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MESTSKA CASÍ' BRATISLAVA - KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

č KV/SÚ/1731/2020/10851/ZM V Bratislave dňa 19. júna 2020

ROZHODNUTIE

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,,stavebný
úrad") podl'a § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon") v nadváznosti 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 nadváznosti na 83
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. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovanf a stavebnom poriadku
(stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, a podra § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom
konaní, v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok"), na podklade vykonaného
konania rozhodol takto:

podl'a § 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 zákoná,

povol'uje

zmenu dokoněenej (existujúcej) stavby oporného múra - stavebné úpravy

s názvom: ,,Sanácia stavby oporného múru, na ul. U Fullu MČ Karlova Ves-Dlhé
diely':

pre stavebníka: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1,
- IČO: 00 603 481,

na základe: žiadosti zo dňa 30.03.2020,

miesto stavby: existujúci oporný múr na ulici L.Fullu:
na pozemkoch registra CKN 1682/133, 1682/128, 1682/134, 1682/228,
1669/598, 1674/81, 1674/262, 1674/70, 1682/37 katastrálne územie Karlova
Ves, Bratislava (d'alej len ,,k.ú. Karlova Ves, Bratislava"),

účel stavby: inžinierska stavba - stavebné úpravy existujúceho oporného múra - sanácia
oporného múra - stavebné úpravy v dvoch etapách za účelom stabilizácie
poškodeného oporného múra pod bytovými domami na ul. L. Fullu (podra §
43a ods. (3) písm. s) stavebného zákona),
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na stavbu bolo mestskou čast'ou Bratislava-Karlova Ves vydané:
Stavebný úrad predbežným povolením vydaným podra § 127a ods. 3 písm. d) stavebného

zákona č. KV/SU/3325/2019/1 8537/ZM zo dňa 04.11 .20219, v znení opravy zrejmej nesprávnosti
písomnost'ou č. KV/SU/133 1/2020/3739/ZM zo dňa 05.02.2020, stavebníkovi na jeho ohlásenie o
začatí uskutočňovania stavebných úprav - nevyhnutných sanačných prác a opatrení, podané podra §
127a ods. l stavebného zákona, povo}i} uskutočnenie stavebných sanačných prác nevyhnutných na
odstránenie bezprostrednej hrozby havárie oporného múra v časti na pozemku registra CKN
parcele č. 1682/37 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, pred bytovým domom na ul. L'. Fullu č. 13 a 15
vBratislave, bez predchádzajúceho stavebného povolenia, a zároveň mu urěil lehotu na
dodatočné predloženie dokladov predpísaných pre žiadost' o stavebné povolenie na zmenu
dokončenej stavby - stavebné úpravy predmetného oporného múra s určením postupu, že po ich
predložení vykoná stavebné konanie a vydá rozhodnutie.

popis zmeny časti dokoněenej stavby - stavebné úpravy:
- - Stavebník v lehote, na jeho žiadost' predíženej do-konca marca r. 2020, predložil žiadost' o
vydanie stavebného povolenia na zmenu predmetnej dokončenej stavby oporného múra - stavebné
úpravy, v celkovom členení na 2 etapy, a to nasledovne:
,,'Sanácia oporného múm na ul. E. Fullu MČ Karlova Ves Dlhé diely l . etapa':
,,Sanácia oporného múru na ul. L'. Fullu MČ Karlova Ves Dlhé diely 2. etapa".

Stavba oporného múra sa nachádza v zastavanom území sídliska Dlhé diely, v tesnej
blízkosti cesty a obytných budov, prístupná je po miestnej komunikácii ul. IL, Fullu. V jej blízkosti
sa nachádzajú inžinierske siete. Stavebné úpravy sa navrhujú a realizujú v priestore existujúceho
mÚru.

V časti sanovanej v 1. etape, sa stavebnými úpravami existujúcej stavby múra zasahuje do 2-
och kontajnerových prístreškov na pozemkoch registra CKN parcely č. 1682/134 k.ú. Karlova Ves,
Bratislava a parcely č. 1682/228 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktoré sú predmetom demontovania a
nahrádzajú sa novými zastrešenými stojiskami pre kontajnery, umiestnenými medzi rebrami
oporného múra, vybudovanými v rámci jeho sanácie. Zariadenie staveniska a skládka materiálu sú
riešené dočasným záberom plochy na pozemkoch registra CKN parcely č. 1682/37 k.ú. Karlova
Ves, Bratislava a parcely č. 1682/133 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, vo vlastníctve stavebníka.

V časti san?nej v 2.-etape, bude ako manipulačná plocha--slúžit' okraj- miestnej
komunikácie, vždy pre príslušný dilatačný úsek.

Stavebník v žiadosti uviedol základné údaje o predmetnej zmene stavby, jej členení a
technickom členení a priložil projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie, v podrobnosti
realizačného projektu, vypracovanú spoločnost'ou HYCOPROJEKT, a. s., Prešovská 55, 821 02
Bratislava, vo februári 2020. K projektovej dokumentácii boli so žiadost'ou predložené aj
predpísané stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov.
Technické riešenie - popis 1. etapy:
Sanácia opórného múru v 1. etap-e je projektovo riešená o dÍžke 49,20 m. V poškodenom úseku, kde
spadol o dÍžke 9,87 m, sa nahrádza novým múrom. V zachovanom úseku, o dÍžke 20,20 m, sanácia
pozostáva vo vybudovaní prit'ažovacích rebier a múra o hrúbke 300 mm. V úseku zachovaného
múm, o dÍžke 1-9,10 m, sanácia predstavuje zhotovenie betónového stabilizačného bloku, na jeho
vzdušnej strane. Súčast'ou 1. etapy je aj oprava STL plynovodu, poškodeného pri páde časti
oporného múru.
Technické riešenie - popis 2. etapy:
Sanácia oporného múru v 2.-etape, o celkovej dÍžke 131,30 m, je riešená technológiou nového
železobetónového oporného múra o hí'ibke 400 mm, vedl'a p6vodného múra, stabilizovaného
zemnými kotvami o-dÍžke 6,00 m. Celá stavba bude rozdelená na 14 dilatačných celkov. Výška
nového oporného múm je od 0,00 m do 4,60 m.

