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

č. 5857/36340/2019/ST A/Škr Bratislava 30.07.2019 

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. 37711990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov, podľa Čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podľa 
§ 46, § 47 zákona č. 71 /1967 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 § 37, § 39, § 39a stavebného zákona v súčinnosti s § 4 
vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z„ ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v y d á v a 

stavba 

územné rozhodnutie o umiestnení stavby 

„Príprava územia a Úprava komunikácie Nábrežie arm. gen. L. Svobodu" 
v členení na stavebné objekty: 

SO 122 Úprava existujúcich kanalizačných prípojok z River Parku 
SO 123-300 Odstránenie areálovej dažďovej kanalizácie Nábrežie arm. 

so 123-400 

so 123-500 

so 124-300 
so 124-400 
so 124-500 
so 125-300 
so 125-400 
so 125-500 
so 126-300 
so 126-400 
so 126-500 
so 127-300 
so 127-400 
so 127-500 
so 128-300 
so 128-400 
so 128-500 
so 129-300 

gen. L. Svobodu 
Odstránenie areálovej dažďovej kanalizácie Nábrežie arm. 
gen. L. Svobodu 
Odstránenie areálovej dažďovej kanalizácie Nábrežie arm. 
gen. L. Svobodu 
Prekládka VN rozvodov 
Prekládka VN rozvodov 
Prekládka VN rozvodov 
Prekládka NN rozvodov 
Prekládka NN rozvodov 
Prekládka NN rozvodov 
Prekládka Sitel rozvodov 
Prekládka Sitel rozvodov 
Prekládka Sitel rozvodov 
Prekládka UPC rozvodu 
Prekládka UPC rozvodu 
Prekládka UPC rozvodu 
Úprava kábelovodu Slovak Telekom a.s. 
Úprava kábelovodu Slovak Telekom a.s. 
Úprava kábelovodu Slovak Telekom a.s . 
Prekládka optotrasy ZSE 
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so 129-400 
so 129-500 
so 140-300 

so 140-400 

so 140-500 

so 141 
so 142 
so 143 
so 144 
so 151-000 
so 152-000 
so 153-000 

so 154-000 
so 155-000 
so 156-000 
so 160-500 

Prekládka optotrasy ZSE 
Prekládka optotrasy ZSE 
Rozšírenie a úprava komunikácie 
S vo bodu 
Rozšírenie a úprava komunikácie 
S vo bodu 
Rozšírenia a úprava komunikácie 
S vo bodu 
Vystrojenie zastávky MHD 
Prípojka NN k zástavke MHD 
Nástupište MHD 
Chodník k zastávke MHD 
Úprava CDS 
Úprava prípojky NN k CDS 

Nábr. arm. gen. L. 

Nábr. arm. gen. L. 

Nábr. arm. gen. L. 

Prekládka a ochrana - koordinačných, komunikačných 

a optických káblov CDS 
Kamerový dohľad križovatky 
Polportály pre CDS 
Ochranné opatrenia CDS v zóne troleja 
Sadové úpravy Nábrežia arm. gen. L. SvoboduSO 101 

navrhovateľ WOAL s. r. o., Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, zapísaný v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, Vložka č.: 34103/B, 
IČO: 35 910 755 v zastúpení FORMAT, spol. s. r. o., Handlovská 19, 
852 89 Bratislava zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, 
Oddiel: Sro, Vložka č.: 792/B IČO: 17 315 671 

miesto stavby Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu v Bratislave, 

druh stavby 

účel stavby 

pozemky registra „C" - KN parcelné č. 22372/1 , 22372/2, 22372/8, 22372/9, 
2237211 O, 22372111 , 22372/44, 22372/45 v katastrálnom území Staré Mesto, 
Bratislava vedené Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom na liste 
vlastníctva č. 83 78 vo vlastníctve navrhovateľa 

pozemky registra „C" - KN parcelné č. 22372/23, 22372/51, 22372/53 a 
22372/59 v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava vedené Okresným 
úradom Bratislava, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č . 8832 
vo vlastníctve River Park Base, s.r.o., Dvofákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava, 
IČO: 36 806 901 

pozemky registra „C" - KN parcelné č . 22344/2, 22344/58, 22344/61 v 
katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava vedené Okresným úradom 
Bratislava, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č . 8925 vo vlastníctve 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 
Bratislava, IČO: 60 34 81 

pozemok registra „C'' - KN parcelné č. 1707 /4 v katastrálnom území Staré 
Mesto, Bratislava vedený Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom 
na liste vlastníctva č. 1656 vo vlastníctve Hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 36 806 901 

zmena dokončenej stavby 

inžinierska stavba - cestná komunikácia 
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účastníci územného konania: 

- WOAL s. r. o. , Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava 
- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
- River Park Base, s.r.o., Dvoľákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava 
- Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 5, 812 49 

Bratislava 
- vlastníci bytov, nebytových priestorov stavby so súpisným č. 7527 na Dvorákovom nábreží, 

postavenej na pozemku registra „C"-KN parcelné č. 22372/54, 22372/55, 22372/52, 
22372/53 v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava 

- vlastníci nebytových priestorov stavby so súpisným č. 7521 na Dvorákom nábreží, 
postavenej na pozemku registra „C"-KN parcelné č. 22372/23, 22372/52, 22372/54, 
22372/57, 22372/61, 22372/63, 22372/64, 22372/65, 22372/66, 22372/67, 22372/81 
v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava 

Podmienky na umiestnenie stavby a požiadavky na obsah projektovej dokumentácie podľa 
§ 39a ods. (1) a (2) stavebného zákona 

1. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov 

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava č. MAGS OUIC 47807/17-339102 zo dňa 
30.11.2018: 

Z hľadiska urbanisticko-architektonického riešenia: 
1.1 Z hľadiska riešenia verejných priestorov je nevyhnutná koordinácia predmetnej stavby a 

všetkých troch častí polyfunkčného komplexu CPR. 
1.2 Verejné priestory musia byt' bezbariérové s nešmykľavými povrchmi, dostatočne 

osvetlené, prehľadné a tým aj bezpečné. 
1.3 Ku kolaudácii preukázať realizáciu plôch zelene v rozsahu predloženej projektovej 

dokumentácie. 

Z hľadiska riešenia dopravného vybavenia (do ďalšieho stupňa PD): 
1.4 Na základe odsledovanej súčasnej dopravnej situácie dÍžka vyraďovacieho pruhu pred 

otočkou PKO v smere z centra mesta je v špičkových hodinách nepostačujúca. Žiadame 
preveriť potrebnú dÍžku vyraďovacieho pruhu a jeho prípadné predÍženie zahrnúť do 
navrhnutých opatrení a riešiť ako samostatný stavebný objekt. 

1.5 Kolaudácie menovaných dopravných stavieb: "Príprava územia a úprava komunikácie 
Nábrežie arm. gen L. Svobodu", (t.j. Rozšírenie NAGLS o jeden jazdný pruh v smere do 
CMO v celej dÍžke navrhovaného "Polyfunkčného komplexu CFR," cez ktorý sa rieši 
dopravné pripojenie „komplexu CPR" a zastávka MHD-BUS; úprava križovatky č. 

415.1-otáčanie PKO o otáčanie vozidiel cez električkovú trať na smer Karlova Ves cez 
jestvujúci prejazd; rozšírenie komunikácie NAGLS v smere CMO o samostatný pruh pre 
otáčanie vozidiel do Karlovej Vsi ; realizácia líniovej koordinácie riadenia dopravy na 
NAGLS) musia predchádzať kolaudácii "Polyfunkčného komplexu CPR, ktorý pozostáva 
z polyfunkčného bloku CPR - A, bloku CPR - B a polyfunkčného bloku CPR - C". 

1.6 Žiadame koordináciu predmetnej stavby so stavbou mesta: „Električková trať Dúbravsko
Karloveská radiála" a riešiť s investorom stavby (hlavným mestom zastúpenom 
oddelením stratégií projektov--OSAP). 

