
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLÁVÁ - KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

č. KV/SÚ/ l734/2020/ 10349/ZM V Bratislave dňa 10. júna 2020

ROZHODNUTIE

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (ďalej len ,,stavebný
úrad") podra § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon") v nadv?osti na § 7a písm. i) zákona č.
377/}990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, v znení neskorších predpisov
(d'alej len ,,zákon o hlavnom meste") a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadvinosti na §
1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50i 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, a podl'a § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom
konaní, v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny póriadok"), na podklade vykonaného
konania rozhodol takto:

podra § 66 stavebného zákona aostatných súvisiacich ustanovení stavebného zákona
a správneho poriadku, v spojení s § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona,

stavebné povolenie na stavbu

s názvom:

objekt:
,,BA Karlova Ves, Staré Grunty, Paulíny, NNK"
SO Ol - NN Káblové vedenie,

prestavebníka: spoločnost' Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,Zápai
, ICOBratislava 1, IČO: 36 36 1518,

816 4'l

miesto stavby: na pozemkoch registra CKN parciel č. 2954/3, 2963;46, 2963/47 katastrálne
územie Karlova Ves, Bratislava (d'alej len ,,k.ú. Karlova Ves, Bratislava"), ul.
Staré Grunty,

úěel stavby: inžinierska stavba l miestny rozvod elektriny (§ 43a ods. (3) písm. i)
stavebného zákona),

na stavbu bolo mestskou ěast'ou Bratislava-Karlova Ves vydané:
územné rozhodnutie Č.j.: KV/SU/31/2018/95/ZK zo dňa 25.Ol.20l8, pyávoplatné dňa
09.03.2018,

popis stavby:
Preďmetom územného konania je pripojenie nového odberného miesta na ulici Staré Grunty. ZSD,
a.s., sa zaviazala, že na základe technických podmienok, vybuduje nový NN káblový distribučný
rozvod káblom 2x NAYY-J 4x240. Navrhované NN káble budú zaústené do novej rozpojovacej



skrine 1-SR. Navrhované NN ká51e sa pripoja NN spojkámi na existujúci kábel, ktoíý sa rozreže.
Navrhovaný NN rozvod bude realizovaný ká51om jednotného typu NAYY-J 4x240, o celkovej
dÍžke 80,00 m.
Nový NN kábel bude uložený vo vornom teréne, v káblovej ryhe 500x800 mm, v pieskovom ]o+žku,
krytý plastovými platňarni a výstraioú fóliou. Pri križovaní s inžinierskymi siet'ami a miestnymi
komunikáciami bude kábel uložený v káblovej ryhe 500xl200 mm, v chráničkách FXKV 160 mm,
na zhutnenom podklade. Uzemnenie: 1-SR skrine bude riešené zemniacou páskou FeZn 30x4 rnm,
pripoloženej v káblovej ryhe.

Pre realizáciu zmeny časti stavby sa stanovujú tieto podmienky:
1. Stavba sa bude realizovat' podl'a predloženej projektovej .dokumentácie z02/2019, ktorú