Stavebné úpravy oporného múra, jeho sanácia v 1. etape, boli z dóvodu odstránenia
bezprostrednej hrozby havárie oporného múra začaté a d'alej uskutočňované pred vydaním
stavebného povolenia, v intenciách uvedeného predbežného povolenia stavebného úradu. Stavebné
úpravy múra v tejto časti sú už dokončené. Pokračuje sa uskutočňovaním prekládky plynového
potrubia a chodníka (list zástupcu stavebníka zo dňa 06.05.2020 č 61 5/2020/PP).
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Na uskutoěnenie stavby sa určujú tieto závázné podmienky:
(l) Stavba sa bude realizovat' podra dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnost'
HYCOPROJEKT, a. s., Prešovská 55, 821 02 Bratislava, vo februári 2020, overenej v stavebnom
konaní, ktorá je nedelitel'nou súčast'ou tohto rozhodnutia. Každá zmena oproti schválenej
projektovej dokumentácii musí byt' vopred odsúhlasená stavebným úradom.
(2) Stavebník je povinný zabezpečit' počas doby výstavby náhradné a bezpečné obchádzkové
trasy pre peších, s príslušným dopravným značením obchádzky.
(3) Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou právnickou alebo
fyzickou osobou (§ 75 ods. l stavebného zákona) a pri kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu
doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby (§ 75a ods.4 stavebného zákona).
(4) Stavebník je povinný najneskór do 15 dní po skončení výberového konania oznámit'
stavebnému úradu zhotovitera stavby. Stavebník doloží oprávnenie zhotovitera na uskutočňovanie
stavieb a stavbyvedúceho ( § 44 ods. 1 stavebného zákona).
(5) So stavebnými prácami na stavbe íože stavebník začat' až po nadobudnutí právoplatnosti
tohto rozhodnutia, ktorú stavebný úrad potvrdí na jeho rozhodnutí (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní).
(6) Stavebné povolenie stráca platnost', ak stavba nebude zahájená do dvoch rokov odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného povolenia (§ 67 ods. 2 stavebného zákona).
(7) Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona písomne oznámit'
stavebnému úradu začatie stavby.
(8) Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadat' majitel'ov podzemných inžinierskych
sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodížiavat' ich ochranné pásma v zmysle príslušných
predpisov a noriem. V prípade potreby budú výkopy vykonávané ručne.
(9) Stavebník je povinný počas výstavby udržiavat' čistotu na stavbou znečist'ovaných
komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečit' bez porušenia bezpečnosti a
plynulosti cestnej a pešej premávky.
(10) Stavebník je povinný udížiavat' čistotu a poriadok na stavenisku.
(11) Stavebník azhotovitel' sú povinní dbat' na to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo
k spósobeniu škód na cudzích pozemkoch alebo nehnuternostiach.
(12) Stavebnfk je povinný zabezpečit' bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých
sa stavba dotkne. -

(13) Stavenisko je potrebné označit' identifikačnou taburou, ktorá musí byt' umiestnená pri
vstupe na stavenisko s týmito údajmi: a) názov stavby, b) názov stavebníka (obchodné meno a
sídlo), c) názov zhotovitel'a, d) termín začatia a ukončenia stavby, e) kto a kedy stavbu povolil, f)
meno zodpovedného stavbyvedúceho (§ 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona).
(14) Stavebník podra § 6 Všeobecne závázného nariadenia Hl. mesta SR Bratislavy č.1/1995 zo
dňa 23.3.l995 o digitálnej technickej mape Bratislavy predloží ku kolaudačnému konaniu
potvrdenie správcu digitálnej mapy o splnení ohlasovacej povinnosti. Jej rozsah stanoví správca
digitálnej mapy, ktoíým je Magistrát hl. m. SR Bratislavy.
(15) Stavebník je povinný použit' na stavbe vhodné stavebné výrobky v zmysle zák. č. 133/2013
Z.z.

(16) Po celú dobu výstavby musí byt' zabezpečený riadny výkon činnosti stavbyvedúceho a
autorský dozor projektanta. Taktiež musia byt' zabezpečené podmienky pre výkon štátneho
stavebného dohl'adu (týka sa stavebníka aj zhotovitera).
(17) Stavebník musí zabezpečit', aby počas celej doby výstavby bola na stavbe projektová
dokumentácia overená stavebným úradom, stavebné povolenie, stavebné a montáie denníky.
(18) V prípade zaujatia verejného priestranstva stavebnou činnost'ou prác je stavebník povimiý
požiadat' o zaujatie verejného priestranstva Mestskú čast' Bratislava - Karlova Ves.
(19) Stavebník móže vykonat' rozkopávku až po vydaní rozkopávkového povolenia príslušným
cestným správnym orgánom.
(20) Stavebník je povinný počas vykonávania stavebných prác dodížiavat' Všeobecne závázné
nariadenie Miestneho zastupiterstva MČ Bratislava - Karlova Ves o dodržiavaní čistoty a poriadku
na území mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.
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(21) Stavebník je povinný zlikvidovat' zariadenie staveniska do 15 dní po ukončení výstavby,
preberacieho a kolaudačného konania. Zariadenie staveniska a skládka materiálu bude na pozemku
stavebníka.

