
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Šíravská 7, 821 07 Bratislava

UR/2683/1060/2021 /SU/JF-1 V Bratislave dňa 07.02.2022

ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa, (ďalej len „stavebný 
úrad“), podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len 
„stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy, 
podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok“), po preskúmaní žiadosti a predloženej dokumentácie, na podklade vykonaného konania 
rozhodol takto :
podľa § 39, § 39a ods. 1,2 stavebného zákona s použitím § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z. z.), ako aj 
príslušných ustanovení správneho poriadku vydáva

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby
I. Týmto rozhodnutím sa umiestňuje stavba :

„ ĽMS FTTH BA Na Piesku 2 Hrušov
v Bratislave, na uliciach : Rebarborová, Čučoriedková, Hrušovská, Repíková, Ríbezľová, 
Egrešová, Marhuľová, Slnečnicová, Ostružinová, Jesienková, Margarétová, Krokusová, 
Pod agátmi, v kat. území Vrakuňa :

na pozemkoch registra E KN parcelné číslo :

590, 3-721/90, /91, /92, /93, /94, /95, /lOl, /102, /103, /104, /105, /106, /107, /108, 
/177, /178, /179, /180, /215, /326, /381, /415, /515; 3-722/13; 3-830/100, /200; 842, 
843/6, /8, /17, /18; 848/4,9-845/9,848/15,849/2; 850/11, /15 /lOl, /201; /144; 855/2, 
856/101, /201; 6-856/400 a 876/102 a
na pozemkoch registra C KN parcelné číslo :

702/13, /15; 846/1, 1242/1, /21; 1253/3, /4, /6; 1268/6, /lO; 1274, 1283/1, /19, /20; 
1306, 1373, 1398, 1425/1, 1429, 1505/1, /2; 1509/1, 1511, 1539, 1540/2, 1541/3, 
1541/3,1559/2, 1572/2,1575/2,1576/2,1579/2,1582/2,1591/4,1596/2, /4; 1599/3, 
1604/2, 1616/1, /2, /3; 1619 1711/3; 1712/1; 1716/1, /ll, /12, /13; 1721/1, /5, /13, 
/14, /15; 1722/1,12, /3, /4, /5, /21; 1730/3, /4; 1768,1945/7,1946/5, /; 1948/6,1951, 
1952,1954/2,1956/2, /14; 1974/2,1989,1990,1992/6, /lO, 111, /19, /20, /21; 1996/9, 
/24, /49; 1997,1998,3716,3719,3728/2,3733,3735/2; 3770/2, /3, /4; 3864/3,3891; 
3895/7, /8; 3897/8,

podľa Celkovej situácie na KM, výkres č. N.O, vypracovanej v 11/2020 Ing. Branislavom Sabom, 
overenej oprávneným osobou, hlavným projektantom Ing. Petrom Musilom, reg. č. 0666*A*2-3, 
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

II. Navrhovateľ : Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28,817 62 Bratislava, IČO; 35 763 469



III. účel stavby : inžinierska stavba

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

A) Urbanistické a architektonické podmienky :
Popis stavby :
Existujúca verejná elektronická komunikačná sieť operátora, spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
bude rozšírená o novobudované káblové prípojky optického kábla v dĺžke 9384 m. Do výkopov 
vedených v spevnenom aj nespevnenom povrchu budú uložené multirúry, do ktorých budú 
zafúknuté optické vlákna.
Trasa pasívnej optickej siete pozostáva z primárnej a sekundárnej časti. Od TO povedie primárna 
časť siete, ktorá bude napájať novovybudované pasívne optické distribučné body (PODB). PODB 
je vonkajšia plastová skriňa rozmerov 1600 x 550 x 350 mm.
Od PODB povedie sekundárna časť siete, ktorá sa bude vetviť do jednotlivých ulíc k rodinným 
domom.
Multirúiy s chráničkou budú uložené v miestach križovania s miestnymi komunikáciami 
riadeným pretlakom popod komunikáciu.
Pod vjazdami do rodinných domov budú multirúry uložené taktiež riadeným pretlakom.
V prípade, že sú v mieste križovania uložené iné podzemné siete, ktoré by mohli byť pri riadenom 
pretlaku poškodené, alebo podvŕtanie klasickými prostriedkami nie je z hľadiska tvrdosti zeminy 
možné, môže byť križovanie vykonané prekopaním, so súhlasom správcu komunikácie.
V prípade nesúhlasu správcu komunikácie s prekopaním komunikácie, môže byť na podvŕtanie 
použitá iná technológia, napr. mikrotunelovanie.
Križovanie miestnych a účelových komunikácií s upraveným pevným povrchom bude vykonané 
podvŕtaním alebo prekopaním podľa možnosti dodávateľa a prístupnosti terénu, s minimálnym 
obmedzením prevádzky. Porušený povrch komunikácií a chodníka bude po výstavbe uvedený do 
pôvodného stavu.
V zastavanom území budú využívané rúry z vysoko hustotného polyetylénu (HDPE), chránené 
pred mechanickým poškodením zákrytovou doskou a v celom priebehu vyznačené výstražnou 
fóliou oranžovej farby.
Pri výstavbe elektronickej siete sa počíta aj s využitím, výmenou a modernizáciou, opravou alebo 
rekonštrukciou existujúcich nadzemných rozvodov a vedení pomocou PODB na existujúcich 
stĺpoch, pričom sa nebude meniť ich trasa. Pri využití nadzemného vedenia budú v týchto 
miestach výkopové práce realizované v obmedzenej miere.
Súbehy s existujúcimi inžinierskymi sieťami po ich vytýčení musia byť riešené podľa STN 73 
6005.
Pri realizácii stavby v blízkosti plynovodov a plynovodných prípojok platí STN 38 64 13 a STN 
73 60 05. Miesta križovania plynovodov, vodovodov a prípojok, ako aj tesného súbehu 
v ochrannom pásme musia byť odkopané ručne, bez použitia strojných mechanizmov, aby 
nedošlo k poškodeniu plynovodov, vodovodov a ich prípojok.
Pri križovaní iných podzemných inžinierskych sietí a v súbehu s nim bude rešpektovaná 
priestorová norma STN 73 6005 a požiadavky ich správcov.
Pri prerušení zemných prác na dlhšiu dobu je potrebné stavenisko zabezpečiť tak, aby nedošlo 
k ohrozeniu bezpečnosti a k porušeniu potrubia, ak by bolo obnažené.

B) Napojenie na inžinierske siete :
Elektronická komunikačná sieť : Stavba sa napája na existujúcu elektronickú komunikačnú sieť

v lokalite Hrušovskej ulice v Bratislave.

Navrhovateľ je povinný splniť osobitné podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk 
dotknutých orgánov :



1. Hlavné mesto SR Bratislava, záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. MAGS ORM 
41668/21-472844 zo dňa 01.02.2021 :

Hlavné mesto SR Bratislava súhlasí s umiestnením líniovej stavby : „ INS FTTH BA Na Piesku 
2 Hrušov - ulica Rebarborová, Čučoriedková, Hrušovská, Repíková, Ríbezľová, Egrešová, 
Marhuľová, Slnečnicová, Ostružinová, Jesienková, Margarétová, Krokusová, Pod agátmi, v kat. 
území Vrakuňa.

Na podklade odborného posúdenia oddeleniami magistrátu v zmysle § 14 ods. 1 zákona SNR č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov sa uplatňujú na 
základe súhrnu teoretických vedomostí, praktických skúseností, znalosti všeobecne záväzných 
právnych predpisov a technických noriem tieto podmienky :

z hľadiska urbanisticko - architektonického riešenia :
• Po ukončení stavebných prác, výstavbou poškodené chodníky, spevnené plochy, prípadne 

komunikácie a zelené plochy uviesť do pôvodného stavu.
z hľadiska ochrany životného prostredia :
• Vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia č. 