vypracoval Ing. Juraj Szabo - autorizovaný stavebný inžinier, overenej v stavebnom konaní,
ktorá tvorí nedelitel'nú súčast' tohto rozhodnutia. Každá zmena oproti schválenej projektovej
dokumentácii musí byt' dopredu odsúhlasená v stavebnom konaní.
Pri realizácii stavby musia byt' dodržané ustanovenia vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na výkon niektorých
pracovných činností.
Stavbu možno začat' až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
Podl'a ustanovenia § 67 ods. (2) stavebného zákóna toto rozhodrmtie stráca platnost', ak sa so
stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, ked' nadobudlo právoplatnost'.
Stavebné povolenie a rozhodnutie o predÍžení 5eho platnosti sú podra § 70 stavebného zákona
závuzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
Každú zmenu stavby nad rámec tohto rozhodnutia je možné uskutočnit' len po
predchádzajúcom povolení stavebného úradu. Bez povolenia stavebného úradu sa stavebník
nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokurnentácie.
Stavebník je povinný najnesk«"r do 15 dní po skončení výberového
stavebnému úradu zhotovitera stavby. Stavebník doloží oprávnenie zhotovitera na
uskutočňovanie stavieb a stavbyvédúceho ( § 44 ods. 1 stavebného zákona).
Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3) písm. h) stavebného zákona písomne oznámit'
stavebnému úradu začatie stavebných prác,
Po celú dobu výstavby musia byt' zabezpečené podmienky pre výkon štátneho stavebného
dohradu a vykonávaný autorský dozor projektanta.
Stavebník musí zabezpečit', aby počas celej doby výstavby bolo na stavbe k dispozícii stavebné
povolenie, overená projektová dokumentácia a stavebný denník.
Stavebník musí mat' zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu. (§43i ods. 3 písm. f)
stavebného zákona). Po ukončení stavebných prác stavebník doloží na stavebný úrad doklady
o množstve a spósobe zneškoďnenia odpadu zo stavby, pričom budú dodížané ust. zákona č.
79/20 15 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12. Stavebné práce budú podra F§ 66 ods. (3) písm. d) stavebného zákona ukončené do 31.l2.2021.
V prípade, že nie je moié z vážnych dóvo4ov stavbu ukončit' v určenej lehote, stavebník
požiada staÝebný -úrad o predÍženie lehoty na dokončenie stavby, prem jej uplynutím
uvedením d8vodu.

Stavebník je povinný zabezpečit' bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa
stavba dotkne.

Stavebník je povinný zabezpečit' realizáciu stavebných prác tak, aby nedošlo k obmedzovaniu,
resp. ohrozovaniu obyvatel'ov. Všetky plochy, ktoré budú stavebnými prácami porušené, uviest'
do póvodného stavu do doby ukončenia stavebných prác.
Stavebník je povinný zabezpečit' realizáciu stavebných prác a stavby v zmysle vyhlášky č.
532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobarni s obmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientácie.
Stavenisko musí byt' označené ako stavenisko suvedením potrebných údajov ostavbe
a účastníkoch stavby (§ 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona). Stavenisko je potrebné označit'
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identifikačnou taburkou, ktorá musí byt' umiestnená pri vstupe na stavenisko s týmito údajmi:
a) názov stavby, b) názov stavebníka, c) názov zhotovitel'a a staybyvedúceho, d) termín začatia
a ukončenia stavby, e) kto a kedy stavbu povolil, f) meno stavebného dozora.
Stavebník je povinný mat' zariadenie staveniska astavebný materiál uložený výlučne
v priestore predmetného bytu alebo na pozemku, ku ktorému má ylastnícke alebo iné právo.

18. Stavebník je povinný počas výstavby udržiavat' čistotu na stavbou znečistených komunikáciách
avetejných priestranstvách a výstavbu zabezpečit' bez pomšenia plynulosti cestnej apešej
premávky.

19. Stavebník je povinný zabezpečit' dodržiavanie čistoty aporiadku vokolí stavby, počas
realizácie stavby tak, aby nebo}a narušená pohoďa bývania v okolí stavby.

20. Stavenisko musí byt' zabezpečené pred vstupom cudzích os6b na miesta, kde móže dójst'
k ohrozeniu života, ato prípadne aj úplným ohradením ( § 43i óds. 3 písm. a) stavebného
zákona ).

21. Stavebník je povinný použit' na stavbe vhodné stavebné výrobky podl'a zákona č. 1 33/20 13 Z.z.
22. Stavebník je povinný dodržiavat' požiadavky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore

a rozvo3i verejného zdravia a príslušných predpisov a ust. Nariadenia vlády SR č. 549/2007
Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách? hluku, infrazvuku a vibrácií
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií.