(22) Stavebník musí mat' zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu. (§43i ods. 3 písm. f)
stavebného zákona). Stavebník ku kolaudácii doloží doklady o množstve a spósobe zneškodnenia
odpadu zo stavby, pričom budú dodížané ust. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
(23) Stavenisko musí umožňovat' bezpečné uloženie stavebných výrobkov, stavebných
mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska (§ 43i ods. 3 písm. d stavebného zákona).
(24) Stavebník je povinný počas vykonávania stavebných prác dodržiavat' Všeobecne závázné
nariadenie Miestneho zastupitel'stva MČ Bratislava - Karlova Ves č. 4/2013 - § 5.
(25) Stavenisko musí byt' zabezpečené pred vstupom cudzích os6b na miesta, kde m6že d«"jst'
k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením (§ 43i ods. 3 písm. a).
(26) Stavebník bude vykonávat' stavebné práce výlučne na pozemku ku ktorému má preukázaný
majetkovo - právny vzt'ah a len z tohto pozemku.
(27) 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 spósobilosti na výkon niektorých
pracovných činností a ustanovenia F3 43i písm. 3) ods. e), g), h) stavebného zákona a dbat' o ochranu
zdravia osób na stavenisku.

(28) Stavba bude dokončená vtermíne do 8 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska
zhotovitel'ovi. V prípade, že termín nebude m6ct' byt' dodržaný, je stavebník povinný požiadat'
stavebný úrad o jeho-predÍženie.
(29) Dokončenú stavbu moio užívat' len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
Návrh na kolaudačné konanie podá stavebník v zmysle § 79 stavebného zákona.
(30) Stavebník je povinný rešpektovat' podmienky zvyjadrení dotknutých orgánov štátnej
spr4vy,
MCB

samosprávy a organizácií (cit. v skrátenom znení):
ratislava-Karlova Ves - stanovisko zo dňa 28.Ol.2020:

Súhlasí s predloženou proiektovou dokumentáciou a plánom organizácie vÝstavby, ktorý ie
súčast'ou proiektovei dokumentácie, ktorá ie neoddelitel'nou súčast'ou tohto závázného stanoviska,

?-= ak budú dodržané nasledovné podmienky:
Vypracovat' projekt 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 zariadenia a telefonickým kontaktom na zodpovednú osobu;
schválený projekt organizácie dopravy cestným správnym orgánom následne predložit' na
schválenie do dopravnej komisie magistrátu mesta Bratislava;
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 Bratislava - Karlova Ves, doplneným všeobecne závázným nariadením mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves číslo 7/2004 a so všeobecne závázným nariadením mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves číslo 6/2015 v znení VZN č. 9/2015. o miestnych daniach
vykonávaní rozkopávkových prác na území mestskej časti Bratislava - Karlova Ves;
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 žS) 8 zákona č, 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Z hradiska referátu dopravy a správcu komunikácie požaduieme:
upovedomit' obyvaterov dotknutých bytových domov o zmene organizácie dopravy
termínmi vykonávaných prác počas sanácie múru a prelo&y plynovodu;
zabezpečit' a vyznačit' vstupy do dotla'iutých bytových domov na ul. L'. Fullu;

*

*

*

a

*

as*

*
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* doplnit' súhlas správcu dotknutého bytového domu s novým navrhovaným kontajnerovým
stojiskom;
zabezpečit' prístup k dočasnému kontajnerovému stojisku pre bytový dom na ul. E. Fullu;
zabezpečit' stavenisko vysokým bezpečnostným plotom pre ochranu chodcov a motorových
vozidiel;
stavebné mechanizmy, hlavne ich odstávku, zabezpečit' v rámci staveniska;
skládky materiálu zabezpečit' v rámci staveniska;
upovedomit' záchranné zložky o zmene organizácie dopravy počas sanácie múru;
podra predloženého projektu organizácie výstavby zachovat' plynulost' cestnej premávky;
doplnit' technickú správu a podrobnejší popis k vyznačenej preloie plynu;
preverit' a vytýčit' inžinierske siete a zabezpečit' ich ochranu počas opráv;
stavebník je povinný počas stavby udržiavat' čistotu na stavbou znečistených komunikáciách a
verejných priestranstvách, zabezpečit' výstavbu bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a
pešej premávky; upravit' po ukončení terén a predmetné komunikácie vrátane chodníkov do
póvodného stavu,
počas sanačných prác si Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Karlova Ves vyhradzuje právo
na:

a. pravidelné kontroly staveniska,
b. informácie o zmenách na stavbe,
c. informácie o zmene organizácie dopravy.

Z hl'adiska referátu životného prostredia:
V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a kraiiny v znení neskorších predpisov a
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov zároveň požadujeme:

rešpektovat' rozhodnutie č. KV/ZIVP/3446/2019/2'Ž9?69/LG o súhlase na výrub 5 ks stromov a
17 m2 ihličnatých krovitých porastov, rastúcich na pozernku parc. č. 1682/133 C-KN v
katastrálnom území Karlova Ves zo dňa 13.12.2019,

* s odpadom nakladat' v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
Bratislavská vodárenská spoloěnost', a.s. - vyjadrenie zo dňa 04.02.2020:
K stavbe ,,Sanácia oporného múru na ulici E. Fullu - MČ Karlová Ves Dlhé diely Bratislava"
nemáme námietky, ak budú splnené ?ledovné pmmienky BVS:

