
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavat' ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne závázných právnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmá STN 73 6005, 73 3050, TPP 906 0l, 700 021,
stavebník je povinný rešpektovat' a zohl'adnit' existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodížat' minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 0l,
stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o
energetike umiestňovat' nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

OSOBITNÉ PODMIÉNKY:
Rešpektovat' všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy.

Západoslovenská dimtribučná, a.s. - stanovisko zo dňa 08.04.20l9:
Požadujem do4ížanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných
podra § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej
stavby móžu príst' do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonat' poučenie
(oboznámenie) všetkých os8b vykonávajúcich činnost', alebo zdržujúcich sa na stavbe, o
pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
K preloženej projektovej dokumentácii predÍženia NN káblového vedenia nemáme zásadné
pripomienky.

Slovak Telekom, a.s. - vyjadrenie zo dňa 1l.l2.20l9:
Stavebník ie povinný rešpektovat' nasledovné.
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a

zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti mšeniu.
Vyjadrenie stráca platnost' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade
zíneny vyznačeného polygónu, d«"vodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné
čisto v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnost'
podra bodu 3.
Stavební?ebo ním poverená osoba je povimiá v prípade ak- ?l, že jeho záíner, pre ktorý
podal uvedenú ffiadost' je v kolfzii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskór pred spracovaním projektovej
dokumentácie stavby), vyzvat' spoločnost' Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
povereného správou sieti:
Daniel Talacko, daniel.talacko@telekom.sk, +42 10902719605.
V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/201 l Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu
stavby musí zakreslit' priebeh všetkých zariadenf v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpovedá proj ektant.
Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zrnysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je
potrebné uzavriet' dohodu o podrnienkach prekládky telekomunikačriých vedení s vlastn?ííom
dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je moié preložit' zrealizovat' prekládku SEK.
Upozorňujeme žiadatel'a, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' podmienka
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze ztiad'ovania skládok materiálu
a zriad'ovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch
projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedeni a zaradení.
V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná siet', ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,
je potrebné zo strany ffiadatel'a zabezpečit' nadzemnú siet' proti poškodeniu alebo narušeniu
ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podl'a §
68 zákona č. 351/20llZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

a
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V prípade, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnost'ou z akýchkol'vek dóvodov
pokračovat' po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost', je povimiý zastavit' zemné práce a
požiadat' o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkópových prác je stavebm'k povinný požiadat' o vytýčenie polohy SEK
spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhl'adom k
tomu, že na Vašom záujmovom území sa ín«5žu nachádzat' zariadenia iných prevádzkovatel'o'v, ako sú
napr. rádiqvé zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto
upozorňuje Ďadatel'a na povinnost' vyffiadat' si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateroy týchto
zariadení.

Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu
terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na
stránke :

https ://www.telekom.sk/vyj adrenia
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohl'adu na vyššie uvedené body dodržat' pri
svo3ej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
Žiadatel' rnóže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre
účel konaní podra stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadater nie je oprávnený
poskytnuté informácie a dáta d'alej rozširovat', prenajímat' alebo využívat' bez súhlasu
spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
Žiadatera zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojit' nehnuternost' na verejnú
elektronickú komunikačnú siet' úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplnit' aj telekomunikačnú prípojku.
Poskytovatel' negarantuje geodetickú presnost' poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej
forrne nezbavuje žiadatera povinnosti požiadat' o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:
V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadost', je v kolfzii so SEK Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí,
je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečit':

Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom
Slovak Telekom, a.s. - "
Vypracovanie projektovej dokumentácie
telekomunikačného vedenia.

Odsúhlasenie projektovej dokumentácie
telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávat' práce súvisiace s preložením
sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474.
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa móže nachádzat' viac zariadení (káble, potrubia) s
r6znou funkčnost'ou.

Pri akýchkol'vek prácach, ktorými m6žu byt' ohrozené alebó poškodené zariadenia, je žiadater
poviríný vykonat' všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priaíno na povrchu
terénu.

Preukázaterné oboznárnenie zamestnancov, ktorí budú vykonávat' zemné práce, s vytýčenou
a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu
stanovené.

Upozornenie zamestnm'icov vykonávajúcich zemné práce na moiú polohovú odchýlku * 30
cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali
s najváčšou opatrnost'ou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍbiace
stroje).

prípade potreby premiestneniav

prípade potreby premiestneniav
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Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukol'vek ohrozeniu, krádeži a
poškodeniu vo vzdialenosti l m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 08001237 77.
Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z d«"vodu, že spoločnost' Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia
zariadenia vykonané bez ich vedomia).
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšit', alebo znížit' krytie tel.
káblov je toto =možné vykonat' len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná siet' ST) je potrebné
si podat' žiadost' o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk).
Žiadarne dodržat' platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom
rozsahu.

