dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania verejnou vyhláškou je 15 deň odo dňa vyvesenia. Vzhľadom na skutočnosť, že je 
pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť 
návrh na územné rozhodnutie, stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania a zároveň určil 
lehotu 7 pracovných dní, do ktorej mohli účastníci konania uplatniť námietky a dotknuté 
orgány svoje stanoviská. 

V stanovenej lehote voči územnému konaniu o umiestnení stavby neboli uplatnené 
námietky účastníkov konania a ani oznámené nesúhlasné stanoviská dotknutých orgánov. 

K umiestneniu stavby sa kladne vyjadrili dotknuté orgány: 
- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava - pod č. MAGS OUIC 44481/18-

322128 zo dňa 26.09.2018 
- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy- pod č. MAGS OD 56186/2018-

454793 Ba388-18 zo dňa 26.11.2018 
- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán odpadového hospodárstva -
pod č. OU-BA-OSZP3-2018/59231/HEL/I zo dňa 23.05.2018 

- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán ochrany prírody a krajiny -
pod č . OU-BA-OSZP3-2018/063840-2/JTO zo dňa 08.06.2018 

- Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, odd. civilnej ochrany a krízového 
plánovania - pod č. OU-BA-OKRl-2018/053871 zo dňa 11.05.2018 

- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s„ - pod č. 19486/2018/Me zo dňa 28.05.2018 
- Slovak Telekom, a.s. -pod č. 6611826301 zo dňa 13.09.2018 
- Západoslovenská distribučná, a.s„ - zo dňa 14.05.2018 
- Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, 

-pod č. KRPZ-BA-KDB-1572-001/2018 zo dňa 02.05.2018 
- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, pod č. ASM - 50 

- 1044/2018 zo dňa 02.05.2018 
- SPP -distribúcia, a.s„ -pod č. TD/NS/0201/2018/Gá zo dňa 18.05.2018 
- Dopravný podnik Bratislava - pod č. 10599/14266/2000/2018 zo dňa 02.07.2018 
- Mestská časť Bratislava-Staré Mesto - pod č. 2358/50 11 3/2018/DOP/Zub zo dňa 

21.11.2018 
- Krajský pamiatkový úrad Bratislava - pod č. KPUBA-2018/9720-2/35092/KER 

zo dňa 12.06.2018 
- Bratislavský samosprávny kraj -pod č. 03863/2018/CDD-28 zo dňa 07.05 .2018 
- Bratislavská teplárenská, a.s. - pod č. 1880/Ba/2018/3410-2 zo dňa 14.08.2018 
- OTNS, a.s. - pod č. 5394-1/2018 zo dňa 15.08.2018 

Strana 13 z 16 



Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava - pod č. 
523.3/2018/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 22.05.2018 

- UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. - zo dňa 17.09.2018 
- Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy - pod č. HZUBA3-

2018/001133-002 zo dňa 15.05.2018 
- Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, 

Odbor telekomunikácií - pod č. SITB-OT4-2018/000355-508 zo dňa 16.0.5.2018 
- SITEL s.r.o„ - č. 976/2018 zo dňa 14.08.2018 
- BENESTRA, s.r.o. -pod č. 573/2018 zo dňa 13.08.2018 
- ACS, spol. s.r.o. -zo dňa 14.08.2018 
- Energotel, a.s„ - zo dňa 14.08.2018 
- Heizer Optik spol. s r.o. - pod č. VYJ 131/18 ex zo dňa 15.08.2018 
- Slovanet, a.s„ - zo dňa 20.08.2018 
- Veolia Energia Slovensko, a.s„ - zo dňa 14.08.2018 
- TRANSPETROL, a.s„ - zo dňa 20.08.2018 
- Dial Telecom, a.s. - zo dňa 13.08.2018 
- ELTODO SK, a.s. -pod č. 200818/PJ zo dňa 17.08.2018 
- eustream, a.s. - pod č. 323/2018 zo dňa 13.09.2018 
- Towercom, a.s. -pod č. 6459A-B/2018 zo dňa 27.08.2018 
- RAINSIDE s.r.o. -zo dňa 15.08.2018 
- VNET a.s., -zo dňa 13.08.2018 
- SATRO-zo dňa 15.08.2018 
- Turk Telekom International SK, s.r.o., - zo dňa 13.09.2018. 