Akúkol'vek 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") (p. Michalík , kontakt: 0902 969
-145) a Divízia odvádzania odpadových v«5d (d'alej len ,,DOOV") (p. MÍkvy, kontakt: 0903 415
027).
Pri akejkorvek 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 podl'a § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách.
V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávat' zemné práce,
umiestňovat' stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovat' konštrukcie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonávat' činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo
verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohrozit' ich technický stav, vysádzat' trvalé porasty,
umiestňovat' skládky, vykonávat' terénne úpravy a podobne.
Z dóvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhl'adom na navrhovanú
stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky vere'3ného vodovodu, verejnej kanalizácie a
súvisiacich zariadení v teréne podl'a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadost'
vytýčenie, odporúčame objednat' cez podaterňu 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 kaíastrálnej mapy so zákresom vere3riých
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vodohospodárskych zariadení v danej lokalite. Objednávku je možné odovzdat' na odbor
priamych služieb zákazníkom BVS cez podaterňu.
Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami
je potrebné dodržat' STN 73 6005 o priestorovej úprave vedenf technického vybavenia vrátane
jej zmien a dodatkov.
Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovanf s nimi
požadujeme vykonávat' ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom
rozsahu rešpektovat' rozvody vodovodov a kanalizácií, arnnatúry, poklopy, šachty, signalizačné
zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí
pred zásypom skontrolovat' príslušný pracovník DDV a DOOV.
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 stavebník vykonávat' iba so súhlasom vlastníka verejného
vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovatera.
K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné
doložit' inforrnatívny zákres GIS BVS, ktorý Vám zasielame v prílohe.

Západoslovenská distribučná, a.s. - stanovisko zo dňa 23.Ol.2020:
Súhlasíme s proiektovou dokumentáciou: pre účely stavebného povolenia stavby: ,,Sanácia
oporného múru-na ul. L". Fullu MČ Karlova Ves Dlhé Diely, Bratislava, etapa č. l- par.ě. 1682/128,
1682/133 a et-apa č. 2 - 1674/81, 1674/262, 1674/70, 1682/37, k.ú. Karlova Ves" podra proiektovei
dokumentácie sp-racovanei HYCO PROJEKT, a.s. za predpokladu splnenia nasledovných
podmienok:

Počas rekonštrukcie požadujeme existujúce VN linky číslo 452, 2009, 439 a NN distribučné
rozvody náležite ochránit' vhodným sp6sobom a postupovat' podl'a pokynov vid' nižšie.
Pod spevnenou plochou ulice E. Fullu mimo parciel stavby, ale v 3e3 blízkosti a sa nachádza VN
káblová šachta a NN distribučné rozvody v správe energetických zariadení VN a NN,
spoločríosti ZSD, a.s. V týchto priestoroch je príThný zákaz uskladňovat' materiál a pohybovat' sa
po ňom stavebnými mechanizmami. V prípade kolízií so stavebnou činnost'ou je potrebné
uvedené skutočnosti konzultovat' so správcom EZ Devín.
Stavebník je povinnú zrealizovat' stavbu podra odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby
nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti
Západoslovenská distribučná.
Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadat' spoločnost' Západoslovenská
distribučná o zákres existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom on-line
aplikácie https://www.zsdis.sk/ť?Jvod/Online-sluzby/Geoportal alebo písomnou žiadost'ou
zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN a NN, adresa miestne príslušného tímu,
(pre vytýčenie VN-a NN elektroene-rgetických zariadení) a Tím správy sietí VVN, Čulenova č.
3, 816 47 Bratislava (pre vytýčenie zariadení VVN).
Na stavbou dotknutom území sa nachádzajú podzemné energetické zariadenia distribučného
rozvodu vo vlastníctve ZSD. Žiadame rešpektovat' ochranné pásma elektroenergetických
zariadení v zmysle ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z.
Výkopové práce v ochrannom pásme zemných káblových vedení požadujeme vykonávat' so
zvýšenou opatrnost'ou - ručným spósobom.
V prípade, že pri výstavbe dójde k prácam v ochrannom pásme VN káblového vedenia a budú sa
v ňom pohybovat' osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami, je
nutné vykonat' poučenie (oboznámenie) zodpovednou osobou všetkých os6b vykonávajúcich
činnost', alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a
NN vedení.
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Žiadame rešpektovat' všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s., (silové aj oznamovacie) a dodržat' ich ochranné pásma podra § 43 zákona
251/2012 Z.z. o energetike a jeho noviel. Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný
požiadat' spoločnost' Západoslovenská distribučná o vytýčenie existujúcich elektroenergetických
zariadení a to prostredníctvom on-line aplikácie https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-
sluzby/Geoportal alebo písomnou žiadost'ou zaslanou na Tím správy energetických zariadení
VN a NN, adresa miestne príslušného tímu, (pre vytýčenie VN a NN elektroenergetických
zariadení) a Tím správy sietÍ VVN, Čulenova č. 3, 816 47 Bratislava (pre vytýčenie zariadení
VVN).

Západoslovenská distribučná, a.s. - stanovisko zo dňa 07.08.2019:
V záujmovom území sa nachádzajú elektrické siete v majetku Západoslovenskej distribučnej a.s.
Vzdušné a káblové vedenia požadujeme rešpektovat' v plnom rozsahu, vrátane ich ochranných
pásiem (vid'. príloha č.2). F.lektrické siete v záujmovom území sú zakreslené informatívne.
Pred začiatkom zemných prác požadujeme zemné káblové vedenia vytýčit' v teréne
pracovníkom Západoslovenskej distribučnej a.s. Realizáciou povolených prác nesmie byt'
narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy.
Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásit' na poruchovú linku
spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., telefónne číslo :0800111 567.
Toto vyjadrenie k priebehu sietf vrátane grafickej prílohy nenahrádza vyjadrenie k dokumentácii
pre územné alebo stavebné konanie a nie je možné ho použit' pre akékorvek právne úkony v
súvislosti s existenciou elektrického vedenia/zariadenia.

Existenciu komunikačných káblov v majetku Západoslovenskej distribučnej a.s. v záujmovom
území je potrebné zakr-eslit' v sídle spoÍočnosti Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava.