V konaní neboli v zákonnej lehote vznesené námietky úěastníkov konania.

ODÓVODNENIE

Stavebník - spóločnost' Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava 1, IČO: 36 -36 1518, ktorého zastupuje spoločnost' PATÁK s.r.o., V.P.Tótha 30, 905 0l
Senica, IČO: 36 267 031, podal dňa 03.04.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu s
názvom:

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

miesto stavby - na pozemkoch registra CKN parciel č. 2954/3, 2963/46, 2963/47 k.ú. Karlova Ves,
Bratislava, ul. Staré Grunty.

Stavebník zaplatil správny poplatok podl'a poloiy č. 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Zb.
o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.
Na stavbu bolo mestskou čast'ou Bratislava-7Karlova Ves vydané:

územné rozhódnutie Či.:-,KV/SU/31/2018/95/ZK zo dňa 25.01.20l8, práv?atné dňa
09.03.2018.

Stavba ,,BA Karlova Ves, Staré Gmnty, Paulíny, NNKf' objekt: SO Ol - NN Káblové
vedenie bude realizovaná na pozeínku registra CKN parcely č. 2954/3 k.ú. Karlova Ves, Bratislava,
ktorá je zapísaná na LV č. 2513 pre vlastníka - Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1,
814 99 Bratislava 1, pričom stavebník uzatvoril s vlastníkom ,,Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena č. 286509171 900/0099" zo dňa 02.01 .2020;

d'alej na pozemkoch registra CKN parciel č. 2963/46 a 2963/47 k.ú. Karloya Ves,
Bratislava, ktoré sú zapísané na LV č. 2389 pre vlastníka - Ing. Peter Jakubec, Lenardova 6, 851 0l
Bratislava 5, pričom stavebník uzatvoril svlastníkom ,,Zmluvu obudúcej zml;uve ozriadenf
vecného bremena" zo dňa 30.03.2020.

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa dňa 17.04.2020
oznárnila začiatok stavebného konania stavby listom č. KV/SÚ/1734/2020/7646/ZM, účastníkorri
konania a dotknutým orgánom, správcom inžinierskych sietí a organizáciám verejnou vyhláškou,
podra § 61 stavebného zákona a podra § 26 ods. 1 správneho poriadku.

Účastníci konania adotknuté orgány mali určenú lehotu na uplatnenie námietok
a pripomienok 7 pracovných dní.

Do spisového materiálu povorovanej stavby nahliadol dňa 29.04.2020 vlastník susedného
pozernku a stavby JUDr. Jozef Pukalovič' - účastník konania.

Ostátríí účastníci konania, ani dotknuté orgány, správcovia inžinierskych sietí a organizácie
nenahliadali. Vkonaní neboli vzákonnej lehote vznesené námietky účastníkov konania a
pripomienky dotknutých orgánov, správcov íS a organizácií.

Podra § 61 ods. 3 stavebného zákona o priebehu stavebného konania na stavbu ,,BA K,arlova
Ves, Staré Grunty, Paulíny, NNK" objekt: SO Ol - NN Káblové vedenie, boli účastníci konania
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oboznamovaní. Dokumentácia stavby bola k dispozícii na stavebnom úrade. Uvedeným postupom
správny orgán umoiil v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastnfkom konania vyj adrit' sa
k podkladom stavebného povolenia.

Stanoviská a požiadavky účastníkov stavebného konania a dotknutých orgánov uplatnené
v tomto konanf boli preskúmané skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia a sú
uvedené v jeho výrokovej časti. Neuvedené stanoviská, ktoré boli bez pripomienok sú súčast=ou
spisového materiálu. V stavebnom konaní stavebný úrad porovnal všetky vyjadrenia a stanoviská
dotknutých orgánov a organizácií s originálmi a po porovnaní si založil do spisového materiálu
fotokópie.

? Stavebnému úradu boli v stavebnom konaní predložené nasledovné doklady:
listy vlastníctva č. 2389, 2513, kópia katastrálnej mapy, Zmluvy C) budúcej zrnluve o zriadení
vecného bremena, súhlasné vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií, ktoré boli skoordinované
a zahrnuté dó podmienok tohto rozhodnutia, 2 x projekt pre stavebné povolenie, overenie existencie
inžinierskych sietí, poverenie na zastupovanie stavebníka, výpis z obchodného registra.