1. 7 Žiadame spracovať materiál Podmienky riadenia CDS pre riadené otáčanie cez 
električkovú trať č. 415.1 Otáčanie PKO - nábrežie rozšírené o ďalšiu otočku od 
Karlovej Vsi so zabezpečením absolútnej preferencie E-MHD a podmienenej preferencie 
pre BUS. Pri ich spracovaní žiadame vychádzať z aktuálnej dopravnej situácie. 
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1.8 V prípade povolenia a následnej realizácie jednosmernej komunikačnej spojky NAGLS -
Žižkova s vyústením pred Lipovou ul., žiadame podmienky riadenia CDS spracovať aj 
pre celú križovatku NAGLS - Žižkova, so zabezpečením absolútnej preferencie E-MHD 
a podmienenej preferencie pre BUS. Pri ich spracovaní žiadame vychádzať z aktuálnej 
dopravnej situácie. 

1.9 Žiadame pozdÍž komunikácie Nábr. arm. gen. L. Svobodu vybudovať na pozemku 
investora verejné chodníky pre peších v dostatočnej šírke (min. 2,0 m) a súčasne vytvoriť 
dostatočne široké nástupište zastávky MHD (min. 3,5 m) v dÍžke 40 m tak, aby bola 
zachovaná priechodná šírka chodníka pre pohyb chodcov a opticky vymedziť plochu 
nástupišťa ako náhradu za zrušenú zastávku MHD, zrušený verejný chodník a zele11 
pozdÍž existujúcej komunikácie. 

1.1 O Žiadame zriadiť vecné bremeno, v prospech každodobého vlastníka pare. č. 22344/2, 
22344/58 pôsobiace in rem" ktorého predmetom bude záväzok investora vybudovať 
chodník a nástupište MHD a umožniť právo prechodu a prístupu cez pozemky investora, 
ktorých rozsah bude stanovený následne vypracovaným geometrickým plánom. Žiadame 
aby vecné bremeno bolo zriadené bezodplatne. 

1.11 Žiadame riešiť zásobovanie navrhovaných prevádzok komplexu "CFR" (komerčných 
priestorov, administratívy) a státie vozidiel pre potreby obyvateľov objektu (dodanie 
tovarov, sťahovanie atď.) z vlastného pozemku investora - z priestorov resp. plôch 
špeciálne vyhradených na tento účel. Žiadame na tento účel využiť aj podzemnú garáž. 

1.12 Žiadame, zabezpečiť odvoz odpadu (OLO) v čase, ktorý nenaruší plynulosť prevádzky 
zastávky MHD a plynulosť dopravy na verejnej komunikácii. 

1.13 Navrhované pešie prístupy IZ žiadame riešiť v nadväznosti na zastávky MHD a priechody 
pre chodcov v súlade s projektom „Električková trat'" Dúbravsko-Karloveská radiála". 

1.14 Uloženie inžinierskych sietí WN a NN káble, atď.) žiadame odsúhlasiť s príslušným 
správcom komunikácie. 

1.15 K navrhovanému riešeniu cyklotrasy v komunikácii uvádzame: Cyklotrasu v rámci 
komplexu CPR žiadame riešiť podľa odsúhlaseného variantu zámeru: „Polyfunkčný 

komplex CPR, blok CPR-B a polyfunkčný blok CPR-C", odporúčaného v rámci 
záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia (doposiaľ neevidujeme jeho 
vydanie) za dodržania podmienok stanovených príslušnými STN. 

Z hľadiska záujmov verejnej dopravy: 
1.16 Požadujeme, aby autobusová zastávka „Kráľovské údolie" bola vybudovaná v súlade s 

Koncepciou rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013-2025 
(november 2016). 

1.17 Požadujeme, aby šírka nástupnej plochy autobusovej zastávky bola minimálne 3,5 m 
a výška kasselského obrubníka 240 mm (nad úrovňou priľahlej vozovky). 

1.18 Žiadame, aby dočasné odstránenie prístreška, jeho dočasné uskladnenie a opätovné 
osadenie spolu s technickými špecifikáciami potrebnými pre osadenie prístreška boli 
prerokované s vlastníkom prístreška spoločnosťou J.C. Decaux Slovakia s.r.o. 

1.19 Upozorňujeme, že dočasné zrušenie autobusovej zastávky „Park kultúry" a umiestnenie 
automatu na lístky je potrebné riešiť s prevádzkovateľom MHD V Bratislave 
s Dopravným podnikom Bratislava, a.s. 

1.20 Upozorňujeme, že odstránenie reklamných zariadení spoločností J.C. Decaux (v 
dokumentácii uvedených ako reklamný panel č. 1 a2) a QEX (v dokumentácii uvedených 
ako reklamná trojnožka) nie je možné na základe uzatvorených zmlúv. O presune 
reklamných zariadení je potrebné rokovať s ich vlastníkmi. V prípade odstránenia 
reklamného zariadenia (v dokumentácii uvedeného ako reklamný panel č . 3) je potrebné 
obrátiť sa na MČ Staré Mesto. 
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Z hľadiska technického vybavenia: 
1.21 Rešpektovať súbežné a križujúce vedenia technickej infraštruktúry. 

Z hľadiska ochrany životného prostredia: 
1.22 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 majetku - právnych vzťahov: 
1.23 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. 

2. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Sekcia doprayy, oddelenie verejnej doprayy, 
stanovisko č. MAGS OVD/49862/17-358134/0VD/200/17-P zo dňa 11.08.2017 
2.1 Požadujeme, aby autobusová zastávka bola vybudovaná v súlade s Koncepciou rozvoja 

mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013 -2025 (november 2016). 
2.2 Požadujeme, aby šírka nástupnej plochy autobusovej zastávky bola minimálne 3500 mm 

a výška kasselského obrubníka 240 mm (nad úrovňou priľahlej vozovky). 
2.3 Požadujeme, aby cez nástupnú plochu autobusovej zastávky MHD neboli vedené 

žiadne, VN a NN káble, siete a prípojky, ktoré nie sú potrebné pre vybavenie zastávky. 
2.4 Žiadame, aby dočasné odstránenie prístreška, jeho dočasné uskladnenie a opätovné 

osadenie spolu s technickými špecifikáciami potrebnými pre osadenie prístreška boli 
prerokované s vlastníkom prístreška spoločnosťou J.C. Decaux Slovakia s.r.o. 

2.5 Upozorňujeme, že dočasné zrušenie autobusovej zastávky „ Park kultúry" a umiestnenie 
automatu na lístky je potrebné riešiť s prevádzkovateľom MHD v Bratislave s 
Dopravným podnikom Bratislava, a.s. 

2.6 Upozorňujeme, že odstránenie reklamných zariadení spoločností J.C. Decaux (v 
dokumentácii uvedených ako reklamný panel č. 1 a 2) a QEX (v dokumentácii 
uvedených ako reklamná trojnožka) nie je možné na základe uzatvorených zmlúv. O 
presune reklamných zariadení je potrebné rokovať s ich vlastníkmi. V prípade 
odstránenia reklamného zariadenia (v dokumentácii uvedeného ako reklamný panel č. 3) 
je potrebné sa obrátiť na MČ Staré Mesto. 

3. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava č. MAGS OSK 49995/2017-358137-2 zo dňa 
09.08.2017: 
3 .1. Pred vydaním stavebného povolenia uzatvorí stavebník stavby s Bratislavou v zmysle § 

139 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena, ktorej predmetom bude oprávňovať stavebníka uskutočniť 

navrhovanú realizáciu inžinierskych sietí na cudzom pozemku a podľa § 19 Zákona 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) č. 135/ 1961 Zb. úplné znenie „Dohodu", 
v ktorej budú vyšpecifikované podmienky navrhovaných stavebných úprav. 