5/2018 (VZN) o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej 
zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy, najmä v súlade s § 7 ods. 4 písm.c) VZN, 
podľa ktorého je osoba vykonávajúca zásahy do verejnej zelene v zmysle zabezpečenia 
ochrany drevín povinná v odôvodnených prípadoch po písomnom súhlase vlastníka 
pozemku viesť výkopovú ryhu v koreňovej zóne stromu minimálne vo vzdialenosti 
štvornásobku obvodu kmeňa meraného vo výške 1,3 m, najmenej však 2,5 m od päty kmeňa,

• všetky nové siete viesť v chodníkoch v spoločných kolektoroch tak, aby nová výsadba bola 
vždy na prírodnom teréne v zelených pásoch bez možnosti pochôdznosti,

• v prípade, že je nutné v koreňovej zóne stromov riešiť pochôdznosť, je potrebné priepustnosť 
povrchov pre vodu a ochranu koreňov riešiť v bunkových systémoch (napr. SIL VACELL);

z hľadiska budúcich majetkovo - právnych vzťahov :
• 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. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, záväzné stanovisko č. 
09591/2020/CDD/36421 zo dňa 23.11.2020 :

K projektovej dokumentácii stavby máme z hľadiska stavieb mestských dráh tieto pripomienky :
1. Stavebné práce nesmú poškodiť alebo narušiť statiku trakčného zariadenia.
2. Realizáciou líniovej stavby môže dôjsť do styku s podzemnými vedeniami mestskej dráhy 

na Gagarinovej ulici.
3. Je potrebné vyžiadať si stanovisko správcu dráhy a jej súčastí - Dopravného podniku 

Bratislava, a.s.

3. Dopravný podnik Bratislava, a.s., vyjadrenie č. 33603/41715/2000/2020 zo dňa 30.11.2020 ;

S vydaním územného rozhodnutia na stavbu „INS FTTH BA Na Piesku 2(Slovak Telekom)“, 
podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme bez podmienok.

4. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., záväzné stanovisko č. 8208/95704/40603/2020 zo dňa 
07.12.2020 :

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. ako vlastník a správca diaľnice Dl a jej súčastí, po 
preštudovaní žiadosti a predložených dokladov súhlasí s umiestnením stavby za nasledovných 
podmienok :

1. Stavba bude umiestnená podľa predloženej projektovej dokumentácie, spracovanej elkatel 
s.r.o. v 11/2020.



2. V prípade doplnenia alebo zmeny projektovej dokumentácie, ktoré zasahujú do našich 
právom chránených záujmov požadujeme vopred predložiť NDS, a.s. žiadosť na posúdenie 
s tým, že budete v plnom rozsahu rešpektovať naše oprávnené požiadavky.

3. Stavba nesmie zasahovať na cestný pozemok vetvy diaľnice Dl.
4. Požadujem, aby výkopové práce v okolí pilierov a popod most boli realizované ručne.
5. Požadujeme, aby boli V34ýčené existujúce inžinierske siete a počas výstavby boli 

rešpektované.
6. Požadujeme predložiť ďalší stupeň projektovej dokumentácie na vyjadrenie.
7. Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté stavbou boli vrátené do 

pôvodného stavu.
8. Požadujeme uzatvoriť dohodu o náhrade za obmedzenie užívania nehnuteľnosti po 

vybudovaní uvedenej stavby na majetku NDS, a.s., najneskôr do dvoch mesiacov od 
vybudovania stavby.

9. Požadujeme písomne oznámiť ukončenie stavby na adresu NDS, a.s.. Dúbravská cesta 14, 
821 09 Bratislava, oddelenie preberania investícií a majetkovej správy DaRC.

10. Začiatok a ukončenie prác na stavbe ste povinný oznámiť NDS, a.s. - SSÚD2 Bratislava, 
vedúcemu strediska a budete sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi ním poverených 
pracovníkov.

11. V prípade vzniku škody na majetku NDS, a.s. ste povinný je bezodkladne odstrániť na 
vlastné náklady. Poškodenie oznámite SSUD2 Bratislava, prípadne prekonzultujete spôsob 
a postup pri odstránení škody.

12. Všetci pracovníci budú dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri 
práci.

5. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie správy komunikácií a oddelenie 
stavebných činností, záväzné stanovisko č. MAGS OSK 64900/2020-472894/Ba-348 zo dňa
28.12.2020 :
Na stavbou dotknutých komunikáciách - Čučoriedková, Egrešová, Hrušovská, Rebarborová, 
Repíková, Ríbezľová, Slnečnicová (všetky miestne komunikácie III. triedy) a Jesienková, 
Margarétová, Marhuľová, Ostružinová, Pod agátmi (všetky nezaradené komunikácie) je v správe 
hl. m. SR Bratislavy - oddelenia stavebných činností (OSČ) len verejné osvetlenie (VO).

Na podklade odborného posúdenia predloženej dokumentácie v rozsahu odborných kompetencií 
v zmysle § 140a stavebného zákona a § 3d zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon"), s riešením stavby „INS 
FTTH BA Na piesku 2“ v zmysle predloženej dokumentácie súhlasíme s podmienkami:
1. Dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku hlavného mesta SR Bratislavy 

k predmetnej stavbe.
2. Stavbou dotknuté komunikácie oddelenie správy komunikácií hl. m. SR Bratislavy 

nespravuje, o vyjadrenie k projektovej dokumentácii rozšírenia uvedenej verejnej 
elektronickej telekomunikačnej siete je potrebné požiadať správcu (príp. vlastníka) týchto 
komunikácií.

3. K optickej trase žiadame pripoložiť HDPE rúru pre potreby mesta o priemere 40 mm 
s označením „Metropolitná optická sieť BA - www.bratislava.sk, tel. č. + 421 259356582“. 
Pred zásypom káblovej ryhy žiadame prizvať správcu Metropolitnej optickej siete (Ing. 
Repík) ku kontrole a prevzatiu položených HDPE rúr. Po realizácii žiadame správcovi dodať 
geodetické zameranie HDPE rúr v digitálnej aj papierovej podobe. Všetky práce budú 
vykonané na náklady investora. Prípadné problémy, alebo nejasnosti môžete riešiť so 
správcom Metropolitnej optickej siete-Ing. Repíkom.

4. Dodržať podmienky správcu verejného osvetlenia - oddelenie stavebných činností (OSČ) hl. 
m. SR Bratislavy, uvedené vo vyjadrení č. MAG 493299/2020 zo dňa 10.12.2020, ktoré je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto vyjadrenia.

5. Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov na práce na objektoch v správe oddelenia 
stavebných činností.

6. V zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení

http://www.bratislava.sk


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.

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie stavebných činností, záväzné stanovisko 
č. MAG 493299/2020 zo dňa 10.12.2020 :

S riešením stavby „INS FTTH BA Na piesku 2“ v zmysle predloženej dokumentácie súhlasíme 
s podmienkami :

1.

2.

3.
4.

5.

Požadujeme chrániť káblové rozvody verejného osvetlenia, ktoré sa nachádzajú 
v záujmovom území, pred poškodením. Pred začatím stavby káble verejného osvetlenia 
zakresliť a v teréne vytýčiť odbornou firmou.
V prípade obnaženia, príp. poškodenia káblového vedenia verejného osvetlenia obnoviť 
káblové lôžko a kábel verejného osvetlenia uložiť do ohybnej korugovanej chráničky bez 
použitia káblových spojok (natiahnuť celé káblové polia.)
Pri prácach dodržať STN 70 6005, ostatné platné normy a súvisiace predpisy.
Pred začiatkom prác, pred zásypom rýh a ku kolaudácii stavby prizvať správcu verejného 
osvetlenia k prevzatiu staveniska, ku kontrole a k prevzatiu prác.
Všetky stavebné práce zrealizovať bez prerušenia funkčnosti verejného osvetlenia. Prípadnú 
poruehu verejného osvetlenia ohlásiť.

Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, záväzné stanovisko č. 01114/2021/OR 
TT/SŽTS-5 zo dňa 07.01.2021 :

Stavba zasahuje do ochranného pásma dráhy elektrifikovanej železničnej trate Bratislava Nové 
Mesto - Bratislava - Petržalka, TÚ 2841, DÚ 02 v žkm 9,092 - 10,157 vľavo i vpravo v smere 
staničenia. Stavba podľa predloženej projektovej dokumentácie nezasahuje na pozemok v správe 
ŽSR. Káblové vedenia v správe ŽSR, Sekcia OZT Leopoldov, ktoré nie sú informatívne 
zakreslené v priložených situáciách nebudú podľa predloženej projektovej dokumentáeie stavbou 
dotknuté.

So stavbou súhlasíme, za predpokladu splnenia nasledovných pripomienok :
1. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej 

prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
2. V prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy 

budú všetky náklady na opravné práce odúčtované investorovi.
3. Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR z titulu prípadných negatívnych účinkov 

od železničnej prevádzky.
4. Prebytočnú zeminu z výkopu ani iný odpad neskladovat’ na pozemku ŽSR. Stavebník musí 

dodržiavať zákon o odpadoeh č. 79/2015 Z.z.
5. Upozorňujeme, že ak príde k zmene navrhnutej trasy smerom k železničnej trati, je potrebné 

dodržať pripomienky v vyjadrenia správcu káblových vedení ŽSR, Sekcie OZT Leopoldov 
č. 03609/2020/ORTT/SOZT-2 zo dňa 04.01.2021.

6. Požadujeme zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej dopravy 
počas celej doby jej prevádzky.

7. Upozorňujeme, že zamestnanci iného zamestnávateľa musia predložiť povolenie na vstup 
cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR, neprístupného verejnosti v zmysle predpisu 
ŽSR Z2, L kapitola, čl.2. Povolenie na vstup do obvodu dráhy v prípade potreby vydá ŽSR, 
GR - Odbor 160, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky 
Leopoldov, vyjadrenie č. 03609/2020/ORTT/SOZT-2 zo dňa 04.01.2021 :
Trasy káblových vedení v správe ŽSR OZT boli informatívne zakreslené do máp JŽM. 
Realizáciou stavby v predloženom rozsahu nebudú káblové vedenia a zariadenia ŽSR OZT 
dotknuté. Sekcia OZT nemá z hľadiska svojich záujmov k projektovej dokumentáeii 
v predloženom rozsahu iné pripomienky.



Upozorňujeme, že ak by došlo k zmene uloženia navrhovaných trás - priblíženie navrhovaných 
trás sietí k osi koľají, požiadajte pred zahájením akýchkoľvek prác o vytýčenie káblových vedení 
priamo v teréne. Práce v ochrannom pásme vedení (0,5 km od osi kábla na obidve strany) je 
potrebné vykonávať v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. (zákaz vykonávať terénne úpravy, 
navodzovať zmenu krytia káblovej trasy, prechádzať ťažkými mechanizmami a zriaďovať 
skládky). V blízkosti káblových vedení je potrebné zemné práce vykonávať so zvýšenou 
opatrnosťou - ručným výkopom.

9. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSŮ ŽST TO Bratislava, vyjadrenie č. 
00946/2020/ORTT/TOBAZO dňa 28.12.2020 :
SMSÚ ŽTS TO Bratislava súhlasí s projektom stavby pre územné rozhodnutie v žkm 9,092- 
10,157 pre územné rozhodnutie „INS-FTTHBANa Piesku 2“, po splnení podmienok : 
Upozorňujeme na zákaz činností a povinnosti vlastníkov a užívateľov nehnuteľností v OPD 
v zmysle ustanovení zákona o dráhach č. 513/2009 Z.z., v znení neskorších predpisov.

V záujmovej oblasti sa zariadenia na odvodnenie železničného spodku a inžinierske siete 
v správe ŽSR nenachádzajú.
Stavebník je povinný zabezpečiť, aby ním navrhovaná stavba odolávala vplyvom železničnej 
prevádzky (vibrácie, vplyv prevádzky trakcie) počas celej doby jej prevádzky.
Stavebník bude rešpektovať súčasné i budúce objekty a zariadenia ŽSR v dotknutom území.
Realizáciou stavby, je prevádzkou a užívaním
a) Nesmie dôjsť k ohrozeniu ani k obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy, k narušeniu 

stavby dráhy, jej odvodnenia a k poškodeniu objektov, vedení a zariadení ŽSR.
b) Nesmú byť znečistené pozemky v správe ŽSR.

So stavbou súhlasíme za predpokladu splnenia nasledovných pripomienok :
1. Stavba nesmie ohrozovať ani obmedzovať bezpečnosť železničnej prevádzky.
2. Prebytočný odpad neskladovať v ochrannom pásme dráhy. Stavebník musí dodržiavať zákon 

o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
3. Stavebník si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR z titulu prípadných negatívnych 

účinkov od železničnej prevádzky.
4. V prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy 

budú všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi.

10. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia železničnej dopravy a 
dráh. Odbor dráhový stavebný úrad, záväzné stanovisko č. 25665/202l/SŽDD/54203 zo dňa 
03.05.2021 :

MDV SR súhlasí s umiestnením predmetnej stavby v OPD a zároveň pre jej užívanie určuje tieto 
podmienky :

1.

4.

5.

6.

Stavba bude realizovaná podľa projektu, vypracovaného spoločnosťou elkatel s.r.o.. 
Račianska 96, 831 02 Bratislava, overeného MDV SR, ktorý je prílohou tohto stanoviska. 
Každá zmena oproti overenému projektu musí byť vopred prejednaná so ŽSR a odsúhlasená 
MDV SR.
Pred začatím prác v OPD požiadať ŽSR Oblastné riaditeľstvo Trnava o vytýčenie vedení 
a zariadení v ich správe v dotknutom území, v prípade potreby doriešiť ich ochranu. 
Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia v správe 
ŽSR (súčasné aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom území.
Stavebník je povinný v plnom rozsahu dodržať podmienky ŽSR dané v stanovisku :

Odboru expertízy GR Bratislava, č. 29803/2021/0230-3 zo dňa 12.03.2021, 
Oblastného riaditeľstva Trnava, č. 01114/2021/OR TT/SŽTS-5 zo dňa 07.01.2021. 

Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného 
spodku.
Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám 
technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako to vyžaduje stavba a tak, aby 
bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.



7. Toto stanovisko nenahrádza povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.

11. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava, vyjadrenie č. ASM-41- 
2713/2020 zo dňa 02.12.2020 :

S realizáciou stavby „INS FTTH BA Na Piesku 2“ v kat. území Bratislava - Vrakuňa, okres 
Bratislava II súhlasíme. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné 
vedenia ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany SR:

12. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, záväzné stanovisko č. 
OU-BA-OSZP3-2020/144098/MES/II zo dňa 23.12.2020 :

Z hľadiska odpadového hospodárstva Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné 
prostredie nemá námietky k predmetnej stavbe za dodržania nasledovných podmienok :

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 osobne 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,
- uchovávať a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy v 

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

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

4. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné doložiť záväzné stanovisko Okresného úradu 
Bratislava, Odboru starostlivosti o životné prostredie, referátu odpadového hospodárstva, 
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 Okresného úradu Bratislava v stavebnom povolení). V dokladoch musí byť 
taxatívne označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za 
relevantný.

Podľa § 77 ods.2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov, ak ide o odpady vznikajúce pri 
servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, 
vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste 
pôsobenia právnickej alebo lyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba 
- podnikateľ ten, pre ktorú koho sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.
V prípade, že dôjde k zmene projektovej dokumentácie týkajúcej sa odpadového hospodárstva



(množstvo a druhy odpadov), toto vyjadrenie stráca platnosť a je potrebné požiadať o nové 
vyjadrenie.

13. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, záväzné stanovisko č. 
OU-BA-OSZP3-2016/40767mM zo dňa 06.04.2016.

Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany 
prírody a krajiny okresu, ako dotknutý orgán podľa § 103 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), dáva v zmysle § 9 
ods. písm.b) zákona nasledovné vyjadrenie :

1. Navrhovaná činnosť sa nachádza v zastavanom území obce, pre ktoré platí 1. stupeň ochrany 
v rozsahu ustanovení § 12 zákona OPK

2. Stavebná činnosť nie je činnosťou v území podľa zákona OPK zakázanou.
3. V území stavby sa nenachádza žiadne chránené územie národnej siete, žiadna lokalita 

sústavy Natura 2000 ani biotop národného a lebo európskeho významu.
4. Podľa v súčasnosti platného Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta 

Bratislavy (RÚSES) sa na území navrhovanej činnosti nachádza Regionálne biocentrum 
Prievoz - Vrakuňa. Zámer neovplyvní funkčnosť uvedeného biocentra.

5. Podľa projektovej dokumentácie počas realizácie stavby nedôjde k výrubu stromov ani 
krovín. Vydanie územného rozhodnutia nevyžaduje vydanie predchádzajúceho súhlasu ani 
výnimky orgánu ochrany prírody.

Z hľadiska ochrany prírody súhlasíme s navrhovanou stavbou za dodržania nasledovnej 
podmienky :
V prípade drevín, ktoré zostávajú na predmetných pozemkoch zachované, je pri stavebných 
a výkopových prácach potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných 
alebo nadzemných častí týchto drevín (§47 ods.l zákona OPK) a aby bola zabezpečená ich 
ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej 
vegetácie, podľa ktorej sa výkopové práce ani zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v koreňovom 
priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa vykonávať ručne 
a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene 
hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia 
a ošetria.

14. Okresný úrad Bratislava, Oddelenie civilnej obrany a krízového plánovania, záväzné 
stanovisko č. OU-BA-OKRl-2020/144917-2 zo dňa 27.11.2020 :

K navrhovanému riešeniu líniovej stavby nemá Okresný úrad Bratislava z hľadiska ochrany 
záujmov civilnej ochrany požiadavky a s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu 
súhlasí bez pripomienok.

15. Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komnnikácií, oddelenie 
pozemných komunikácií, záväzné stanovisko č. OU-BA-OCDPK2-2020/143387 zo dňa
25.11.2020 :
Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný cestný 
správny orgán pre cesty I. triedy podľa § 3 ods.4 písm.a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách v znení neskorších predpisov, po posúdení predloženej projektovej dokumentácie, 
vo vzťahu k ceste 1/63 vydáva stanovisko, ktorým súhlasí s predloženou dokumentáciou 
s podmienkami:

V prípade, že navrhovanou stavbou bude dotknutá cesta 1/63, je potrebné požiada Okresný úrad 
Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o príslušné povolenia.

16. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, 
záväzné stanovisko č. KRPZ-BA-KD13-3054-001/2020 zo dňa 20.11.2020 .

Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Bratislave v zmysle § 2 ods.l písm.j) a § 76 ods.l a 6 
zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore posúdil obsah predloženej projektovej 
dokumentácie stavby „INS FTTH BA Na Piesku 2“ - stavba v Bratislave II - Vrakuňa :
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17.

18.

ulice Rebarborová, Čučoriedková, Hrušovská, Repíková, Ríbezľová, Egrešová, 
Marhuľová, Slnečnicová, Ostružinová, Jesienková, Margarétová, Krokusová, Pod 
agátmi. Krajský dopravný inšpektorát KR v Bratislave s predloženou projektovou 
dokumentáciou pre účely investičnej činnosti pre líniovú stavbu súhlasí, pričom si uplatňuje 
nasledovné podmienky :

1. Zásah stavby do priľahlých cestných komunikácií ako aj chodníka požadujeme najskôr 30 
dní pred začatím realizácie stavby predložiť projekt organizácie dopravy na prerokovanie 
a odsúhlasenie KDI KR PZ v Bratislave, pre potreby určenia dopravného značenia v zmysle 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

2. Práce požadujeme riešiť etapovité a jednotlivé úseky dokončovať postupne až do pôvodného 
stavu i s povrchovou úpravou.

KDI KR PZ v Bratislave v súlade so zákonom o Policajnom zbore so vyhradzuje záväzné právo 
na zmeny svojho stanoviska a stanovenie dodatočných podmienok alebo uloženie zmeny 
v prípade, pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky, ako aj v prípade verejného záujmu.

Hasičsl^ a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, záväzné stanovisko č. HZUBA3- 
1020/002650-002 zo dňa 09.12.2020 :

Hasičský a záchranný útvar h. m. SR Bratislavy, ako príslušný orgán vykonávajúci štátny 
požiarny dozor podľa § 28 v súčinnosti s § 22 ods.2 a v súlade s § 25 ods.l písm.b) zákona č. 
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 40 a § 40a 
vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších 
predpisov, posúdil projektovú dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre 
územné rozhodnutie “Verejná elektronická telekomunikačná sieť INS FTTH BA” Na Piesku 2, 
dotknuté ulice : Čučoriedková, Egrešová, Hrušovská, Jesienková, Krokusová, Margarétová, 
Marhuľová, Ostružinová, Pod Agátmi, Rebarborová, Repíková, Ríbezľová, Slnečnicová, 
v Bratislave a s predloženou projektovou dokumentáciou súhlasí bez pripomienok.

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. 
2/106168/KER zo dňa 11.01.2021 :

KPUBA-2020/25192-

Krajský pamiatkový úrad Bratislava podľa § 30 ods.4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), súhlasí 
s umiestnením a realizáciou stavby „INS FTTH BA Na Piesku 2“, ktorá neprechádza 
pamiatkovým územím a nedotýka sa národnej kultúrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom 
zozname pamiatkového fondu SR, s podmienkou :
V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa 
§ 40 ods.2 a ods.3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ Bratislava a nález 
ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ Bratislava, alebo ním poverenou odborne spôsobilou 
osobou.

19. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., vyjadrenie č. 48334/2020/Bm zo dňa 11.12.2020 :

K umiestneniu stavby „INS FTTH BA Na Piesku 2“ nebudeme mať námietky, ak budú splnené 
nasledovné podmienky BVS :
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 a Divízia odvádzania odpadových 
vôd.

2.

3.

Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s 
vodohospodárskymi zariadeniami, požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich ochranné 
pásma vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o 
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné 
práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné



podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému 
vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, 
vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.

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.

5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné 
doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu z katastrálnej mapy so zákresom verejných 
vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.

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.

7. Na vodovodnej prípojke nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by 
mohli mať vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo 
ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody.

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

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

10. 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 a lebo verejnej kanalizácie, prípadne 
prevádzkovateľa.

K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné 
doložiť informatívny zákres GIS BVS.
Vyjadrenie BVS je platné dva roky. BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe 
novozistených skutočností.

20. SPP - distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/NS/0616/2020/Šč zo dňa 27.11.2020 :

SPP-D ako prevádzkovateľ distribučnej siete podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. 
o energetike a o zmene a doplnení niektorýeh zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Zákon o energetike“), súhlasí s umiestnením stavby „INS FTTH BA Na Piesku 2“ za dodržania 
nasledujúcich podmienok :
Všeobecné podmienky:

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,
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení 
do vzdialenosti 100 m bezplatne,
stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných 
prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na 
Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti 
v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa
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ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, 
stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
Činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie 
(obnovy) plynárenských zariadení,
stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú 
strany od obrysu nízkotlakého (ďalej len „NTL“) plynovodu a středotlakého (ďalej len 
„STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej len 
„VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to 
výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za 
dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj aj bezvýkopové 
technológie,
pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od 
obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu 
VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania 
obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie 
priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho 
(resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú 
neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
v prípade ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL 
plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL 
plynovodu, nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne 
kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú 
projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie 
týchto prác,
ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je 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,
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,
stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas 
celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, 
ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 
požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne 
terénu,
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 
ohlásené SPP-D, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, 
zdravia a majetku verejnosti,
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 sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením 
plynárenského zariadenia môže dôjsť k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia 
poľa § 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,
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike.
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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 906 01, 702 12,
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo 
ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
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 01,
v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 
distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani 
umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
v zmysle § 80 ZSkona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 
distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Osobitné podmienky :
treba dbať hlavne na križovanie a súbeh s distribučným plynovodom - ochranné 
a bezpečnostné pásma (hlavne podľa TPP 906 01).

21. Západoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie zo dňa 16.12.2020 :

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na 
stavbu „INS FTTH BA“, elkatel s.r.o., podľa projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Petrom 
Musilom, Račianska 96, Bratislava, za týchto podmienok súhlasí za predpokladu splnenia 
nasledovných podmienok :

Stavebník je povinný dodržiavať ochranné pásma elektroenergetických zariadení spoločnosti 
Západoslovenská distribučná a.s. podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike; 
v území dotknutom stavbou sa nachádzajú NN a VN siete vo vlastníctve ZS DIS, a.s.; 
pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská 
distribučná, o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom 
on-line aplikácie alebo písomnou žiadosťou zaslanou na Tím správy energetických zariadení 
VN a NN, adresa miestne príslušného tímu (pre vytýčenie VN a NN elektromagnetických 
zariadení) a Tím správy sietí VVN, Čulenova č.3, 816 47 Bratislava (pre vytýčenie zariadení 
VVN);
stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, 
aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.;
stavba nebude pripojená k distribučnej sústave spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

22. SIEMENS s.r.o., vyjadrenie č. PD/BA/206/20 zo dňa 23.11.2020 :

Za oddelenie Verejného osvetlenia nemáme k predloženej projektovej dokumentácii pripomienky 
v prípade splnenia nižšie uvedených požiadaviek :

pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne,
všetky káblové rozvody verejného osvetlenia nachádzajúceho sa pod komunikáciou
požadujeme uložiť do chráničiek,
pred predložením projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu žiadame verejné 
osvetlenie konzultovať v rozpracovanosti,
pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o., 
v prípade križovania sietí Slovak Telekom, a.s., resp. zariadení so zariadením verejného 
osvetlenia, požadujeme dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy 
STN a predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens Mobility s.r.o.,
v prípade manipulácie alebo prekládky zariadenia verejného osvetlenia požadujeme pred 
vykonaním prác prizvať stavebný dozor Siemens Mobility s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob 
realizácie.
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k odovzdaniu staveniska pred zasypaním káblov a ku kolaudácii požadujeme predvolať 
stavebný dozor Siemens Mobility, s.r.o.,
prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia verejného osvetlenia 
počas stavebných prác budeme spoločnosti Slovak Telekom, a.s. v plnej výške fakturovať,
práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia verejného osvetlenia a bez prerušenia 
prevádzky verejného osvetlenia,
v prípade poškodenia zariadenia verejného osvetlenia žiadame ihneď nahlásiť poruchu

23. OTNS, a.s., vyjadrenie č. 4985/2020 zo dňa 19.11.2020 :

S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok :

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

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; 
realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení 
a zariadení (ochranné pásmo) požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez 
používania strojových mechanizmov (žiadne riadené a neriadené podvrty) 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;
jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky 
spoločnosti, pri objednávke je nutné uviesť číslo vyjadrenia OTNS, a.s. a dátum vydania 
vyjadrenia, priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom. Trasy siete SWAN je potrebné 
vytýčiť geodeticky;
nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana 
proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky 
materiálov a stavebného odpadu;
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 
prevádzkyschopnosť;
oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práee na vytýčenej trase, na možnú 
polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na 
povrchu terénu;
v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť kiytie telekomunikačných 
káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS;
v prípade, že stavbou bude vyvolaná prekládka trás spoločnosti &OTNS, a.s., je nutné 
prekonzultovať a odsúhlasiť návrh prekládky v ďalšom stupni projektovej dokumentáeie; 
žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS, a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatiu 
odkopaných trás ešte pred zasypaním rýh;
stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov), ochrannej fólie 
a zákrytových dosiek;
bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s.helpdesk; 
upozorňujeme, že v prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia optických 
vedení siete SWAN, ponesie stavebník/zhotoviteľ celú zodpovednosť za prerušenie 
telekomunikačnej prevádzky a bude znášať všetky náklady spojené s odstránením 
poruchy/opravy optickej trasy, vrátane pokút;
pred realizáciou je potrebné požiadať o aktualizáciu a vytýčenie v teréne.
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24. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., vyjadrenie zo dňa 19.11.2020 :

S vydaním územného rozhodnutia danej stavby súhlasíme za nasledovných podmienok :

1. U predmetnej stavby dôjde do styku so sieťou UPC podľa zákresu evid. č. 2264/2020
2. Projekt pre stavebné povolenie predložiť UPC na vyjadrenie v rámci stavebného konania

VI. V súlade s § 40 ods.l stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí 3 roky 
odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
Predĺžiť čas platnosti tohto rozhodnutia možno podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona na žiadosť 
navrhovateľa, ak ju podá pred uplynutím lehoty.
Čas platnosti územného rozhodnutia nemožno predĺžiť, ak je na to isté územie schválený územný 
plán zóny, ktorý rieši predmet územného rozhodnutia.

VIL Územné rozhodnutie je podľa § 40 ods.4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov 
jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Vili. Podľa § 56 pism.b) stavebného zákona stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri 
nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sieti, vrátane 
oporných a vytyčovacích bodov.

V územnom konaní neboli uplatnené námietky účastníkmi územného konania.

Správny poplatok za návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby pre právnickú osobu, je 
predpísaný podľa položky č. 59 písm.a) ods.2 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov vo výške 100 € (slovom jednosto eur).

Odôvodnenie

Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa, tunajšiemu stavebnému úradu bol doručený dňa 
05.02.2021 návrh stavebníka - Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469, 
v zastúpení spoločnosťou elkatel s.r.o.. Račianska 96, 831 02 Bratislava, IČO 52 114 716, na vydanie 
územného rozhodnutia na líniovú stavbu : „INS FTTH BA Na Piesku 2“, Hrušov - ulice Rebarborová, 
Čučoriedková, Hrušovská, Repíková, Ríbezľová, Egrešová, Marhuľová, Slnečnicová, Ostružinová, 
Jesienková, Margarétová, Krokusová, Pod agátmi, Bratislava, na pozemkoch registra E KN parcelné č. 
590, 3-721/90, /91, /92, /93, /94, /95, /lOl, /102, /103, /104, /105, /106, /107, /108, l\ll, /178, /179, 
/180, /215, /326, /381, /415, /515; 3-722/13; 3-830/100, /200; 842, 843/6, /8, /17, /18; 848/4, 9-845/9, 
848/15, 849/2; 850/11, /15 /101, /201; /144; 855/2, 856/101, /201; 6-856/400 a 876/102 a na pozemkoch 
registra C KN parcelné č. 702/13,/15; 846/1, 1242/1,/21; 1253/3,/4,/6; 1268/6,/lO; 1274, 1283/1,/19, 
/20; 1306, 1373, 1398, 1425/1, 1429, 1505/1,12; 1509/1, 1511, 1539, 1540/2, 1541/3, 1541/3, 1559/2, 
1572/2, 1575/2, 1576/2, 1579/2, 1582/2,1591/4, 1596/2,/4; 1599/3,1604/2, 1616/1,/2,/3; 1619 1711/3; 
1712/1; 1716/1,/11,/12,/13; 1721/1,/5,/13,/14,/15; 1722/1,/2,/3,/4,/5,/21; 1730/3,/4; 1768, 1945/7, 
1946/5,/; 1948/6, 1951, 1952, 1954/2, 1956/2,/14; 1974/2, 1989, 1990, 1992/6,/lO,/17,/19,/20,/21; 
1996/9, /24, /49; 1997, 1998, 3716, 3719, 3728/2, 3733, 3735/2; 3770/2, /3, /4; 3864/3, 3891; 3895/7, 
/8; 3897/8, kat. územie Vrakuňa.