Bratislavská teplárenská, a.s. - stanovisko zo dňa 03.02.2020:
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie a
realizáciu stavby: Sanácia oporného múru na ul. E. Fullu, Bratislava - Dlhé diely a po
preštudovaní projektu stavby konštatujeme, že v záujmovom území sa nachádza horúcovod 2 x
DN 200, teplovod 2 x DN 100 a 2 x DN 65 a dispečerský kábel. Uvedené tepelno-technické
zariadenia sú majetkom spolo«šnosti Bratislavská teplárenská, a.s., sú v trvalej pr?ev4dzke a sú
umiestnené v kolektore.

Nemáme voči stavbe námietky a súhlasíme s projektovou dokumentáciou pre stavebné konanie
a realizáciu stavby.

Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s. - stanovisko zo dňa 24.02.2020:
SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasleduiúcich
podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Stavebník je povinný dodržat' ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských
zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike,
stavebník je povinný zrealizovat' stavbu podra odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby
nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu
ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky rm5že mat' za
následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spósobenú škodu,
pričom stavebníkovi móže byt' za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným
správnym orgánom.,
stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržat' minimálne vzájomné vzdialenosti medzi
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi
a inžinierskymi siet'ami v zmysle STN 73 6005, S? 73 3050 a TPP 906 0l,
stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných
činností zabezpečit' prostredníctvom príslušných prevádzkovaterov presné vytýčenie všetkých
existujúcich podzemných vedenf,
pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebnfk
povinný požiadat' SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe
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písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslat' na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údížby,
Mlynské Nivy 44/b5 825 11, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru
zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100 m,
stavebník je povimiý pri realizácii stavby dodržiavat' ustanovenia Zákona o energetike,
Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Stavebného zákona a iných všeobecne závázných právnych
predpisov súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmá 702
02, 702 0l 906 0l,
stavebník je povimiý umožnit' zástupcovi SPP-D (p. Peter Kristl tel.č. +42 102 2040 2251 ) vstup
na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
tiež je povim'iý prizvat' zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov
a noriem,
stavebník je povinný minimálne 14 kalendárnych dni pred začatím stavby písomne oznámit'
SPP-D na adresu : SPP - distribúcia, a.s., Ing. Radovan mith, Mlynské Nivy 44/b, 825 1l
Bratislava, kontaktné údaje, údaje o začatí a ukončení prác a pod.,
stavebník je povinný odovzdat' písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom
povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možné ukončit'
preberacie konanie a majetkovo - právne vysporiadanie stavby.

TEČHNICKÉ PODMIENK'Y:
stavebník je povinný realizovat' výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú
strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne 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 výstražnej fólie; výsledok
kontroly bude zaznamenaný do stavebného dennfka,
prístup k akýmkol'vek technologickým zaria4eniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi
je prísne zakázaná, pokiar sa na tieto práce nevzt'aFmje 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,
stavebník nesmie v ocmannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o
energetike umiestňovat' nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byt' ihned'
ohlásené SPP-D na tel.č. :0850lll 7275,
stavebník je povinný zabezpečit', aby trasa navrhovaných plynárenských zariadenf rešpektovala
iné vedenia s ohl'adom na moiost' ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní

nemohlo dójst' k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
stavebník je povinný zabezpečit', aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom
distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená

? osoba - zhotovitel'. na základe technologického postupu, vypracovaného zhotovitel'om stavby v
zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,
stavebník je povinný zabezpečit', aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase
mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,

stavebník je povinný po vykonaní prepojovacfch prác a napustení plynu vykonat' skúšku tesnosti
všetkých spo5ov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky
tesnosti vyhotovit' a odovzdat' Zápis,
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stavebník je poviríný po ukončení stavených prác odovzdat' na oddelenie prevádzky SPN),
pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia a všetky
doklady potrebné k uzavretiu zmluvného vzt'ahu podl'a príloh.

OSOBITNE PODMIENKY:

Stavebník zabezpečí uloženie STL plynovodu Dl 10 PE PN 90kPa do p8vodnej trasy - z dóvodu
sanácie svahu v dÍžke cca 38 m na parcele č. 1 682/128 k.ú. BA Karlova Ves.
Celková dÍžka odstaveného plynovodu je 74 m, z toho 38 m sa uloží do p8vodnej trasy, na
zbytok plynovodu - 36 m - sa vykoná tlaková skúška, v prípade kladného výsledku sa v bode
pripojenia STL plynovodu Dl 10 na existujúci plynovod Dl 10, po uzatvorení pretoku plynu
(FASTRA) sa pripojí priamo bezlomového bodu.
Po prepojení STL plynovodu DIIO a kladnej tlakovej skúške sa napojí 1 ks pripojovacieho
plynovodu D32 pre bytový dom č. 13 a 15.
Konštrukčná dokumentácia STL plynovodu s PP musí byt' v zmysle vyhlášky 508/2009
posúdená oprávnenou právnickou osobou (OPO) a na zariadení vykonaná úradná skúška.
Pripojovací plynovod ukončit' v osadenej plynomernej skrinke.

* Žiadame rešpektovat' všetky plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - stanovisko zo dňa 11.02.2020:
Konštatuieme, že z predloženei PD nie ie možné posúdit' všetky detaily týkaiúce sa stavebného
obiektu a preto žiadame nasledovné -úpravy?v zmysle vyhlášok č. 532/2002 Z.z. 9/2009 Z.z. z
hradiska osób so zrakovým postihnutím:

Rampu a schodisko riešit' podl'a článku č. 1.3 Prílohy k vyššie uvedenej vyhláške. Začiatok a
koniec rampy a prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena musí byt' výrazne
farebne rozoznatel'ný od okolia. Na exteriérových rampách a schodiskách s použitím varovných
pásov. Súčasne upozorňujeme, že držadlá na oboch stranách musia presahovat' začiatok a
koniec rampy min. o 150 mm.