4 . Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie (orgán odpadového 
hospodárstva) č. OÚ-BA-OSZP3-2017/76735/HEL/l zo dňa 22.08.2017: 
4.1. Držiteľ odpadov je povinný: 
4.1 .1. zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, 

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

4.1.2.1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý 
ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému, 
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4.1.2.2. recykláciou v rámci svojej Činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu 
inému, 

4.1.2.3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 

4.1.2.4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné 
zhodnotenie, 

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

4.1.4. viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi, 
4.1.5. uchovávať a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy 

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

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

4.3. 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. 

4.4. 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 stanoviska je potrebné doložiť doklad, preukazujúci spôsob nakladania s 
odpadmi zo stavby (t. j. originály faktúr a vážnych lístkov o odovzdaní odpadu 
oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podľa vyjadrenia tunajšieho úradu 
v stavebnom povolení). V dokladoch musí byt' taxatívne označená stavba, z ktorej 
odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. 

5. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie (orgán štátnej vodnej spráyy) 
č. OÚ-BA-OSZP3/13349/GEE/yyj zo dňa 01.10.2018: 
5.1 Objekty SO 122 Úprava existujúcich kanalizačných prípojok z River Parku, SO 123-300 

Odstránenie areálovej dažďovej kanalizácie Nábrežie armádneho generála L. Svobodu, 
SO 123-400 Odstránenie areálovej dažďovej kanalizácie Nábrežie armádneho generála 
L. Svobodu, SO 123-500 Odstránenie areálovej dažďovej kanalizácie Nábrežie 
armádneho generála L. Svobodu sú charakteru vodnej stavby v zmysle š 52 ods. 1 
vodného zákona a podliehajú povoľovaniu orgánu štátnej vodnej správy podľa 5 26 
vodného zákona. 

5.2 K žiadosti o vodoprávne povolenie je potrebné predložiť doklady podľa ust. § 8, resp. § 
24 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona. 

5.3 Existujúce inžinierske siete musia byť pred začatím stavby zamerané a vytýčené. 
5.4 V mieste križovania stavby s existujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie postupovať 

zvlášť opatrne a zachovať ich ochranné pásma. 
5.5 Na stavbu nie je potrebný súhlas podľa 5 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona 

6. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie (orgán štátnej vodnej spráyy) 
č. OÚ-BA-OSZP3/-2018/099025/GEE/l.s zo dňa 05.11.2018: 
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6.1 Súhlas platí za predpokladu, že pri výstavbe nedôjde k zmenám v predloženej 
projektovej dokumentácii, vypracovanej spoločnosťou GFI, a. s„ Brnianska 49, 
Bratislava. 

6.2 Pri uskutočňovaní stavby a následnom užívaní zabrániť nežiaducemu úniku 
nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. 

6.3 Stavbu uskutočňovať v súlade so zákonom č. 7/201 O Z. z. o ochrane pred povodňami 
tak, aby nebol narušený prirodzený odtok povrchových vôd z okolitých pozemkov a aby 
nespôsoboval zaplavovanie okolitých stavieb a pozemkov. 

7. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie (orgán ochrany prírody 
a krajiny obvodu) č. OÚ-BA-OSZP3-2017/082292NSM zo dňa 23.08.2017: 
7.1 Na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona OPK. 
7.2 Výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podľa zákona OPK v území 

zakázanú. 
7.3 Stavba je umiestnená mimo prvkov Regionálneho územného systému ekologickej 

stability mesta Bratislavy (SAŽP, 1994). 
7.4 Dreviny v blízkosti stavby je potrebné chrániť opatreniami podľa STN 83 70 10. V 

prípade, že pri realizácii predmetnej stavby dôjde k výrubu drevín, pre ktorý sa vyžaduje 
vydanie predchádzajúceho súhlasu na výrub, osobitným rozhodnutím orgánu ochrany 
prírody podľa § 47 ods. 3 zákona, je týmto orgánom Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto. 

8. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, č. 02453/2017/CDD-l 18 zo dňa 
16.08.2017: 

8.1 Realizáciu stavby skoordinovať so stavbou Električková trať Dúbravsko - Karloveská 
radiála. 

8.2 Zachovať absolútnu preferenciu električkovej MHD. 

9. Dopravný podnik Bratislava, č. 14888/ 18673/2000/2017 zo dňa 29.09.2017: 
9.1 Parkovanie dopravných prostriedkov obyvateľov, zamestnancov, návštevníkov, 

zásobovania a servisu musí byt' riešené a trvale zabezpečované tak, aby ani sekundárne 
nedochádzalo k obmedzovaniu plynulosti premávky električiek a autobusov na 
koľajovej trati a verejnej komunikácii. 

9.2 Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti v vrátane obnovovania povrchov 
komunikácií nesmú ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnosť prevádzky na 
električkovej dráhe a taktiež v autobusovej MHD, nesmú obmedzovať plynulosť 
premávky električiek a autobusov 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. 

9.3 Realizácia stavby musí byt' termínovo, organizačne a vecne skoordinovaná s ostatnou 
stavebnou činnosťou v ňou dotknutej oblasti a to najmä Rekonštrukciou Dúbravsko
karloveskej radiály. 

9.4 Stavba nesmie poškodiť ňou dotknuté prevádzkové zariadenia DPB, a. s. (zastávky a ich 
vybavenosť). Stavbou dotknuté električkové zastávky musia zostať počas celej doby 
výstavby v prevádzke a stavebník musí zabezpečiť k nim bezpečné prístupové pešie 
trasy. 

9.5 Stavebník je povinný znášať náklady za demontáž a odborné obnovenie označníka 
stavbou dotknutej zastávky. Vyzískané prvky infraštruktúry jestvujúcej zastávky 
( označník) musí stavba odovzdať DPB, a. s. 
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9.6 Premiestnenie zastávkového prístrešku J.C.Decaux do novej polohy musí stavebník 
prerokovať s jeho vlastníkom J.C.Decaux Slovakia a zároveň s DPB, a.s. Záväzný 
termín akejkoľvek manipulácie či zmeny prístrešku musí bezpodmienečne oznámiť 

DPB, a. s. písomne, a to zakaždým najneskôr 1 O dní vopred [02 5950 1500). 
9.7 Priestor vozovky na komunikácii nesmie byt' používaný pre účely skládky stavebného 

materiálu a ani pre odstavovanie vozidiel staveniskovej dopravy, stavebných strojov, 
mechanizmov, apod. 

9.8 Vo všeobecnosti komunikácie, spevnené plochy a priestory slúžiace mestskej hromadnej 
doprave projekčne a realizačne riešiť v súlade s materiálom „Koncepcia rozvoja 
mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013 - 2025", schváleným 
Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy (uznesenie č. 704/2016 zo 
dňa 07.12.2016). 

9.9 Šírka zastávkových pruhov musí byt' 3,25 m a dÍžka nástupnej hrany zastávok MHD 
40,0 metrov. 

9 .10 Vozovku v priestore zastávok MHD projektovať a budovať na povrchu 
s cementobetónovým krytom, uzatváracím náterom a metličkovou úpravou, s použitím 
sieťovej výstuže, v priečnych dilatačných škárach vkladať klzné tmy Q 28 mm a spodné 
vrstvy štandardné, pre ťažkú vozovku. Nábehové hrany betónovej vozovky realizovať v 
pôdorysnom tvare lichobežníka pod uhlom 600, ktorého základňa je pri chodníku 
(nástupišti), resp. zastávkové pruhy riešiť v celku betónové so sieťovou výstužou. 

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

9 .12 V priestore betónovej vozovky zastávkových pruhov nesmú byt' umiestňované klasické 
uličné vpuste. 

9 .13 Základnú infraštruktúru každej zastávky MHD tvorí označník a akustické zariadenie pre 
nevidiacich a slabozrakých, elektronická informačná tabuľa so zobrazovaním odchodov 
spojov v reálnom čase, automat na predaj cestovných lístkov. Tieto zariadenia musia 
mať spoločnú elektrickú prípojku na samostatný meraný odber. NN prípojky pre túto 
vybavenosť musia byť samostatným stavebným objektom. 