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.
Po vyhodnotení okruhu účastníkov konania tunajší stavebný úrad listom č. Oz/2683/1060/2021/SÚ/JF 
zo dňa 13.09.2021 oznámil podľa § 36 ods.l stavebného zákona, v spojení s § 36 ods.4 stavebného 
zákona známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o umiestnení stavby podľa 
§ 35 ods.l stavebného zákona.
Vzhľadom na skutočnosť, že pre územie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe 
ktorej možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie, podľa § 36 ods.2 stavebný úrad upustil od ústneho 
pojednávania a určil účastníkom konania lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na 
uplatnenie námietok a pripomienok. V oznámení stavebný úrad upozornil účastníkov konania a 
dotknuté orgány, že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.
V zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, 
v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z
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orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu 
pred jej uplynutím, primerane predĺži.
Stavebný úrad upozornil, že podľa § 37 ods.3 stavebného zákona neprihliada na námietky a 
pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa § 42 ods.5 
stavebného zákona, v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Podľa § 34 ods.2 stavebného zákona v územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, 
o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, 
ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám, ako aj k susedným stavbám vrátane bytov 
môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.
Podľa § 36 ods.4 stavebného zákona začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby oznámil 
stavebný úrad účastníkom konania verejnou vyhláškou.
Podľa § 26 ods.2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou bolo vykonané tak, že sa písomnosť 
bola vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty -
12.10.2021 bol dňom doručenia.

Stavebník navrhuje umiestniť inžiniersku stavbu „INS FTTH BA Na Piesku 2“ na pozemkoch registra 
E KN a na pozemkoch registra C KN, vo vlastníctve fyzických osôb, právnických osôb, hlavného mesta 
SR Bratislava, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. a vo vlastníctve Slovenskej republiky, zastúpenej 
správcom. Slovenským pozemkovým fondom Bratislava, tak ako je určené vo výrokovej časti územného 
rozhodnutia.

Podľa § 38 stavebného zákona ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez 
súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať 
len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.

Podľa § 139 ods.l písm.c) stavebného zákona pod pojmom „iné právo k pozemkom a stavbám“ sa 
rozumie právo vyplývajúce z iných právnych predpisov.

Stavebník preukázal, že má iné právo podľa § 139 ods.l písm.c) stavebného zákona k cudzím 
nehnuteľnostiam, vyplývajúce z iného právneho predpisu, zo zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZEK“), podľa ktorého iné právo 
k nehnuteľnosti preukazuje potvrdením o splnení oznamovacej povinnosti.

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov je osobitným 
zákonom (lex specialis), ktorý chráni verejný (všeobecný) záujem v oblasti elektronických komunikácií, 
čo znamená, že jeho právna úprava v oblasti zriaďovania a prevádzkovania verejnej siete a jej vedení 
na cudzích nehnuteľnostiach, ako aj v oblasti poskytovania verejných služieb zákazníkom má prednosť 
pred právnou úpravou iných zákonov, ktoré sú vo vzťahu k ZEK všeobecnými zákonmi (lex generalis) 
i napriek tomu, že majú rovnakú právnu silu, teda sú zákonmi, preto má prednosť aj pred zákonom č. 
278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 66 ods.2 ZEK povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa ods. 1 písm. a) sú vecnými 
bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach.
Z citovaného ustanovenia vyplýva, že zákonné vecné bremeno je súhrn práv a povinností, ktoré ukladá 
ZEK v oblasti zriaďovania a prevádzkovania verejných sietí a ich vedení na cudzích nehnuteľnostiach 
nielen podniku ale aj vlastníkovi (správcovi) alebo užívateľovi dotknutej nehnuteľnosti. Ide o povinnosti 
záväzné pre obidve strany, ktorých neplnenie ZEK sankeionuje. Vzhľadom k tomu, že vecné bremeno 
tvoria zákonné práva a povinnosti nie je právny dôvod na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného 
bremena alebo nájomnej zmluvy. Zákonné vecné bremeno rešpektuje aj § 1 ods.2 Občianskeho 
zákonníka, ktorý znie : Občiansky zákonník upravuje majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, 
majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, 
pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony. Týmto iným osobitným zákonom je ZEK.

Zákonné vecné bremeno sa nezriaďuje Zmluvou o zriadení odplatného vecného bremena a jej 
následným vkladom do katastra nehnuteľností preto, že vecné bremeno pôsobí priamo zo zákona. 
Vzhľadom k tomu, že obsahom vecného bremena sú zákonné práva a povinnosti, oprávnenie zriadiť 
vedenie elektronickej komunikačnej siete na cudzích nehnuteľnostiach vzniká najskôr splnením
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zákonnej povinnosti podniku (Slovak Telekom, a.s.) uvedenej v § 66 ods. 3 ZEK upovedomiť 
dotknutého vlastníka alebo užívateľa o výkone oprávnení a to najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu 
havárie, výkonu práv zo zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik 
vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia. V takom prípade upovedomí 
vlastníka alebo užívateľa bezodkladne. Inak zákonné vecné bremeno vzniká vždy najneskôr zhotovením 
stavby.

Povinnosť strpieť na dotknutej nehnuteľnosti zriadenie inžinierskej stavby ukladá správcovi majetku 
štátu zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, kde v § 13a ods. 2 
odkazuje na § 66 ZEK ako osobitný právny predpis.

Povinnosť vlastníka strpieť na dotknutej nehnuteľnosti oprávnenia podniku (Slovak Telekom, a.s.) 
uvedené v § 66 ods.l ZEK vyplývajú aj zo znenia ČI. 20 ods.3 Ústavy SR a čl. 11 ods.3 Listiny 
základných práv a slobôd, ktorý znie : „ Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných 
alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Jeho výkon nesmie poškodzovať 
ľudské zdravie, prírodu a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom".

Z vyššie citovaného ústavného znenia vyplýva, že vlastníctvo nespočíva len v práve jedného a v 
povinnosti ostatných ho v jeho práve nerušiť, ale že i vlastník sám má z dôvodu svojho vlastníckeho 
práva určité povinnosti vznikajúce mu priamo zo zákona. Zákaz zneužitia vlastníckeho práva je teda 
svojou povahou jeho pojmovým obmedzením. Ústava SR výslovne zakazuje zneužívať vlastnícke právo 
takým výkonom vlastníckeho práva, ktorý spôsobuje ujmu na právach iných subjektov, alebo je 
porušením všeobecných záujmov chránených zákonom. Z uvedeného vyplýva, že vlastník je povinný 
strpieť na dotknutej nehnuteľnosti zriadenie verejnej siete, inak by spôsobil ujmu na zákonných právach 
iných subjektov, v tomto prípade ujmu na právach iných občanov SR uzavrieť zmluvu o poskytovaní 
verejných služieb podľa § 44 ZEK bez ohľadu na ich geografickú polohu.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že vecné bremeno ako iné právo k pozemku vyplýva priamo zo zákona 
a preto stavebný úrad nie je oprávnený v územnom konaní riešiť majetkovo právne vzťahy účastníkov 
konania, vyplývajúce z iného právneho predpisu, zo zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 
komunikáciách v znení neskorších predpisov (ZEK) a preto sa požiadavkou z oznámenia Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy vyššie uvedenou nezaoberal, nakoľko je nad rámec kompetencií 
stavebného úradu, vyplývajúcich zo stavebného zákona.

Navrhovaný zámer je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, schváleným 
uznesením MsZ č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 s účinnosťou od 1.9.2007, v zmysle ktorého je predmetné 
územie, ktorého súčasťou je záujmová lokalita, v ktorej je umiestnená líniová stavba elektronickej 
komunikačnej siete „INS FTTH BA Na Piesku 2“ definované pre funkčné využitie :
- obytné územie : málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, stabilizované územie
- obytné územie : málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, rozvojové územie, 

kód D
- občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, číslo funkcie 201, stabilizované 

územie
- územie mestskej zelene : ostatná ochranná a izolačná zeleň, číslo fúnkeie 1130, stabilizované územie,
- plochy námestí a ostatné komunikačné plochy - súčasť komunikácií

Uvažovaný zámer bol posúdený Odborom usmerňovania investičných činností hlavného mesta SR 
Bratislava a bolo vydané záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. MAGS OUIC 41668/21-472844, 
dňa 01.02.2021.