MICHLOVSKY, spol. s r.o. - vyjadrenie zo dňa 20.01.2020:
D6jde ku stretu PTZ prevádzkovatel'a Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.
Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE tmbky,
optickÁ káble a spojky r6znej funkčnosti. Údaje o technickom-stave a počte HDPE poskytneme
po zd«"vodnenej potrebe píi vytý?čení trasy.
Pri projektovaní stavieb dodržat' priestorová normu SIN 736005 a ustanovenia zákona o
elektronických komunikáciách č. 351/201 l Z.z., o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti,
tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených ple»ch pokiar nedochádza
k prekládke, optickú trasu mechanicky chránit' žrabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou
na ochrane TKZ a prekládky trasy riešit' samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ
Orange Slovensko. a.s.
Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora.
Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o
prelo,áe" so spoločnost'ou Orange Slovensko a.s., ním poverená servisná organizácia. Zahájenie
stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámit' správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:
* vo Vašom záujmovom území. resp. trasách Orange Slovensko a.s., sa m8žu nachádzat' TKZ

iných prevádzkovatel'ov,
rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho
vyj adrenia.

Ďalej, pri akýchkol'vek prácach, ktorými rm5žu byt' ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný
vykonat' všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmá tím, že zabezpečíte:
* pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu,

objednat' u spravcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednater farbou,
alebo kolíkmi/;
preukázatel'ne oboznámit' pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou
polohou PTZ, upozornit' na moiú polohovú odchýlku +-30 cm od skutočného uloženia, aby pri
prácach v miestach výskytu optických vedenf a zariadení pracovali s najváčšou opatrnost'ou a

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*

*

*

*

bezpodmienečne nepoužívali nevhodne náradie a híbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na
každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
dodržanie zákazu prechádzania t'ažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu,
nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali
prístup k PTZ,
vyžiadat' si súhlas prevádzkovatera a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom
pásme,
aby odkryté časti PTZ boli riadne
nepovolanou osobou,
pred záhrnom previest' zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnovit' krytie a značenie
(zákrytové dosky, fólia, markery),
aby bezodkladne oznámili každé poškodenie tel. číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378,
je nutné preverit' výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhl'adom na to, že
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
pred úhrnom obnažených miest PTZ prizvat' pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení
trasy,

d'alšie podmienky prevádzkovatel'a a správcu PTZ:
Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej
povinnosti podl'a § 66 Zákona č. 351/2011 a TZ.
Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnost' Orange
Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia.

Slovak Telekom, a.s. - vyjadrenie zo dňa 12.08.2019:
Stavebník ie povinný rešpektovat' nasledovné.

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň
je potrebné dodížat' ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti mšeniu.
Vyjadrenie stráca platnost' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade
zmeny vyznačeného polygónu, d«"vodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné
čisto v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnost'
podl'aj:+odu 3.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý
podal uvedenú žiadost' je v kolízii 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, +421 0902719605.
V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/201 1 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu
stavby musí zakreslit' priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpovedá proj ektant.
Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je
potrebné uzavriet' dohodu o podmienkach preldádky telekomunikačných vedení s vlas?om
dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložit' zrealizovat' prekládku SEK.
Upozorňujeme žiadatera, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' podmienka
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriad'ovania skládok materiálu
a ztiad'ovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch
projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradenf.
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 ffiadatera zabezpečit' nadzemnú siet' proti poškodeniu alebo narušeniu
ochramiého pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podl'a §
68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

*

*

*

*

*

*

zabezpečene proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu

a
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V prípade, že žiadater bude so zemnými prácami alebo činnost'ou z akýchkorvek dóvodov
pokračovat' po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost', je povinný zastavit' zemné práce a
požiadat' o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník 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 m5žu nachádzat' zariadenia iných prevádzkovaterov, ako sú
napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto
upozorňuje ffiadatel'a na povinnost' vyffiadat' si obdobné vyjadrenie od prevádzkovaterov 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 nfm poverená osoba je povinná bez ohradu na vyššie uvedené body dodržat' pri
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
Žiadater rn8že vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre
účel konaní podl'a stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadatel' 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' nehnutel'nost' na verejnú
elektronickú komunikačnú siet' úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplnit' aj telekomunikačnú prípojku.
Poskytovater 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 kolízii so SEK Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochrannébo 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 pro3ektosrej dokumentácie
telekomunikačného vedenia.

Odsúhlasenie projektovej dokumentácie
telekomunikačného vedenia.

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

Pri akýchkorvek prácach, ktorými móžu byt' ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadater
povim'iý vykonat' všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

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

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

Upozornenie zamestnancov 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 nepoužíval'i nevhodné náradie (napr. hÍbiace
stroj e).

v

v

prípade potreby premiestnenia

prípade potreby premiestnenia
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Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukorvek ohrozeniu, krádeži a
poškodeniu vo vzdialenosti 1 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777.
Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z d8vodu, 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).
Žiadame dodížat' platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vederrí v plnom
rozsahu.

V konaní neboli v zákonnej lehote vznesené námietky a pripomienky účastníkov konania.

Odóvodnenie

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, ako príslušný špeciálny stavebný úrad obdržala dňa
30.03.2020 žiadost' stavebníka - Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99
Bratislava 1, IČO: 00 603 481, ktorého zastupuje Generálny investor Bratislavy, Záporožská 5,
852 92 Bratislava 5, o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej (existujúcej) stavby
oporného múra - stavebné úpmvy s názvom:
- ,,Sanácia stavby oporného múru, na ul. P Fullu MČ Karlova Ves-Dlhé diely':

miesto stavby - existujúci oporný múr na ulici E.Fullu, na pozemkoch registra CKN 1682/133,
1682/128, 1682/134, 1682/228, 1669/598, 1674/81, 1674/262, 1674/70, 1682/37 k.ú. Karlova Ves,
Bratislava.