9.14 Zastávkové elektronické informačné tabule, ako objekt riešenej stavby požadujeme 
obojstranné, 6-riadkové. 

9.15 V rámci nástupíšť zastávok konkrétne rozmiestnenie jednotlivých prvkov dopravno
prevádzkovej a informačnej infraštruktúry treba detailne prerokovať v projekte pre 
stavebné povolenie. 

9 .16 Cestnú dopravnú signalizáciu na križovatkách, príp. riadených priechodoch pre chodcov 
riešiť plne dynamicky s absolútnou preferenciou električiek a autobusov a aplikáciou 
rádiomodemu na princípe TETRA. 

9 .17 Trasy inžinierskych sietí, káblov CDS, prípadne ďalšie ostatné križujúce električkovú 

koľajovú trať na Nábreží arm. gen. L. Svobodu musia byt' realizované pretláčaním 
(riadeným pretlakom) v bezpečnej hÍbke, uložené v chráničkách, pričom odporúčame, 
aby horná hrana chráničky bola v hÍbke min. 1,70 m od temena hláv električkových 
koľajníc. Súbežné trasy sietí, ako aj technologické jamy potrebné k realizácii pretláčania 

musia byt' vzdialené min. 3,50 m od osi krajnej koľaje. 
9.18 Novobudovaná zastávka autobusov v smere jazdy do centra (pri bývalom PKO) musí 

svojimi rozmermi vyhovovať platnej norme STN 73 6425, farebným prevedením musí 
vyhovovať požiadavkám a zámerom DPB, a.s . a Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy (modernizácia električkovej trate Karloveskej radiály V úseku tunel -
Hanulova). 
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9.19 Stavebník je povinný zabezpečiť okamžité očistenie električkového telesa a koľajníc v 
prípade, že tieto budú znečistené v dôsledku stavebných prác. 

9.20 Začiatok výkopových a stavebných prác musí byt' nahlásený správcovi (5950 1491) 
prípadne na elektrodispečing (5950 6666). 

9.21 Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani ináč poškodiť 
pevné trakčné zariadenia. 

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

9.23 Plnenie vyššie uvedených podmienok žiadame zdokwnentovať v projekte stavby pre 
stavebné povolenie a kompletnú projektovú dokwnentáciu bezpodmienečne predložiť 
DPB, a. s. na vyjadrenie. V prípade preukázania potreby si vyhradzujeme právo stanoviť 
i ďalšie podmienky. 

10. Krajský pamiatkový úrad Bratislava č. KPUBA-2017/19443-2/67574/BAX zo dňa 

31.08.2017: 
10.1 V prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác 

podľa ustanovenia (5 40 ods. 2 3.3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ a nález 
ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou 
osobou. 

11 . Slovenský vodohospodársky podnik, š.p„ Odštepný závod Bratislava č. CS SVP OZ BA 
190/2017/53 zo dňa 12.09.2017: 

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

11.2 Upozorňujeme, že v zmysle 5 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách je potrebné 
povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu, zrušenie 
alebo odstránenie vodnej stavby. 

11.3 Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových a 
podzemných vôd. 

12. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stanovisko č. 86/UR/2017/Ko zo dňa 
06.09.2017: 

12. l Žiadame pri príprave projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie dodržať 
požiadavky vyhlášok č. 532/2002 Z.z. a č. 9/2009 2.2. z hľadiska osôb so zrakovým 
postihnutím. 

12.2 Žiadame predložiť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na posúdenie 
ÚNSS. 

13. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. č. 33486/2017/PD zo dňa 31.08.2017: 
13 .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"), 
(Ing. Janáček, 0903 718 761) a Divízia odvádzanie odpadových vôd (ďalej len 
„DOOV"), (Ing. Vladimír Zajac, 0902 964 451 ). 

13.2 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 5 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o 
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

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

13 .4 Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na 
navrhovanú stavbu je možné 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 BYS na základe 
objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo 
v kontaktných centrách). 

13.5 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. 

13.6 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. 

14. Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a.s. č. TD/NS/0127/2017/Gá zo dňa 

11.08.2017: 
14.1 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti 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 sídel SPP-D 
(www.spp-distribucia.sk). 

14.2 V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 
plynárenských zariadení do vzdialenosti 1 OOm, alebo ak doba vytyčovanie nepresiahne 1 
hodinu. 

14.3 Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného 
konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok 
uvedených v tomto vyjadrení. 

14.4 Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú 
dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych 
predpisov, na posúdenie SPP-D. 

14.5 V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa 
iných predpisov, požadujeme, aby stavebník: 

14.5.l rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

14.5.2 pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 
zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a 
TPP 906 01, 

14.5.3 zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo 
vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam, 

14.5.4 zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a 
križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 

14.5.5 zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní 
existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou. 

14.6Žiadame rešpektovať všetky plynárenské zariadenia podľa platnej legislatívy. 

15. Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 19.10.2017: 
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15.1 Prekládky VN vedení budú zrealizované po podpísaní Zmluvy o vykonanie preložky 
energetického zariadenia medi vlastníkom (Západoslovenská distribučná a.s.) a 
žiadateľom /WOAL, s.r.o.) . 

15.2 Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení 
definovaných podľa §4 3 Zákona o energetike č.25112012 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. 

15.3 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. 

15 .4 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 koordinátor p. Segíň, Hraničná 14, Bratislava ( te/.02/ 
5061.3242,branislav.segin©zsdis.sk). Vo vytyčovacom protokole budú stanovené 
podmienky prác v blízkosti našich zariadení. 

15.5 Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení v majetku Západoslovenská 
distribučná, a.s„, požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným 

spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných 
STN. 

15.6 V prípade poškodenia podzemného el. vedenia v správe majetku našej spoločnosti 
stavebnou činnosťou žiadame uvedenú skutočnosť nahlásiť na poruchovú službu 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. tel. 0800 111 567 a zaslať na adresu 
našej spoločnosti objednávku na opravu poškodeného zariadenia. 

16. Siemens, s.r.o., vyjadrenie č. PD/BA/149/17 zo dňa 07.08.2017: 
16.1 V ďalšom stupni stavebného konania žiadame predložiť na vyjadrenie projektovú 

dokumentáciu k stavebnému povoleniu. 
16.2 Pred predložením dokumentácie k stavebnému povoleniu žiadame verejné osvetlenie 

konzultovať v rozpracovanosti. 
16.3 Pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne. 
16.4 Všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme 

uložiť do chráničiek. 
16.5 Pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.'o.: p. 

Kubišta - tel.: 0903 555 028. 
16.6 V prípade križovania Vašich sieti, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, 

požadujeme dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné nonny STN a 
predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o. 

16. 7 V prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním 
prác prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie. 

16.8 K odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácií požadujeme predvolať 
stavebný dozor Siemens, s. r. o. 

16.9 Prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas 

stavebných prác Vám budeme v plnej výške fakturovať. 

16. l O Práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO, a bez prerušenia prevádzky 
VO. 

16.11 V prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu. na tel. číslo: 

02/ 6381 0151. 
16.12 Toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovateľa VO a nenahrádza 

vyjadrenie vlastníka VO - Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. 

17. Západoslovenská energetika, a.s. č. CZ 6853/07387/20 17 zo dňa 11.09.2017: 
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17. l Žiadame o predloženie podrobnej realizačnej dokumentácie predmetných SO na 
odsúhlasenie technických podmienok prekládok. 

17.2 Harmonogram realizácie prekládok treba dohodnúť písomne minimálne 30 dní vopred s 
prevádzkovateľom telekomunikačnej siete ZSE/ZSD - dispečing Energotel, 
nmc@energotel.sk, tel.č . 5061 2200. 

17.3 V súvislosti s realizáciou prekládok je potrebné sa pred začatím zemných prác obrátiť na 
p.Petra Šmogroviča, tel. č.0911 775 243, smogrovic@nergotel.sk, ktorý bude vykonávať 
technický dozor na mieste stavby a po odkrytí predmetných káblov upresní technické 
podmienky realizácie prekládok. 