23. Dokončenú stavbu možno užívat" len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
Návrh na kolaudačné konanie podá stavebník v zmysle § 79 stavebného zákona.

24. Stavebník je povinný réšpektovat' podmienky z vyjadrení dotknútých orgánov štátnej správy,
samosprávy a organizácií (cit. v skrátenom znení):

MČ Bratislav-a-Karlova Ves' - stanovisko zo dňa 22.05.2020:
Nemá námietky voči povoleniu hore uvedenei stavby, ak budú dodížané nasledovné závázné
podmienky :

stavebník je pred začatím výkopových prác povinný požiadat' o povolenie na rozkopávku
(formulár je dostupný na webovom sídle mestskej časti: http ://www.karlovaves.sk/sluzby-
o bc anom/ doprava/ ziado st- o -povo leni e - vykopovy chprac/) ;
pri výkopových prácach postupovat' v súlade so všeobecne závázným nariadením mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves číslo 59/1999 o vykonávaní rozkopávkových prác na území mestskej
časti BratiThva-Karlova -Ves, doplneným všeobecne závuznýrí?iadením mestskej časti

a Bratislava-Karlova Ves číslo 7/2004 a so všeobecne záv?ým nariadením mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves číslo 6/2015 vznení VZN č. 9/2015 o miestny«,h daniach o
vykonávaní rozkopávkových prác na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves;

stavebník je povim'iý počas stavby udížiavat' čistotu na stavbou znečistených komunikáciách
a verejných priestranstvách, zabezpečit' výstavbu bez porušenia bezpečnosti a plynulosti
cestnej a pešej premávky;

v prípade obmedzenia cestnej premávky stavebnými prácarni požaďujeme spracovat' pro3ckt
organizácie dopravy, ktorý bude následne predložený príslušnému cestnému správnemu
orgánu a obci na prerokovanie a určenie dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, s uvedením presného
termínu realizácie prác-dopravného obmedzenia, zodpovednou osobou za dočasné dopravné
značenie a dopravné zariadénia a telefonickým kontaktom na zodpovednú osobu;
upravit' po ukončení rozkop4vky terén a predmetné komunikácie vrátane chodnfkov do
póvodného stavu - rozsah spátných povrchových úprav bude určený v rozkopávkovom
povolení;

v prípade zvláštneho užívania verejného priestranstva počas stavebných prác (zabratie
priestranstva s kontajnermi, inými stavebnými materiálmi, technikou a i.) je potrebné požiadat' o
zaujatie verejného priestranstva v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znenf neskorších predpisov.

Krajské riaditel'stvo PZ v Bratislave - Krajský dopravný inšpektorát - stanóvisko zo dňa
15.04.20l9:
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S predloženou projektovou dokumentáciou pre účely územného a stavebného konania súhlasí,
pričom si uplatňuje nasledovné pripomienky:

zásah stavby do prirahlých cestných komunikácií, ako aj chodníka, požadujeme najskór 30 dní
pred začatím realizácie stavby predložit' projekt organizácie dppravy na preroko'vanie a
odsúhlasenie Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ v Bratislave, pre potreby určenia
dopravného značenia v zrnysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemnýcl» komunikáciách (cestný
zákon),
KDI KR PZ v sůlade so zákonom NR SR č. 171/1993 Z. z. o PZ v znení neskorších predpisov,
si vyhradzuje závázné právo na zmeny syojho stanoviska a stanovit' dodatočné podmienky álebo
uložené zmenit' v prípade pokiar to vyžadovat' naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu. .

Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy - stanovisko zo dňa 08.04.20l9:
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozora pre konanie
nasledujúce podl'a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom p}ánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s projektovou dokumentáciou stavby ho
požadujeme: predložit' pri kolaudačnom konaní.