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby bol doložený dokumentáciou pre územné konanie, 
vypracovanou Ing. Branislavom Sabom v 11/2020, sprievodná a súhrnná technická správa v 02/2021 
a autorizačně overenou zodpovedným projektantom Ing. Petrom Musilom, reg. č. 0666*A*2-3, elkatel 
s.r.o.. Račianska 96, 831 02 Bratislava, ku ktorej sa vyjadrili :
hlavné mesto SR Bratislava, Odbor usmerňovania investičných činností, hlavné mesto SR Bratislava, 
oddelenie dopravy; Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie správy komunikácií a oddelenie

16



stavebných činností; Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie stavebných činností; Úrad 
Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy; Dopravný podnik Bratislava, a.s.. Národná 
diaľničná spoločnosť, a.s.; Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava; Železnice SR, Oblastné 
riaditeľstvo Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky; Železnice SR, Oblastné 
riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽST TO Bratislava; Ministerstvo dopravy a výstavby SR; Ministerstvo 
obrany SR, Úrad správy majetku štátu; Ministerstvo vnúta SR, Odbor telekomunikácií; Okresný úrad 
Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie - z hľadiska štátnej správy odpadového 
hospodárstva a štátnej správy ochrany prírody a krajiny; Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií; Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia; Krajské riaditeľstvo 
Policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát; Hasičský a záchranný útvar H. m. SR 
Bratislavy; Krajský pamiatkový úrad Bratislava; BVS, a.s.; SPP distribúcia, a.s.; Západoslovenská 
distribučná, a.s., SIEMENS s.r.o., OTNS, a.s., UPC Broadband Slovakia, s.r.o.. Orange Slovensko, a.s.. 
Bratislavská teplárenská, a.s., Tiirk Telekom International SK, s.r.o., Slovanet, a.s., Dial Telekom, a.s., 
Veolia Energia Slovensko, a.s., VNET, a.s. a Západoslovenská energetika, a.s., s prípadnými 
podmienkami, ktoré sú zapracované do podmienok pre umiestnenie stavby vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia a ktoré je navrhovateľ povinný splniť.

Stavebný úrad územným rozhodnutím vymedzuje územie na navrhovaný účel, pričom určuje aj 
podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi 
územného plánovania a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie. V podmienkach na 
umiestnenie stavby určil požiadavky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti 
o životné prostredie a požiadavky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov.

Stavebný úrad preskúmal návrh stavebníka zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona, podľa 
vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy, 
ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecne záväzné požiadavky na výstavbu stanovené stavebným zákonom 
a vykonávacími vyhláškami k tomuto zákonu.

V konaní bol preskúmaný súlad stavby so zákonmi a inými právnymi predpismi podľa § 3 ods.l a ods.4 
správneho poriadku a vydanie rozhodnutia vychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili umiestneniu líniovej inžinierskej 
stavby a konštatuje, že stavebník splnil podmienky pre vydanie územného rozhodnutia a preto rozhodol 
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie : Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie (riadny opravný prostriedok) do 
15 dní odo dňa jeho doručenia účastníkom konania na správnom orgáne, ktorý 
napadnuté rozhodnutie vydal, na mestskú časť Bratislava - Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 
Bratislava. Toto rozhodnutie je po využití všetkých riadnych opravných prostriedkov 
preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon 
č. 162/2015 Z.Z.).

JUDr. Ihg. Ma^i 
staro

tin K u r u c 
s t a

Príloha : situácia

Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou :

1. Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou elkatel s.r.o.. 
Račianska 96, 831 02 Bratislava - stavebník
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2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
3. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
4. Slovenská republika, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
5. Šimon Spišiak, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
6. Rozália Spišiaková, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
7. Ernest Krammer, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
8. Helena Krammerová, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
9. Michal Šurman, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
10. Veronika Šurmanová, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
11. Leopold Gross, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
12. Katarína Grossová, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
13. Ignác Petričák, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
14. MUDr. Jaroslav Siman, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
15. MUDr. Mária Simanová, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
16. Viktor Mikulášek, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
17. Jozefína Mikulášeková, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
18. Cvetko Bajčev, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
19. Zdravka Bajčevová, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
20. Ján Révay, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
21. Gizela Révayová, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
22. Pavol Bachar, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
23. Judita Bacharová, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
24. Ondrej Alman, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
25. Mária Almanová, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
26. Pavol Pálíy, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
27. Bernard Stindl, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
28. Pavol Hodál, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
29. Ján Banák, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
30. Anna Amsteinová, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
31. Eva Politzerová, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
32. Edita Politzerová, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
33. Tibor Dralošty, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
34. Vincent Janík, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
35. Mária Horná, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
36. Ján Neštrák, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
37. Valéria Neštráková, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
38. Michal Csáder, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
39. Jozef Plecho, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
40. Veronika Plechová, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
41. Pavol Pleskura, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
42. Terézia Pleskurová, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
43. Jozef Fábry, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
44. Alexander Balan, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
45. Kornélia Balanová, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
46. Tibor Duchoň, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
47. Mária Diamantová, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
48. Margita Nágelová, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
49. Ján Czuczor, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
50. Karla Czuczorová, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
51. Ján Blažek, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
52. Mária Blažeková, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
53. Alojzia Bolechová, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
54. Anna Vaculíková, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
55. Helena Kardošová, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
56. PaedDr. Ingrid Muránska, Ríbezľová 8, 821 07 Bratislava
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57. Lukáš Kovaľ, Pod agátmi 13, 821 07 Bratislava
58. Eva Kovaľová, Pod agátmi 13, 821 07 Bratislava
59. Ing. Radoslav Majerský, Pod agátmi 11, 821 07 Bratislava
60. AT THE CORNER, s.r.o.. Hrušovská B, 821 07 Bratislava
61. Ing. Erik Marek, Pod agátmi 10, 821 07 Bratislava
62. Ing. Erika Mareková, Pod agátmi 10, 821 07 Bratislava
63. Mgr. Michal Kotleba, Hrušovská lA, 821 07 Bratislava
64. Ján Madarás, Hrušovská 1, 821 07 Bratislava
65. Mgr. Tatiana Knošková, Jura Hronca 1C, 841 02 Bratislava
66. Ing. Rastislav Knotek, Mierová 36, 821 05 Bratislava
67. Mgr. Ing. Marek Štrpka, Pod agátmi 1, 821 07 Bratislava
68. Ing. Petra Štrpková. Pod agátmi 1, 821 07 Bratislava
69. Igor Brosz Tehelná 23, 831 03 Bratislava
70. Alexandra Broszová, Pod agátmi 2, 821 07 Bratislava
71. Dipl. Kfm. Ing. Radovan Polakovič, Pod agátmi 5, 821 07 Bratislava
72. Ivana Polakovičová, Pod agátmi 5, 821 07 Bratislava
73. Ing. Michal Bojsza, Hrušovská 5, 821 07 Bratislava
74. Tomáš Kašša, Trenčianske Bohuslavice 151,913 07 Bošáca
75. Alena Kaššová, Trenčianske Bohuslavice 151, 913 07 Bošáca
76. Ján Hartl, Čučoriedková 15 C, 821 07 Bratislava
77. JUDr. Peter Štrpka, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
78. PaedDr. Danica Štrpková, Pod agátmi 6, 821 07 Bratislava
79. Tomáš Szedlák, Nemocničná 55, 924 01 Galanta
80. Ľubica Szedláková, Pod agátmi 8, 821 07 Bratislava
81. Ing. Dušan Luchava, Tichá 34, 811 02 Bratislava
82. Matúš Ritomský, Ušiakova 2, 841 02 Bratislava
83. Ing. arch. Monika Krkošeková, Ružová dolina 9, 821 08 Bratislava
84. Ing. Julius Šréter, Vyšehradská 7, 851 06 Bratislava
85. Peter Poláček, Tymiánova 14, 821 07 Bratislava
86. Robert Šimek, Prievozská 17, 821 09 Bratislava
87. Mgr. Andrea Šimek, Sklenárova 32, 821 09 Bratislava
88. Ing. Tomáš Dányi, Palkovičova 3, 821 08 Bratislava
89. Mgr. Katarína Dányiová,Včelárska 17, 821 05 Bratislava
90. Mgr. Martina Dányiová, Palkovičova 3,821 08 Bratislava
91. Tibor Šabla, Hušovská 25, 821 07 Bratislava
92. Ing. Anna Šablová, Hrušovská 25, 821 07 Bratislava
93. Elena Hudecová, Jána Jonáša 19, 841 08 Bratislava
94. Ing. Ivan Korda, Hrušovská 59A, 821 07 Bratislava
95. Ing. Beata Kordová, Hrušovská 59A, 821 07 Bratislava
96. Radovan Suško, Hrušovská 59C, 821 07 Bratislava
97. Roman Čársky, Toplianska 10, 821 07 Bratislava
98. Michaela Čárska, Homádska 14, 821 07 Bratislava
99. Richard Angelov, Hrušovská 27A, 821 07 Bratislava
100. Vladimír Boža, Hrušovská 27B, 821 07 Bratislava
101. Mária Božová, Hrušovská 27B, 821 07 Bratislava
102. Mgr. Soňa Rajzíková, Hraničná 20A, 821 05 Bratislava
103. Ing. Annamária Kovářová, Púpavová 43, 841 04 Bratislava
104. Ing. Karol Nitranský, Hrušovská 57, 821 07 Bratislava
105. Mária Nitranská, Hrušovská 57, 821 07 Bratislava
106. Ing. Igor Nitranský, Súľovská 11, 821 05 Bratislava
107. Darina Nitranská, Súľovská 11, 821 05 Bratislava
108. MUDr. Miroslava Juráková, Floglova 3, 811 05 Bratislava
109. Ing. Mária Šagáthová, Haburská 17, 821 01 Bratislava
110. Ing. Eva Odnogová, Lenardova 6, 851 01 Bratislava
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111. Peter Šimún, Vavřínová 4B, 821 03 Bratislava
112. MVDr. Petra Masarovičová, Beckovská 30, 821 04 Bratislava
113. Mgr. Peter Krpelán, Lenardova 6, 851 01 Bratislava
114. Ing. Eva Krpelánová, Hrušovská 25D, 821 07 Bratislava
115. Mgr. Michal Krpelán, Lenardova 6, 851 01 Bratislava
116. Pavol Púčik, Matějkova 16, 841 05 Bratislava
117. Anna Púčiková, Matějkova 16, 841 05 Bratislava
118. Ing. Jozef Haspra, Hrušovská 25G, 521 07 Bratislava
119. Ing. Andrea Hasprová, Súmračná 32, 821 02 Bratislava
120. Matej Taliga, Dolné Orešany 409, 919 02 Dolné Orešany
121. Lucia Taligová, Rajecká 18, 821 07 Bratislava
122. MUDr. Jana Holčíková, Turá Lúka 485, 907 03 Myjava
123. Ivan Širilla, Kresánkova 7, 841 05 Bratislava
124. JUDr. Radoslava Širillová, Mierová 54, 821 05 Bratislava
125. Timea Púčiková, Matějkova 16, 841 05 Bratislava
126. Soňa Golianová, Hrušovská 23A, 821 07 Bratislava
127. Vladimír Golian, Hrušovská 23A, 821 07 Bratislava
128. Mária Majerčíková, Pekníkova 3, 841 02 Bratislava
129. Eva Jiřišté, Cabanova 32, 841 02 Bratislava
130. DEMJAN, s.r.o., Rebarborová 13, 821 07 Bratislava
131. HDB GROUP, a.s., Rebarborová la, 821 07 Bratislava
132. Helena Erancová, Budyšínska 20, 831 03 Bratislava
133. Tatiana Kamišová, Rajtáková 18, 841 03 Bratislava
134. BSS, spol. S r.o., Rebarborová 47, 821 07 Bratislava
135. Mgr. Jarmila Ondrušková, Nové Šuty 9, 831 07 Bratislava
136. Edita Méryová, Rebarborová 17A, 821 07 Bratislava
137. Mgr. Barbara Méryová, Rebarborová 17A, 821 07 Bratislava
138. Ing. Zuzana Pálová, Rebarborová 35E, 821 07 Bratislava
139. Viktor Ravasz, Rebarborová 35D, 821 07 Bratislava
140. Richard Ravasz, Jeséniová 41, 831 01 Bratislava
141. Mgr. Ivan Pauko, 29. augusta 23, 811 09 Bratislava
142. Danica Pauko, 29. augusta 23, 811 09 Bratislava
143. Peter Mojžiš, Exnárova 47, 821 03 Bratislava
144. Mgr. Svetlana Mojžíšová, Exnárova 47, 821 03 Bratislava
145. Mgr. Katarína Krútilová, Rebarborová 35F, 821 07 Bratislava
146. Ing. Júlia Šodorová, Rebarborová 51 B, 821 07 Bratislava
147. Mgr. Eeo Majemík, Mierová 120, 821 05 Bratislava
148. Mgr. Sylvia Majemíková, Rebarborová 51 C, 821 07 Bratislava
149. Vladimír Bílik, Homolova 4, 841 01 Bratislava
150. Tibor Fehér, Radarova 2, Bratislava
151. Ing. Milan Horanský, Medená 4, 811 02 Bratislava
152. Ľudovít Majer, Jašíkova 3, 821 03 Bratislava
153. Juraj Áron, Márie Curie Sklodowskej 2, 851 04 Bratislava
154. Peter Žilinek, Fedinova 1, 851 01 Bratislava
155. Ján Galbavý, Leškova 8, 811 04 Bratislava
156. Elena Galbavá, Eeškova 8, 811 04 Bratislava
157. Juraj Áron ml., Márie Curie Sklodowskej 2, 851 04 Bratislava
158. Ing. Michal Balan, Haburská 19, 821 01 Bratislava
159. Ing. Dalibor Klíma, Hríbová 12, 821 05 Bratislava
160. Jana Balanová, Obchodná 19, 811 06 Bratislava
161. MUDr. Lucia Illéšová, Čučoriedková 4, 821 07 Bratislava
162. Andrea Chňapeková, Karpatské námestie 19, 831 06 Bratislava
163. Ing. Veronika Gubánová, V záhradách 14, 811 02 Bratislava
164. Michal Csáder, De Bisweide 64, 5971 Grubbenvorst, Holandsko
165. Andrea Lukačovičová, Vetemicová 17, 841 05 Bratislava
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166. JUDr. Helena Škuriová, Pod Zečákom 52A, 841 03 Bratislava
167. Tomáš Kratochvíla, Rovnianková 12, 851 02 Bratislava
168. Mgr. Martin Beňo, Košická 28, 821 08 Bratislava
169. Peter Vallett, Starhradská 4, 851 05 Bratislava
170. Vladimír Šťastný, Červenej armády 18, Turany
171. JUDr. Ivan Lúčan, Havlíčkova 14, 811 04 Bratislava
172. Juraj Hrbatý, Hrušovská 52, 821 07 Bratislava
173. Zuzana Hrbatá, Hrušovská 52, 821 07 Bratislava
174. Martin Záhora, Hrušovská 52A, 821 07 Bratislava
175. JUDr. Andrej Hmčár, Bavlnářská 18, 911 05 Trenčín
176. Mgr. Silvia Hmčárová, Hrušovská 52B, 821 07 Bratislava
177. Peter Mihel, Hrušovská 52C, 821 07 Bratislava
178. Jana Mihelová, Hrušovská 52C, 821 07 Bratislava

Doručuje sa na vedomie :

1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou elkatel s.r.o., 
Račianska 96, 831 02 Bratislava - stavebník

2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
3. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
4. Slovenská republika, v. z. SPF, Búdková 36, 811 04 Bratislava
5. Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava - so žiadosťou 

o zverejnenie na úradnej tabuli a webovej stránke a následné vrátenie tunajšiemu stavebnému úradu

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Dátum vyvesenia:

pečiatka, podpis

Dátum zvesenia:

pečiatka, podpis

Co : Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava ( k spisu)

21