17.4 Pri realizácii stavby požadujeme dodržanie Všetkých platných noriem pre styk s 
inžinierskymi sieťami. 

17.5 Po zrealizovaní prekládok je potrebné nám odovzdať geodetické zameranie skutočnej 
trasy a jej vyhotovenie aj v digitálnej verzii. 

17.6 V súvislosti s úpravou kábelovodu podľa SO 128-300, SO 128-400 a SO 128-500 Vás 
upozorňujeme na prítomnosť oznamovacieho metalického kábla v správe ZSE v telese 
kábelovodu Slovak Telekom. Pri stavebných úpravách šácht žiadame postupovať tak, 
aby sa predišlo jeho poškodeniu. 

18. SITEL, s.r.o. č. 746/2017zo dňa 02.08.2017: 
18.1 Záujmovým územím prechádza medzinárodná telekomunikačná trasa HDPE rúr 

a optických káblov siete EUSTREAM, SITEL a 02 Slovakia v správe SITEL s.r.o. 
18.2 Súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia za dodržania podmienok spracovaných 

v predloženom projekte Dokumentácia pre územné rozhodnutie, B.ČASŤ - Súhrnná 
technická správa, B3.3 Stavebno-technické riešenie objektov, B.3.5 SO 126-300, SO 
126-400, SO 126-500 Prekládka Site! rozvodov. 

19. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. zo dňa 08.08.2017: 
19.1 U predmetnej stavby dôjde ku styku so sieťou UPC. 
19.2 Projekt pre SP predložiť UPC na vyjadrenie v rámci stavebného konania. 

20. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. zo dňa 03.08.2017: 
20. l Predložiť na odsúhlasenie ďalšie stupne projektovej dokumentácie. 
20.2 Dať si vytýčiť káble Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s. spoločnosťou Sitel s.r.o. 
20.3 Písomne vopred oznámiť začatie realizačných prác na adrese: Allianz - Slovenská 

poisťovňa, a.s., oddelenie IT infraštruktúry, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava. 
20.4 Po ukončení realizácie odovzdať nám projekt skutočného vyhotovenia a zabezpečiť 

zápis zmien trás HDPE do digitálnej mapy Magistrátu hl. mesta Bratislavy. 
20.5 V prípade poškodenia trás HDPE realizátor zabezpečí okamžitú opravu a bude znášať 

všetky škody, ktoré týmto Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s . spôsobil. 

21. Slovak Telekom, a.s. č. 6611722560 zo dňa 10.08.2017: 
21.1 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (568 zákona č. 351/2011 Z. z.) 

a zároveň jepotrebné dodržať ustanovenie 565 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 
rušeniu. 

21.2 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI 
SLOV AKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred 
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, 
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Daniel Talacko 
,daniel.talacko©telekom.sk, +421 0902719605. 
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21.3 V zmysle 5 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. 

21.4 Zárove11 upozorňujeme stavebníka, že v zmysle š66 ods. 1 O zákona č. 351/2011 2.2. je 
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s 
vlastníkom dotknutých SEK .. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 
prekládku SEK. 

21.5 Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
podmienka spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGl SLOV AKlA, s.r.o. o zákaze 
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedenia zaradení. 

21.6 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 
DlGl SLOV AK.IA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť 
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

21.7 Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy 
SEK spoločnosti Slovak Telekom, as. a DIGI SLOVAKIA, 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 
vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

21.8 Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s . a DlGl SLOVAK.IA, s.r.o. na 
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez 
internetovú aplikáciu na stránke: https:l/www.telekom.sk/vviadrenia. 

21.9 Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 
21.1 O 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. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 
21.11 V prípade. že zámer stavebníka. pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 

Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOV AK.IA. s.r.o. alebo zasahuje do ochranného 
pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. 
povinný zabezpečiť: 

21.11.1 Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 

zamestnancom Slovak Telekom, a.s. 
21.11.2 Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia. 
21.11.3 Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia. 
21.12 UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s 

rôznou funkčnosťou. 
21 .13 Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 

žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým. že 
zabezpečí: 

21.13 .1 Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na 
povrchu terénu. 
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21.13 .2 Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s 
vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré 
boli na jeho ochranu stanovené. 

21.13.3 Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 
odchýlku i- 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej 
polohy na povrchu terénu. 

21.13 .4 Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a 
zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali 
nevhodné náradie (napr. hÍbiace stroje). 

21.13.5 Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, 
krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy 
zariadenia. 

21.13 .6 Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním). 
21.13 . 7 Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129. 
21.13 .8 Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že 

spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DlGI SLOV AKJA, s.r.o. nezodpovedajú za 
zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia). 

21.14 UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie 
tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

21.15 V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu. na VSST (verejná sieť 'ST) je 
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia. (www.telekom.sk). 

21.16 Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 
v plnom rozsahu. 

22. SWAN, s.r.o. č. SW-5722/2017 o dňa 09.08.2017: 
22.1 Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byt' ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 

žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že 
zabezpečí: 

22.1.1 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. 

22.1.2 Realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných 
vedení a zariadení I ochranné pásmo je 0,5 ml požadujeme vykonávať zásadne 
ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle 566, 567 a 
568 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. 

22.1.3 Jestvujúce káble (backbone trasy a korporátne prípojky) musia byt' vytýčené, 
vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky na adresu Heizer Optik, 
s.r.o„ prevádzka Hraničná 18, 821 05 Bratislava, kontakt:p. M. Pulc - 0908 
948 800. 

22.1.4 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. 

22.1.5 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. 
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22.1.6 Oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou 
na možnú polohovú odchýlku ± 30cm skutočného uloženia zariadenia od 
vyznačenej polohy na povrchu terénu. 

22.1. 7 V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je 
toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca SWAN. 

22.1 .8 Stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov). 
22.1.9 Keďže je v záujmovom území plánovaná výstavba cestných komunikácií, 

komunikácií pre peších a parkoviská či iné spevnené plochy nad našou 
existujúcou trasou je NUTNÉ VOPRED prekonzultovať a odsúhlasiť realizačnú 
projektovú dokumentáciu s našou spoločnosťou: optika@swan.sk. 

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

22.1 .11 Požadujeme ďalší stupeň PD pre SP predložiť na odsúhlasenie. 

23. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o . č. 2405/2017/PN o dňa 16.08.2017: 
23.1 Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona 

o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri 
krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch 
pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky 
vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným 
projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s. 

23.2 Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. 
Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " 
Zmluvy o preložke" so -spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná 
organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť 
správcovi PTZ. 

23.3 Vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu 
nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov . 

23.4 Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom 
toho vyjadrenia. 

23.5 Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste 
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že 
zabezpečíte : 

23.5.1 pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na 
povrchu terénu, objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej 
trasy si prevedie objednáte], farbou,- alebo kolíkmi/; 

23.5.2 preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s 
vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú 
odchýlku vytýčenie +,- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach 
v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou 
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hÍbiace 
stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy 
PTZ; 

23.5.3 dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná 
ochrana proti mechanickému poškodeniu; 

23 .5.4 nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok & budovania zariadení, ktoré 
by znemožňovali prístup k PTZ; 

23.5.5 vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou 
PTZ v ochrannom pásme; 
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23.5.6 aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a 
poškodeniu nepovolanou osobou; 

23.5.7 pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť 
krytie a značenie (zákrytová dosky,roka, markery); 

23.5.8 aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033/7732032 
, mob. 0907 7213 78; 

23.5.9 je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami 
(vzhľadom na to, že nezodpovedáme. za zmeny priestorového uloženia PTZ 
vykonané bez nášho vedomia); 

23.5.10 pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o 
nepoškodení trasy; 

23.5.11 v SO 126-300,400,500 prekládka sitel rozvodov sa nachádzajú k ks HDPE a 4 ks 
optických káblov Orange Slovensko a.s. po realizácii previesť opravu KP 
a kontrolné meranie na OK. 