Okresný úrad Bratislava, odbor staróstlivosti o životné prostredie, oddelenié ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia - vyjadrenie zo dňa 04.04.20l8:
Z hl"adiska odpadového hospodárstva tunaiší úrad nemá námietky k predmetnei stavbe za dodržania
nasledovných podmienok:
- Póvodca stavebných odpadov je povinný dodržiavat' ustanovenia § 14 zákona o odpadoch,

napr.:
správne zaradit' odpad podl'a platného katalógu odpadov,
zhromažd'ovat' odpady vytriedené podl'a druhov odpadov a zabezpečit' ich pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom,
zabezpečit' spracovanie odpadu v zínysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho

prípravou na oputovné použitie v rámci svojej čimiosti; odpad tákto nevyužitý ponúknut'
na prÍpravu na opátovné pouŽitie inému,
recykláciou v rárnci svojej čimiosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jeho
prípravu na opátovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknut' na recykláciu inému,
zhodnotením v rámď"mo5ej činno'sti, ak nie je moié alebo účelné zaH?čit' jeho
recykláciu; odpa4 takto nevyužitý ponúknut' na zhodnotenie iriému,
zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jeho recykláciu alebo iné
zhodnotenie,

odovzdat' odpady len osobe oprávrienej nakladat' s odpadmi podl'a zákona o odpadoch, ak
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
viest' a uchovávat' evidenciu o drúhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
ohlasovat' údaje z evidenóie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (§
2 vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z.), ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg
nebezpečných odpadov alebo viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku
odpadu a nakladaní s nfm podáva za obdobie kalendárneho roka príslušriému orgánu štátnej
správy odpadového hospodárstva, do 28. febmára nasledujúceho kalendárneho roka.

R5vodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoruje odpad zhromažd'pvat' v mieste jeho
vzniku (t.j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia verkoobjemového
kontajnera), následne sa musí odviest' k oprávnenému odberaterovi.
Podl'a § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch sa orgán štátnej správy v odpadovom
hospodárstve i k dokumentácii v kolaudačnom konaní, ku ktorej orgán štátnej správy
odpadového hospodárstva vydá závázné stanovisko. Ako podklad pre vydanie závázného
stanoviska, resp. k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii, žiadarne predložit' doklady o spósobe
nakladania s odpadmi zo stavby (t. j. faktúry, vážne lístky o odovzdaní ódpadu oprávnenej
osobe pre jednotlivé druhy odpadov podl'a vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva v stavebnom povoleBí). V dokladoch musí byt" taxatívne označená stavba, z ktorej
odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byt'
predložený originál uvedených dokladov.
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Podra F§ 77 ods. 2 zákona o odpadoch póvodcom odpadov, vznikajúcich pri stavebných a
demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke
alebo v inom mieste p8sobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikatel'a, je
právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikater, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu
vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je p«"vodcom odpadov ten, kto
uvedené práce vykonáva.
Póvodca odpadov zodpovedá za nakladanie s odpadmi podra tohto zákona a plnf povinnosti
podra § 14 zákona o odpadoch.
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva rná v konaniach uvedených v odseku 1 písm. b)
zákona o odpadoch postaveni.e dotknutého orgánu; vyjadrenia, ktoré sú výsledkom uvedených
konaní, sa v prípadoch konania podra osobitného predpisu považujú za závázné stanovisko.
V prípade, že d«"jde k zmene projektovej dokumentácie týkajúcej sa odpadového hospodárstva
(mnoŽstvo a druhy odpa4ov), toto vyjadrenie stráca plátnost' a je potrebné požiadat' o nové
vyjadrenie.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia - vyjadrenie zo dňa 03.04.20l9:
- Existujúce inžinierske siete musia byt' pred zahájením stavby zamerané a vytýčené. V mieste

križovania NN kábla s jestvujúcimi siet'ami vodovodu a kanalizácie postupovat' zvlášt' opatrne a
zachovat' ich ochranné pásma.

Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s. - vyjadrenie zo dňa 25.04.2019:
K umiestneniu a k stavbe ,,BA Karlova Ves, Staré Gmnty, PAULÍNY, NNK" nernáme námietky,
ak budú splnené nasledovné podmienky BVS:

Akúkorvek stavebnú alebo inú činnost' v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,
vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávat' len v spolupráci a podra pokynov príslušného
pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (d'alej len ,,DDV") (Michalík 0902969145) a Divízia
odvádzania odpadových vód ( d'alej len ,,DOOV") (Štroffek 0902964451 ).
Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dójst' ku kolízii s
vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovat' naše zariadenia a ich pásma ochrany
wátane všetkých ich zariadení a súčastí podra § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. Q verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách.
V trase voTamodu a kanarizácie, vrátane pásma ochrany, je zaká? vykonáva'í? zemné práce,
urniestňovat' stavby a objekty trvalého charaktem, umiestňovat' konštrukcie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonávat' činnosti, ktoré obmedzujú prístup kverejnému vodovodu alebo
verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohrozit' ich technický stav, vysádzat' trvalé porasty,
umiestňovať skládky, vykonávat' terénne úpravy a podobne.
Z d8vodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhl'adom na navrhovanú stavbu
je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich
zariadení v teréne podra zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadost' o vytýčenie,
odporúčame objednat' cez podatel'ňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na
našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).
K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné
doložit' situáciu širších vzt'ahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných
vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.
Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami
je potrebné dodržat' STN 73 6005 0 priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane
jej zmien a dodatkov.
Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi
požadujeme vykonávat' ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom
rozsahu rešpektovat' rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné
zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí
pred zásypom skontrolovat' príslušný pracovník DDV.

mapy SO
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Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásit' príslušnému
pracovníkovi DDV a DOOV.
Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v
pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje
náklady bezodkladne prispósobit' novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzt'ah k terénu, k pozemnej komunikácii
alebo inej stavbe. Tieto práce móže stavebnfk vykonávat' iba so súhlasom vlastníka verejného
vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovatel'a.

Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s. - stanovisko zo dňa 16.04.20l9:
SÚHLAS-Í s %daním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasleduiúcich
podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník
povinný požiadat' SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadenf na základe
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslat' na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia
údížby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online
forrnuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrózenia jeho prevádzky
a/@lebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100 m,
stavebník je povinný oznárnit' začatie prác v ochramiom pásme plynárenskýqh zariadení
zástupcovi prevádzkovatera SPP-D (p. Peter Kristl, tel.č. +421 2 2040 2251) najneskór 7 dní
pred zahájením plánovaných prác,
stavebník je povinný zabezpečit' prístupnost' plynárenských zariadení počas realizácie činnostf z
dóvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmá výkonu kontroly prevádzky,
údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy)
plynárenských zariadení,
stavebník je povinný urnožnit' zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
stavebník je povimiý realjzov.,?at' výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m ria každú strany
od obrysu'existujúcÍch plyrWThských zariadení v súlade s STN 73 3050-ař po pr-emd;ajúcom'
vytýčení plynárenských zariaďení výhradne mčne bez použitia strojových mechanizmov,
ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovat' pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého
plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstraiej fólie; výsledok
. kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
prístup k akýmkol'vek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s, nimi
je prísne zakázaná, pokial' sa na tieto práci nevzt'ahuje vydané povolenie SPP-D,
odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' počas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu,
stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovat' také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho
doterajšie krytie a hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia
a poklopy plynárenských zariadení osadit' do novej úrovne terénu,
každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byt' ihned'
ohlásené SPP-D na tel.č. :0850111727,
upozorňujeme, že SPP-D m6že pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podat' podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za pomšenie
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia ulonit' podra
ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- aŽ 150 000,- €, poškodením
plynárenského zariadenia rnóže dójst' aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia
podra § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky
všeobecne prospešného zariadenia podl'a § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný
zákon,
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