Vstavebnom konaní stavebný úrad preskúmal žiadost' apriložené doklady vzmírsle
ustanovení § 61, § 62, § 64 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, pričom zistil, že
povolením realizácie predmetnej stavby nebudú ohrozené celospoločenské záujmy, ani ohrozené
práva aprávom chránené záujmy dotknutých účastníkov konania. Tiež skúmal, či stavba spÍňa
podmienky v%aného právoplatného územného rozhodnutia a či neboli v noyom posúdení zistené
okolnosti, ktoré by zhoršovali chránené záujmy obyvatel'ov, tak ako je uvedené v ust. § 62 písrn. b)
stavebného zákona.

Stavebný úrad v konaní primerane postupoyal podl'a ustanovení § 3 ods. 1, 2, 4, 5 a 6
správneho poriadku, pričom podl'a § 3 ods. 1 dbal na súlad so zákoníni ainými právnymi
predpismi, podl'a § 3 ods. 2 mali účastníci konania mo,most' sa v konaní vyjadrit', podl'a § 3 ods. 4
správny orgán dbal na to, aby sa zaoberal vecou bez zbytočných priet'ahov a použil najvhodnejšie
prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci a súčasne dbal na to, aby konanie prebiehalo
hospodárne bez zbytočného zat'ažovania účastníkov konania, podl'a § 3 ods. 5 rozhodoval podl'a
sporahlivo zisteného stavu veci a vydal rozhodnutie v súlade s § 46 a § 47 správneho poriadku, a
podl'a § g ods. 6 inforrnoval verejnost' na úradnej tabuli správneho orgánu a internete.

Na základe hore uvedených skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako znie výroková čast'
tohto ro*odnutia. -- '? ?

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu majú účastníci konania právo podat' odvolanie na tunajšom úrade,
ktorý rozhodnutie vydal, do 15 dní odo dňa jeho domčenia, v súlade s § 53 a § 54 správneho
poriadku. Ak tunajší stavebný úrad sám nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný úrad
Bratislava, odbor výsťavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava.

Toto rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne
právoplatnost', je moié preskúmat' súdom podl'a príslušných ustanovení Správneho súdneho
poriadku.

Dana ČahojoA
staro:

íl
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Príloha:

projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní (stavebník prevezme
osobne v stránkové dni)

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
stavebník: spoločnost' Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1,
IČO: 36 36 -1518, ktorého zastupuje spoločnost' PATÁK s.r.o., V.P.Tótha 30, 905 0l Senica,'
IČO: 36 267 031
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nárn. č. 1, 814 99 Bratislava 1, zastúpené primátorom
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, zastúpená starostkou, Nárn. sv. Františka 8, 842 62
Bratislava 4

4. Ing. Peter Jakubec, Lenardova 6, 851 0l Bratislava 5
5. Ing. Juraj Szabo, Romanova 27, 851 02 Bratislava 5 - projektant
6. Právnické alebo fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám,

' ako aj k susedným pozemkom a stavbám, vrátane bytov, móžu byt' stavebným konaním priamo
dotknuté

I.
1.

2.
3.

II. Na vedomie:

1. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 81107 Bratislava 1
2. Krajské riaditel'stvo PZ v BA - Krajský dopravný inšpektorát, Dopravno-iiinierske oddelenie,

Špitálska ul. č. 14, 812 28 Bratislava l
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredje, Tomášikova č. 46, 832 05
Bratislava 3

Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské 'Nivy 44íb, 825 1l Bratislava 26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 1
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Rč5ntgeno'w-26, 851 0l Bratislava 5
ACS, spol. s r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava 2
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, odd. dopravy aživotného prostredia,
referát dopravy, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

3.

4.
5.
6.

-7.
8.
9.

III. Na vedomie (nemá právne účinky doruěenia):
1. stavebník: spoločnost' Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1,

IČOž 36 36 -1518, ktorého zastupuje spoločnost' PATÁK s.r.o., V.P.Tótha 30, 905 0l Senica,'
IČO: 36 267 031
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1, zastúpené primátorom
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, zastúpená starostkou, Nám. sv. Františka 8, 842 62
Bratislava 4

Ing. Peter Jakubec, Lenardova 6, 851 0l Bratislava 5
Ing. Juraj Szabo, Romanova 27, 851 02 Bratislava 5 - projektant

2.
3.

4.
5.

)

IV. Na vedomie:
1. MČ Bratislava - Karlova Ves = starostka
2. MÚ MČ BA - Karlova Ves - stavebný úrad - a/a - 2x
3. spis-2x

Co: - spis

1l



Verejná vyhláška

Toto rozhodnutie sa doručujeo verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej
tabuli mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

15. deň vyvesenia je dňom doručenia tohto rozhodíiutia.

Dátum vyvesenia
na úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis:

'UJ
MIESTNY úRAD íínbsarsxA
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