24. eustream, a .s. č. GIS a ITIS 339/2017 zo dňa 17.08.2017: 
24.1 Stavba zasahuje do ochranného pásma diaľkového optického kábla siete eustream, a.s. 
24.2 Ochranné pásmo DOK je 1,5 m na každú stranu. Vytýčene podzemných káblov Vám 

poskytne na požiadanie Martina Kovačič, tel: 0903 213 790. 

25 . BENESTRA. s.r.o. č. 486/2017 zo dňa 05.09.2017: 
25.1 S vydaním ÚR súhlasíme, ak do projektu pre ÚR sa zapracujú podmienky uvedené vo 

vyjadrení spoločnosti Sitel, s.r.o číslo 746/2017 zo dňa 2.8.2017. 
25.2 V záujmovom území plánovanej stavby sa nachádza telekomunikačná optická trasa 

našej spoločnosti. 
25 .3 Vo všetkých kábloch prebieha dôležitá telekomunikačná prevádzka a k prerušeniu 

káblov v žiadnom prípade nesmie dôj sť. 
25.4 Vzhľadom na náročnosť prác v ochrannom pásme optických káblov počas prevádzky 

je nevyhnutné, aby všetky práce ( vrátane zemných ) boli vykonané odborne 
spôsobilou firmou. V tomto konkrétnom prípade pôvodným stavebníkom trás bola 
spoločnosť Sitel, s.r.o. a preto naša spoločnosť BENESTRA, s.r.o. požaduje, aby 
všetky práce súvisiace s optickou trasou vykonala spoločnosť Sitel, s.r.o. na náklady 
investora. 

26. Dial Telecom. a.s„ yyjadrenie č. VD-17/49 zo dňa 27.09.2017: 
26.1 Žiadateľ vykoná všetky opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu podzemného 

telekomunikačného vedenia. 
26.2 Pred začatím stavebných prác žiadateľ zabezpečí na svoje náklady vytýčenie polohy 

podzemného telekomunikačného vedenia priamo na stavenisku (trasa), a to 
prostredníctvom servisnej spoločnosti V ALDE s.r.o„ O vytýčenie polohy podzemného 
telekomunikačného vedenia žiadateľ písomne požiada spoločnosť V ALDE s.r.o. na 
základe písomnej objednávky podanej na prevádzkovú základňu V ALDE s.r.o. (poštou 
alebo e-mailom), a to najmenej 15 dní pred dňom, ku ktorému bude vyžadovať 
vytýčenie. 

26.3 Žiadateľ informuje písomne (poštou, e-mailom) vyššie uvedenú prevádzkovú základňu 
a začatí stavebných prác najmenej 15 dní vopred. 

26.4 Žiadateľ preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať stavebné práce v 
ochrannom pásme podzemných telekomunikačných vedení spoločnosti Dial Telecom s 
polohou podzemného telekomunikačného vedenia, ako bola vyznačená. 

26.5 Žiadateľ smie vykonávať činnosti v ochrannom pásme podzemného telekomunikačného 
vedenia tak, aby nedošlo k poškodeniu podzemného telekomunikačného vedenia. Do 
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vzdialenosti 1,5 m po každej strane vytýčenej trasy podzemného telekomunikačného 
vedenia žiadateľ nebude používať žiadne mechanizačné prostriedky (hÍbiace stroje, 
zbíjačky a pod). 

26.6 V prípade odkrytia podzemného telekomunikačného vedenia ho žiadateľ bezodkladne 
zabezpečí proti poškodeniu. 

26. 7 Žiadateľ riadne zhutní zeminu pod podzemným telekomunikačným vedením a pred 
záhozom písomne alebo iným preukázateľným spôsobom vyzve pracovníkov vyššie 
uvedenej prevádzkovej základne na vykonanie kontroly, či nebolo podzemné 
telekomunikačné vedenie napriek predchádzajúcim opatreniam viditeľne poškodené a či 
boli dodržané stanovené podmienky. V prípade nesplnenia tejto podmienky žiadateľ 
umožní na požiadanie servisnej spoločnosti V ALDE s.r.o. vykonanie dodatočnej 
kontroly a znáša následky s týmto spojené, prípadné poškodenie podzemného 
telekomunikačného vedenia žiadateľ bezodkladne ohlási vyššie uvedenej prevádzkovej 
základni spoločnosti V ALDE s.r.o. 

26.8 Žiadateľ písomne alebo iným preukázateľným spôsobom ohlási prevádzkovej základni 
ukončenie stavebných prác v ochrannom pásme podzemného telekomunikačného 

vedenia alebo v mieste, ku ktorému bolo vydané toto vyjadrenie. 
26.9 Žiadateľ dodrží všetky existujúce platné normy a predpisy pre prácu v ochrannom 

pásme podzemného telekomunikačného vedenia. 
26. IO Žiadateľ uhradí za spoločnosť Dial Telecom pred vykonaním prekládky všetky náklady 

spojené s preložením dotknutej časti podzemného telekomunikačného vedenia, vrátane 
nákladov na vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k cudzím nehnuteľnostiam, na 
ktoré bude podzemné telekomunikačné vedenie preložené. Vysporiadanie 
majetkoprávnych vzťahov k dotknutým nehnuteľnostiam žiadateľ osvedčí 

preukázateľným spôsobom spoločnosti Dial Telecom pred vykonaním prekládky. V 
prípade nesplnenia tejto povinnosti žiadateľ nie je oprávnený prekládka vykonať a 
v prípade porušenia tohto záväzku znáša následky s tým spojené. 

26.11 Žiadateľ pri vykonaní kontroly podľa písm. g) odovzdá prevádzkovej základni V ALDE 
s.r.o. zameranie skutočného prevedenia stavby v mieste križovania (resp. súbehu) v 
rozsahu ochranného pásma. Toto zameranie spočíva v dodaní geodetických súradníc v 
S-JTSK a výšok v príslušnom výškovom systéme (p„ Jadran) v digitálnej a písomnej 
forme, s uvedením o aký typ vedenia sa jedná (nadzemné, podzemné) a s vyznačením 
výškového rozdielu medzi stavbou a podzemným telekomunikačným vedením v mieste 
križovania. Ďalej dodá zákres situácie v mierke 1: 1 OOO, ktorý musí byt' potvrdený 
príslušnou prevádzkovou základňou, a to do 30 dní po ukončení prác. 

26.12 V prípade pomšenia povinnosti vyplývajúcich z tohto vyjadrenia žiadateľ uhradí 
spoločnosti Dial Telecom všetky škody, ktoré mu z tohto vzniknú. 

26.13 V prípade, že žiadateľ poverí vykonaním stavebných prác v ochrannom pásme 
podzemného telekomunikačného vedenia inú osobu, je povinný preukázateľne ju 
oboznámiť s vyššie uvedenými podmienkami a povinnosťami a zodpovedá spoločnosti 
Dial Telecom za ich dodržiavanie touto osobou. 

27. TÚRK TELEKOM INTERNATIONAL, s.r.o. zo dňa 01.08.2017 : 
27.1 Pred začatím stavby je nutné zabezpečenie vytýčenie podzemných telekomunikačných 

zariadení a o začatí prác upovedomiť technické oddelenie TTI SK. 
27 .2 V ochrannom pásme podzemných telekomunikačných zariadení vykonávať ručný výkop 

1,5 na obe strany od ich trasy. 
27.3 V prípade obnaženia podzemných telekomunikačných zariadení zabezpečiť ich ochranu. 
27.4 Pred zásypom výkopu prizvať TTI SK na obhliadku, či sú podzemné telekomunikačné 

zariadenia v pôvodnom stave. 
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27.5 Každé aj drobné poškodenia treba ihneď nahlásiť na hotline TTI SK. 

28. RATNSIDE, s.r.o. zo dňa 01.08.2017: 
28.1 Pred zahájením výkopových prác vyzvať o vytýčenie našej siete. 

29. ACS, spol. s r .o. zo dňa 02.08.2017: 
29 .1 Pre realizáciou investičnej činnosti je povinný stavebník nechať si siete vytýčiť 

u spoločnosti Site!. 