Stavebník je podl'a § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, v
znení neskorších predpisov, oslobodený od platenia správnych poplatkov.
Na stavbu bolo mestskou čast'ou Bratislava-Karlova Ves vydané:

Stavebný úrad predbežným povolením vydaným podra § 127a ods. 3 písm. d) stavebného
zákona č. KV/SU/3325/2019/18537/ZM zo dňa 04.ll.20219, v znení opravy zrejmej
nesprávnosti písomnost'ou č. KV/SU/133 l/2020/3739/ZM zo dňa 05.02.2020, stavebníkovi na
jeho ohlásenie o začatí uskutočňovania stavebných úprav - nevyhnutných sanačných prác a
opatrení, podané podl'a § 127a ods. 1 stavebného zákona, povolil uskutočnenie stavebných
sanačných prác nevyhnutných na odstránenie bezprostrednej hrozby havárie oporného
múra v časti na pozemku registra CKN parcele č. 1682/37 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, pred
bytovým domom na ul. L'. Fullu č. 13 a 15 v Bratislave, bez predchádzajúceho stavebného
povolenia, a zároveň mu určil lehotu na dodatočné predloženie dokladov predpísaných pre
žiadost' o stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby - stavebné úpravy predmetného
oporného múra s určením postupu, že po ich predložení vykoná stavebné konanie a vydá
rozhodnutie.

Stavebník v lehote, na jeho žiadost' predÍženej do konca marca r. 2020, predložil žiadost' o
vydanie stavebného povolenia na zmenu predmetnej dokončenej stavby oporného múra -
stavebné úpravy, v celkovom členení na 2 etapy, a to nasledovne:
,,Sanácia oporného múru na ul. E. Fullu MČ Karlova Ves Dlhé diely 1. etapa",
,,Sanácia oporného múru na ul. E. Fullu MČ Karlova Ves Dlhé diely 2. etapa".

Zmena dokončenej (existujúcej) stavby oporného múru - stavebné úpravy snázvomoy Opi
'u M(:),, Sanácia stavby oporného m'i'tru" na ul. I' Fullu Mč Karlova Ves-Dlhé diely", bude realizovaná na

existujúcom opornom múre, na ulici L.Fullu, na pozemkoch registra CKN 1682/133, 1682/128,

12



1682/134, 1682/228, 1669/598, 1674/81, 1674/262, 1674/70, 1682/37 k.ú. Karlova Ves, Bratislava,
ktorý je vo vlastníctve stavebníka.

Podra § 4 zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom
usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, cit.:

,,Ak nemá vlastník stavby ku driu účinnosti tohto zákona k pozemku pod stavbou zmluvne
dohodnuté iné právo, vzniká vo verejnom záujme k pozemku pod stavbou užívanému vlastníkom
stavby dřiom účinnosti tohto zákona v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému
bremenu, ktorého obsahom je držba a užívanie pozemku pod stavbou, wáíane práva uskutočnit'
stavbu alebo zmenu stavby, ak ide o stavbu povolenú podra platných právnych predpisov, ktorá
prešla z vlastníctva štátu na obec alebo vyšší'i'tzemný celok."

V zmysle citovaného ustanovenia má stavebník z titulu zákonného vecného bremena
oprávnenie uskutočňovat' zmenu dokončenej stavby. Toto zákonné vecné bremeno je iným právom
oprávňujúcim stavebníka uskutočňovat' zmenu dokončenej stavby v zmysle § 139 ods. 1 pfsm. c).
stavebného zákona. V zmysle § 58 ods. 2 stavebného zákona preukázal stavebník k stavbe
vlastnícke právo.

Oporné múíy a ich vyvolané stavebné úpravy sa budujú vo verejnom záujme. Povolením
stavebných úprav stavby oporných múrov sa nezmení ich doterajšie využitie. Stavebná úprava
oporných múrov je navrhnutá pre zlepšenie ich nevyhovujúceho stavebno-technického stavu, d'alej
skvalitnenia a zvýšenia statickej bezpečnosti stavby.

Dňom podania žiadosti začalo stavebné konanie.
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad dňa 11.05 .2020 oznámila

začiatok stavebného konania stavby listom č. KV/SU/1731/2020/8860/MZ účastníkom konania,
dotknutým orgánom, správcom inžinierskych sietí a organizáciám verejnou vyhláškou, podl'a § 61
ods. 4 stavebného zákona, aked'že žiadost' poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby upustila podra § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho
poj ednávania.

Do spisového materiálu povol'ovanej stavby nenahliadol žiadny účastník konania. V konaní
neboli v zákonnej lehote voči návrhu vznesené námietky účastníkov konania.

Dotknuté orgány, správcovia inžinierskych sietí aorganizácie nenahliadali. V zákorí?nej
lehote písomne zaslala vyjadreie do konania, dňa 04.06.2020, iba spoločnost' Brdislavská
teplárenská, a. s. Turbínová 3, 829 05 Bratislava 2, ktorá sa vyjadrila, že nemá námietky voči stavbe
a súhlasí s jej uskutočnením.

Ostatné dotknuté orgány, správcovia inžinierskych sietí a organizácie, v konaní v zákonnej
lehote nevzniesli žiadne námietky a pripomienky dotknutých orgánov, správcov IS a organizácií.

Podra § 61 ods. 4 stavebného zákona o priebehu stavebného konania na stavbu ,,Sanácia
stavby oporného múru" na ul. L' Fullu MČ Karlova Ves-Dlhé diely': boli účastníci konania
oboznamovaní verejnou vyhláškou. Dokumentácia stavby bola k dispozícii na stavebnom úrade.
Uvedeným postupom správny orgán umožnil v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom
konania vyjadrit' sa k podkladom rozhodnutia.