Ich prípadné podmienky sú zahrnuté vo výroku tohto rozhodnutia a navrhovatel' 
je povinný ich zohľadniť pri uskutočnení stavby. 

Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 
podľa príslušných ustanovení stavebného zákona a podľa Vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z.„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona. 

Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, chránené 
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov. 

Navrhované umiestnenie stavby je v súlade s platným Územným plánom hlavného 
mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov. Pre územie, ktorého súčasťou je 
časť líniovej stavby - Uršulínska ul., Námestie SNP, stanovuje funkčné využitie územia -
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, číslo funkcie 201, 
stabilizované územie a námestia a ostatné komunikačné plochy, t.j. verejne prístupné 
nezastavané plochy v meste ohraničené inými funkčnými plochami. Pod úroveň terénu je 
možné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry. 

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných 
účastníkov územného konania. 

Vzhľadom k vyššie uvedenému po preskúmaní predmetného návrhu, rozhodol správny 
orgán tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. 
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POUČENIE 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho 
poriadku do 15 dní odo di1a 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. Deú doručenia rozhodnutia verejnou vyhláškou 
je 15 deň odo dI1a vyvesenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov. 

Príloha: overený situačný výkres 

Príloha pre navrhovateľa : projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, ktorú 
si navrhovateľ prevezme osobne 

Doručuje sa: 
účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

Orange Slovensko, a.s„ Metodova 8, 821 08 Bratislava v zastúpení SA VEcompany, s.r.o„ 
Slnečná 5/481, 900 41 Rovinka 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.O.Box 192, 814 99 
Bratislava 

- Rehoľa menších bratov - Františkánov, Františkánska 2, 811 O 1 Bratislava 
- Best in Parking - Slovakia s.r.o„ Krížkova 9, 911 04 Bratislava 

ďalej sa doručuje: 

1. Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
so žiadosťou o vyvesenie verejnej vyhlášky po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto a so žiadosťou o zvesenie a doručenie verejnej vyhlášky 

2. Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky po dobu 15 dní na webovom sídle (na 
internetovej stránke) Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

na vedomie: 
3. Orange Slovensko, a.s„ Metodova 8, 821 08 Bratislava v zastúpení SAVEcompany, s.r.o„ 

Slnečná 5/48 1, 900 41 Rovinka 
4. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.O.Box 192, 814 99 

Bratislava 
5. Rehoľa menších bratov - Františkánov, Františkánska 2, 811 01 Bratislava 
6. Best in Parking - Slovakia s.r.o., Krížkova 9, 911 04 Bratislava 
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

Dátum vyvesenia: Pečiatka a podpis: 

Deň doručenia: 

Dátum zvesenia: Pečiatka a podpis: 

Kópia: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto / spis - 2 x 
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Legenda: 
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-Orange-

Exist. kábel Orange 

Vodovodné potrubie podzemné - BVS, 

Kanalizačné potrubie podzemné - BVS, 

Trakčné káble - Dopravný podnik, 

Vonkajšie silové vedenie NN podzemné - Magis trát - VO, CSS, 

Podzemné oznamovacie vedenie - MV SR, 

Podzemné oznamovacie vedenie - SITEL s.r.o., 

Podzemné oznamovacie veden ie - Slovak Telekom a.s„ 

Podzemné plynovodné potrubie STL - SPP, 

Podzemné oznamovacie vedenie SWAN, 

Podzemné oznamovacie vedenie - UPC, 

Podzemné oznamovacie vedenie - VNET o.s .. 

Vonkajšie silové vedenie NN podzemné - ZSD. 

Vonkajšie silové vedenie VN podzemné - ZSD, 

Podzemné oznamovacie vedenie - ZSE. 

Podzemné oznamovacie veden ie - Benestra, 

NAVRHOVANÁ TRASA OPTOKÁBLA 
1xHDPE40/33mm+7MT 10/8mm 

JESTVUJÚCI OPTOKÁBEL 

SPOJOVACÍ BOD NA JESTVUJÚCI OPTOKÁB EL 

RIADENÝ PRETLAK 
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SITUÁCIA - POLOHOPISN~ PLÁN Mierko Člslo vjl<r. 

lnvestoc ORANGE Slovensko 
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