30. J.C. DECAUX SLOV AKIA, s.r.o. zo dňa 25.10.2017 : 
30.1 Spoločnosť J.C. DECAUX SLOVAKIA s.r.o. potvrdzuje, že reklamné zariadenia 

označené v dokumentácii pre územné rozhodnutie v časti G.02 Foto odstraňovaných 
reklamných zariadení ako Reklamný panel č. 1 a Reklamný panel č. 2 sú majetkom 
spoločnosti J.C. DECAUX SLOVAKIA s.r.o. 

30.2 Spoločnosť J.C. DECAUX SLOVAKIA s.r.o. súhlasí s odstránením reklamných 
zariadení uvedených pod bodom 1. za podmienky, že do doby vydania stavebného 
povolenia na predmetnú stavbu bude medzi spoločnosťou J.C. DECAUX SLOV AKIA 
s.r.o. a stavebníkom stavby spoločnosťou WOAL, s.r.o„ uzavretá dohoda, predmetom 
ktorej bude určenie typu reklamného zariadenia a miesta jeho osadenia, ako náhrady za 
reklamné zariadenia, ktoré sa majú v rámci predmetnej stavby odstrániť. 

30.3 Stavebník stavby spoločnosť WOAL, s.r.o„ bude povinná najneskôr jeden mesiac pred 
začatím stavby vyzvať spoločnosť J.C. DECAUX SLOV AKIA s.r.o. na odstránenie 
reklamných zariadení uvedených pod bodom 1. 

31. QEX, a.s. zo dňa 24.04.2018: 
31.1 Spoločnosť QEX, a.s. potvrdzuje, že reklamné zariadenie označené v dokumentácii pre 

územné rozhodnutie stavby v časti G.02 Foto odstraňovaných reklamných zariadení ako 
Reklamná trojnožka je majetkom spoločnosti QEX, a.s. a je vedené v spoločnosti QEX, 
a.s. ako trojhrana s číslom BA66. 

31.2 Spoločnosť QEX, a.s. berie na vedomie že podľa dokumentácii pre územné rozhodnutie 
stavby nebude možné reklamné zariadenie uvedené pod bodom 1. ponechať na mieste 
jeho súčasného umiestnenia (chodník pri PKO), nakoľko toto miesto bude v budúcnosti 
súčasťou rozšírenia Nábrežie arm. gen. L S vo bodu o jeden jazdný automobilový pruh. 

31.3 Spoločnosť QEX, a.s. súhlasí s trvalým premiestnením reklamného zariadenia 
uvedeného pod bodom 1. za podmienky, že jeho premiestnenie bude zrealizované na 
náklady stavebníka stavby spoločnosťou WOAL, s.r.o„ pričom miesto jeho nového 
umiestnenia na pozemku Hlavného mesta SR Bratislavy určí spoločnosť QEX, a.s. po 
rokovaní s Hlavným mestom SR Bratislava. V prípade neuzatvorenia dohody s Hlavným 
mestom SR Bratislava, určí spoločnosť QEX, a.s. iné vhodné miesto na jeho 
umiestnenie. 

31.4 Pred samotným premiestnením reklamného zariadenia uvedeného pod bodom 1. bude 
medzi spoločnosťou QEX, a.s. a stavebníkom stavby spoločnosťou WOAL, s.r.o„ 
uzavretá dohoda o jeho premiestnení. 

31.5 Stavebník stavby spoločnosť WOAL, s.r.o„ bude povinná najneskôr tri mesiace pred 
začatím stavby vyzvať spoločnosť QES, a.s. na uzavretie dohody uvedenej pod bodom 
4„ pričom predpokladaný termín začatia stavby je uvažovaný v 06/2018. 

V zákonom stanovenej lehote účastníci konania neuplatnili námietky. 

Rozhodnutie o umiestnení stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť; 

nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie. 
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Čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný úrad predÍžiť na žiadosť navrhovateľa 
ak ju podal pred uplynutím lehoty. 

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

Stavebný úrad môže 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 Položky 59 písm. a) bod 2. zákona č. 14511995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov navrhovateľ zaplatil dňa 04.02.2019 v pokladni Miestneho úradu Mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto správny poplatok vo výške 100 EUR (slovom: jedensto eur). 

Odôvodnenie 

Navrhovateľ WOAL s. r. o., Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, zapísaný 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka č. : 34103/B, 
IČO: 35 910 755 v zastúpení FORMAT, spol. s. r. o., Handlovská 19, 852 89 Bratislava zapísaný 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 792/B IČO: 
17 315 671 podal dňa 04.02.2019 na stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia 
o umiestnení stavby „Príprava územia a Úprava komunikácie Nábrežie arm. gen. L. Svobodu" 
v členení na stavebné objekty uvedené vo výroku rozhodnutia (ďalej len „návrh") na pozemkoch 
uvedených vo výroku rozhodnutia. 

Stavebný úrad listom č. 5857116626/2019/ST A/Bah zo dňa 12.04.2019 oznámil začatie 
konania dotknutým orgánom a všetkým jeho účastníkom a na uplatnenie námietok určil 1 O 
pracovných dní. 

V zákonom stanovenej lehote neuplatnili účastníci konania námietky. 

K návrhu sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány. Ich podmienky sú zahrnuté vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 

K návrhu sa bez podmienok vyjadrili: 

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy č . KRHZ-BA-HZUB6-
2827/2017-001zodňa03.08.2017 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditeľstvo policajného zboru 
v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, č. KRPZ-BA-KDB-35-148/2017 zo dňa 
02.08.2017 
Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany 
a krízového riadenia č . OU-BA-OKRl-2017/076663 zo dňa 14.08.2017 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia (orgán ochrany ovzdušia) č . OU-BA
OSZP3-2017 /080446/TRK/I zo dňa 16.08.2017 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto č . HŽP/14261 /20 17 
zo dňa 14.09.2017 
Slovenský zväz telesne postihnutých č . 224/2017 zo dňa 31.08.201 7 
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku č. ASM-30-
1829/2017 zo dňa 04.08.2017 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií 
a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií č. SITB-OT4-2017/000233-936 zo dňa 
08.08.2017 
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Dopravný úrad, divízia vnútrozemskej plavby č. 17153/2017/PBVCP-2 zo dňa 

14.08.2017 
Verejné prístavy, a.s. č. 18-01/0104 zo dňa 19.02.2018 
ELTODO SK, a.s. č. 090817/PJ zo dňa 09.08.2017 
Bratislavská teplárenská, a.s . č. 02020/Ba/2017/3410-2 zo dňa 03.08.2017 

V súvislosti s umiestňovanou stavbou vydala Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako 
príslušný správny orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody rozhodnutie č. 

9430/50905/20 17/DŽV/Ral zo dňa 06.12.2017, právoplatné dňa 02.10.2018 aOkresný úrad 
Bratislava ako príslušný orgán štátnej vodnej správy rozhodnutie č . OU-BA-OSZP2-
2019/030492/3-DOK zo dňa 07.06.2019, právoplatné dňa 18.06.2019. 

Stavebný úrad v územnom konaní posúdil návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o 
životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, posúdil, či návrh 
vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým 
požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, či vyhovuje 
predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, dopravné podmienky 
a podmienky ochrany prírody. 

Stavebný úrad v územnom konaní preskúmal návrh a jeho súlad s Územným plánom 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho zmien a doplnkov. Stavebný úrad v 
územnom konaní zabezpečil prostredníctvom navrhovateľa stanoviská dotknutých orgánov a ich 
vzájomný súlad. 

Stavebný úrad v územnom rozhodnutí určil podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy 
spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania a iných opatrení 
v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie. Ďalej v podmienkach na umiestnenie 
stavby určil požiadavky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné 
prostredie a požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov. 