Stanoviská apožiadavky účastníkov konania adotknutých orgánov uplatnené vtomto
konaní 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 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 konaní predložené nasledovné doklady:
listy vlastníctva č. 46, 3607, 4971, 2439, kópia katastrálnej mapy, súhlasné vyjadrenia dotknutých
orgánov a organizácií, ktoré boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia, 2x
projekt stavby pre stavebné povolenie, plnomocenstvo na zastupovanie stavebníka, overenie
existencie inžinierskych sietí, plán organizácie výstavby.

V stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal žiadost' a priložené doklady podra ustanovení
§ 61, F§ 62, § 64 stavebného zákona, pričom zistil, že povolením realizácie predmetnej stavby
nebudú ohrozené celospoločenské záujmy, ani ohrozené práva aprávom chránené záujmy
dotknutých účastníkov konania. Tiež skúmal, či neboli v novom posúdení zistené okolnosti, ktoré
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by zhoršovali chránené záujmy obyvaterov, tak ako je uvedené v ust. S, 62 písm. b) stavebného
zákona.

Stavebný úrad v konaní primerane postupoval podra ustanovení S, 3 ods. 1, 2, 4, 5 a 6
správneho poriadku, pričom podra í§ 3 ods. l dbal na súlad so zákonmi ainými právnymi
predpismi, podra § 3 ods. 2 mali účastníci konania možnost' sa v konanf vyjadrit', podra § 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 83 3 ods. 5 rozhodoval podl'a
sporahlivo zisteného stavu veci a vydal rozhodnutie v súlade s § 46 a § 47 správneho poriadku, a
podra § 3 ods. 6 informoval verejnost' na úradnej tabuli správneho orgánu a internete.

Na základe hore uvedených skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako znie výroková čast'
tohto rozhodnutia.

Pouěenie

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

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

í" '%,

10? hÁ Z'l
Iťe I? rřl

S5=.,,,%:I.í,,a'(a?"'ZJ
Dana Čaho<vá

stari

Prí}oha: - l x projektová dokumentácia overená stavebným úradom v konanf (stavebník prevezme
osobne v stránkové dni)

Rozhodnutie sa doručí:

I.
1.

2.
3.

Úěastníkom konania formou verejnej vyhlášky:
stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1,
zastúpené primátorom, IČO: 006 034 81, ktorého zastupuje Generálny investor Bratislavy,
Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5, IČO: 698 393
HYCOPROJEKT, a. s., Prešovská 55, 821 02 Bratislava 2 - projektant
Právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom zastavaných
stavbou predmetného oporného múra a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a
stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám móžu by stavebným
povolením priamo dotknuté

Účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou;
vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv.
Františka 8, 842 62 Bratislava 4. Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia.
Zároveň sa toto rozhodnutie zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk a na úradnej tabuli
Hlavného mesta SR Bratislava.
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II. Na vedomie dotlaiutým orgánom:
1 . Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 81107 Bratislava l
2. Inšpektorát práce, Za kasárňou 1, 831 04 Bratislava 3
3. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
4. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
5. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 1
6. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova č. 46, 832 05

Bratislava 3

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava l
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, odd. dopravy a životného prostredia, Nám.
sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, oddelenie správy komunikácií (verejné osvetlenie),
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava l

10. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3
11. Bratislavská teplárenská, a. s. Turbínová 3, 829 05 Bratislava 2
12. MICHLOVSKY, spol. s r. o., Letná 9, 92101 Piešt'any

7.

8.

9.

III. Na vedomie:

1. stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1,
zastúpené primátorom, IČO: 006 034 81, ktorého zastupuje Generálny investor Bratislavy,
Záporožská-5, 852 92 Bratislava 5, IČO: 698 393
HYCOPROJEKT, a. s., Prešovská 55, 821 02 Bratislava 2 - projektant
Váš správca, spol. s r. o., Furdekova 4, 851 03 Bratislava 5 (bytový dom ul. L Fullu 13-15)
ETP Management budov, s. r. o., Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava 2 (bytový dom E Fullu 17,
19, 21)
SBD IV, Poliarí?ky 9, 841 0l Bratislava 42, (bytový dom I?:. Fullu 52, 54, 56, 58, 60)
Magistrát Hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava - so žiadost'ou
o zverejnenie tohto rozhodnutia na úradnej tabuli

2.

3.

4.

5.

6.

III. Na vedomie:
1 . MČ Bratislava - Karlova Veí'--starostka
2. MÚ M(J2 BA - Karlova Ves - stavebný úrad - a/a - 2x
3. st»is-2xSplS

Vybavuje: Ing. Majerníková

Verejná vyhláška

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

15. deň vyvesenia je dňom doručenia tohto rozhodnutia.

Dátum vyvesenia
na úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis:

L'!, !S, yvr»
b'kaSKEJ čASTl[aT

ui
q.ai

MIESTNY URA:
p,qúrisi??qyo - RbíoVA VES8RATISL/-SVA

NÁM . SV. FRA'QTišKA 8
842 62 BFIAT?SLAVA 4

.58-

Dátum doručenia:

4J. %!. U('l'%
Dátum zvesenia:

z úradnej tabule:
Pečiatka a podpis

Áí %1. }íq yo
MIES-ííllY URAr) fl?uí-íAD MES l €'Ťal4STl8RATISLAVA jaxl-,;lorí6,í isLAVA Wi? -- -! wphvyi - r'yAi'íL'3NA

NAM. SV. FFlANTlšKi
842 €32 BFlř.'Tie:IJ:A
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