Stavebný úrad podrobne a v celom rozsahu preskúmal návrh na začatie konania spolu 
s projektovou dokumentáciou a spisovým materiálom, posúdil ho s príslušnými hmotnoprávnymi 
a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom konaní, stavebným 
zákonom a vyhláškou, zabezpečil procesné práva účastníkov konania, dostatočne zistil skutkový 
stav veci, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku proti rozhodnutiu má právo podať odvolanie účastník 
konania. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, 
ktorý napadnuté rozhodnutie vydal (Mestská časť Bratislava- Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 
814 21 Bratislava) v lehote 15 dní odo dňa oznámenia (doručenia) rozhodnutia, pričom odvolacím 
orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. Účastník konania môže 
odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vezme odvolanie späť, 

nemôže sa znova odvolať. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 

7 stka mestskej časti 

Strana 20 z 21 



Príloha: situačný výkres so zakreslením predmetu územného rozhodnutia na podklade 
katastrálnej mapy, mapový podklad s vymedzením hraníc územia, ktoré je predmetom 
rozhodnutia a širších vzťahov (účinkov) k okoliu (M 1: 1 OOO) a pre navrhovateľa overená 
dokumentácia pre územné rozhodnutie, prevzatá navrhovateľom osobne 

Doručí sa: 
- účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

- WOAL, s.r.o. , Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava 
- Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
- River Park Base, s.r.o., Dvofákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava 
- Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, 81 2 49 

Bratislava 
- vlastníci bytov, nebytových priestorov stavby so súpisným číslom 7527 na Dvorákovom 

nábreží, postavenej na pozemku pare. č. 22372/54, 22372/55, 22372/52, 22372/53, 
katastrálne územie Staré Mesto, Bratislava 

- vlastníci nebytových priestorov stavby so súpisným číslom 7521 na Dvofákovom nábreží, 
postavenej na pozemku pare. č. 22372/23, 22372/52, 22372/54, 22372/57, 22372/61, 
22372/63, 22372/64, 22372/65, 22372/66, 22372/67 a 22372/81 , katastrálne územie Staré 
Mesto, Bratislava 

Na vedomie: 

1. WOAL s.r.o. Hodžovo námestie 2, 811 05 Bratislava v zastúpení FORMAT, spol. 
s. r.o. , Handlovská 19, 852 89 Bratislava 

2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
3. River Park Base, s.r.o., Dvorákovo nábrežie 1 O, 811 02 Bratislava 
4. Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 

Bratislava 

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

Žiadosť o zverejnenie: 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava na 
webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Žiadosť o yyvesenie verejnej yyhlášky: 

Mestská časť Bratislava- Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 
po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Potvrdenie dátumu yyyesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

Dátum vyvesenia: Pečiatka a podpis: 
Dátum zverejnenia: 

Deň doručenia: 

Dátum zvesenia: Pečiatka a podpis: 
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OBJEKTOV A SKLADBA 
SO 101-300 Výrub a odstránenie drevín 
SO 101-400 Výrub a odstránenie drevín 
SO 101-500 Výrub a odstránenie drevín 

SO 105-300 HTÚ ·hrubé terénne upravy 
SO 105-400 HTÚ - hrubé terénne úpravy 
SO 105-500 HTÚ · hrubé terénne úpravy 

SO 122 Úprava existujúcich kanalizacných 
prípojok z Ríver Parku 

w J H' 

i f • ' ~ f • • ~„t '' ' ~ / · ; 

r.1;(, ' r-•,„•.: 'Ja .. z,: Yrr ~l 1 :: 
~ . ) ~··, ). i '. ; 

: l"~: :.;,, ,~ t_!~ 1 1", , l „„:1. •j ,..,,~·~;(' -::" f\1;~; 

~:-~; .ľl ~ ;,( 1 . ;_ 1;1 ' i --~ r:~i~' c., ;r, 

SO 124-300 Prekládka VN rozvodov 
SO 124-400 Prekladka VN rozvodov 
SO 124-500 Prekládka VN rozvodov 
SO 125-300 Prekládka NN rozvodov 
SO 125-400 Prekladka NN rozvodov 
SO 125-500 Prekládka NN rozvodov 

SO 126-300 Prekládka Sitel rozvodov 
SO 126-400 Prekládka Sítel rozvodov 
SO 126-500 Prekládka Sitel rozvodov 

SO 127-300 Prekládka UPC rozvodu 
SO 127-400 Prekládka UPC rozvodu 
SO 127 -500 Preklad ka UPC rozvodu 

SO 129-300 Prekládka optokablov ZSE 
SO 129-400 Prekládka optokáblov ZSE 
SO 129-500 Prokládka optokáblov ZSE 

SO 140·300 Rozšírenie a úprava komunikácie 
Nábr. ann. gen. L. S~obodu 

SO 140-400 Rozšírenie a úprava komumkilcie 
Nabr. ann. gen. L. Svobodu 

SO 140-500 Rozširerne a úprava komunikácie 
Nábr. ann. gen. L. Svobodu 

StJ ·141 V1strojen:e zas~avky ~ft.HD 
SC 11i2 Prípojk~ NN k zastavke MHD 
SO 143 Nástupište MHD 
SO 144 Chodník k zástavke MHD 
SO 151 -000 Úprava CDS 
SO 152·000 Úprava NN k CDS 
SO 153-000 Prekládka a ochrana koordinačnych, 

komunikačných a optickych káblov CDS 

SO 154-000 l<amerový dohľad križovatky 
SO 155-000 Polportále pre CDS 
SO 156-000 Ochranné opatrenia CDS v zóne troleja 
.{ · '~ ,, 1 ,.. ·,. r • :··,.. •·•• !~'. 

SO 165-000 Odstranerne rekiamnych stavieb 

Príprava územia a úprava komunikácie Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 
k.Ii. Staré Mesto p.č. 22344/2, 22372/1, 22372/2, 22372/10, 22372/11, 22372/44, 22372/4, 22372/9, 22372/45, 22372/8, 22372/35, 
22344/61,22344/58, 22372/23,22372/51,22372/53, 22372/59, 1707/4,22372/35 

Zákres do katastrálnej mapy .. . . 
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ISO 1051 HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY - HRANICA 

L - _J 

1 
ISO 1401 ROZŠÍRENIE A ÚPRAVA KOMUNIKÁOÍ NÁBR. ARH GEN L svoaoou ,--, sa 10 NÁ S TUPIŠ TE MHD 
sa 144 CHODNÍK K ZÁSTAVKE/1HO 

.. „.„ „ - .... , 

ISO 1601 SADOVÉ ÚPRAVY NÁBREŽIE ARM GfN L SVOBODU 

--~ ISO 14" VYHROJENIE ZÁSTAVKYMHD 

o 

c:8 ~ 
°' 

o. 
o. 

1909/Z 

o. 
\910/2 

..,J 22372/45 

r - - - - - -r- - - - - - -r - - - - - - -'\- - - - - - - ,.. - - - - - -\- - - - - - , 
1 so 10 -100 
1 
1 
1 

-- -- -- -... -.. -- - -.c. -.c ~ ..cS -.c: 

-cos-s10-cos-srG-cos-SKJ - ISO 151' ÚPRAVA CESTNEJ DOPRAVNEJ S/GNAUZÁOE 

- H>~ -»->- >>->- - - - ->H- - - ISO 1221 ÚPRAVA EXISTUJÚCICH KANALIZAČNÝCH PRÍPOJOK Z RIVER PARKU 

---~- -- PREKLÁDKA VN, NN ROZVODOV A OPTOKÁBLOV ZSE 

„ 
ŠACHTY VN liJ 

---~CK- --
sa 127 
so 126 PREKLÁDKA SITU, UP( ROZVODOV 

lso 12sl ÚPRAVA KABELOVOOU SLOVAK TELEKOM 

~l.í' ISO 165f ODSTRÁNENIE REKLAMNÝCH ZARIADENÍ 

Okresný úrod 
Bratislava 

kotostrólny odbor 

Dl\o 

21.01 .2019 

1 -

Okres 

Brotislovo 1 
Ôlslo zókazky 

K1 - 817/ 2019 
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Kat. územie 

Staré M• 
Mierka 1 : 10C 

KÓPIA KATASTRÁLNEJ MAPY 
no parcelu: - -. 
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