MESTSKÁ ČÁSŤ BRATISLÁVÁ KARLOVA

@

VES

Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Č. j.: KV/SU/84/2019/6365/ZK

Bratislava 19.03.2019

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako prfslušný stavebný úrad (d'alej stavebný úrad) podl'a ustanovenia §
117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov (d'alej stavebný zákon), v spojení s ustanovením § 5 písm. a) 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 plánovaní a
stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, vnadváznosti na ustanovenie § 7a ods. 2 písm. i) zákona
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších
predpisov, (d'alej zákon o hlavnom meste) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadvuznosti na ustanovenia § 2
písm. e) a § 4 ods. 4 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a
vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zastúpená starostkou mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o
hlavnom meste SR Bratislavy, podl'a ustanovení §§ 3, 4, 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov (d'alej správny poriadok), v súlade s ustanoveniami § 37, § 39, § 39a stavebného zákona
a ustanovení § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona, potom, ako na podklade vykonaného konania posúdil žiadost' navrhovatel'a, vydáva
toto

územné rozhodnutie

o umiestnení líniovej stavby verejnej telekomunikačnej siete:

Názov stavby: ,,INS FTTH BA.polygon Karlova Ves.Jána Stanislava': Bratislava
Miesto stavby :

opis trasy umiestňovanej líniovej stavby : ulice Jána Stanislava, L'udovíta Fullu, Ferdiša Kostku, Nad lúčkami,
Beniakova, Sumbalova, Pribišova, Majerníkova v k.ú. Karlova Ves
zemný výkop : prevažne z kolektom k objektom, ul. Beniakova, L'.Fullu, J.Stanislava, Nad lúčkami,
Sumbalova
Navrhovatel' :

Slovak Telekom, a.s., IČO 35 763 469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- v zastúpení : Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., IČ0 36 653 373, Einsteinova 23, 851 0l Bratislava

Účel stavby:
vybudovanie optickej prístupovej siete v štandarde FTTH pre zabezpečenie možnosti poskytovania
nových telekomunikačných a dátových služieb

Charakter stavby a dÍžka trasy:

líniová stavba, dÍžka projektovanej trasy výkopov 2,1 km
projektovú dokumentáciu vypracoval:

Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Einsteinova 23, 85101 Bratislava, projektant Ing. L. Cimra,
zodpovedný projektant Ing. K. Kolenčiak, autorizovaný stavebný inžinier v apríli 2018
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stručný popis stavby :

Projektová dokumentácia stavby ,,INS FTTH BA polygon Karlova Ves Jána Stanislava" rieši výstavbu optickej
prístupovej siete (vlákno do bytu) výstavbou multirúr - mikrotrubičkového systému v riešenej lokalite - ulice Jána
Stanislava, L'udovíta Fullu, Ferdiša Kostku, Nad lúčkami, Beniakova, Sumbalova, Pribišova, Majerníkova.
Predmetom žiadosti o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby je výstavba projektovanej prístupovej siete v štandarde

FTTH, spočíva v pokládke mikrotrubičkovej infraštruktúry a s tým spojenýmÍ prácami-pozostmvajúcimi zo zemných
prác, z pokládky multirúr a mikrotrubičiek, z montáže súborov (montáž príslušných mikrotrubičkových spojok,
montáž PODB, SPODB rozvádzačov a montáž ODF), zo sputných úprav porušených povrchov a z porealizačných

geodetických prác. Prevažná čast' káblovej trasy je urniestnená v kolektore-, čast' trasy je vedená v ze-mi vo výkope.

Vstupy do objektov budú riešené len podl'a požiadaviek vlastníka.

Celkěvá dÍžka projektovanej trasy výkopov-pre predmetnú výstavbu optickej siete bude 2,1 km.

Projektovaná káblová trasa povedie v zeleni o rozmeroch výkopovej ryhy 25x60 cm. Jednotlivé vjazdy na súkromné
pozemky sa budú pretláčat'. V mieste, kde nie je zeleň sa výkop zrealizuje v asfaltovom, resp. dláždenom chodníku úseky musia byt' uvedené do póvodného stavu. Križovania
rozmer výkopovej ryhy 20x40cm, všetky rozkopané úseky
hlbki min. 0,9 m pod telesom -cesty. Použitými nadzemnými
miestnych komunikácii sa budú realizovat' pretláčaním, vv hÍbke

prvkami siete budú : zariadenia PODB typu ORU3 SDF (vonk. kabinet) a zákaznícke body ZB v podobe optických
účastníckych krabíc (OUK).

Pre umiestnenie, projektovú prípravu a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1.

Stavba sa umiestni v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval: Huawei Technologies
(Slovak), s.r.o., Einsteinova 23, 851 0l Bratislava, projektant Ing. L. Cimra, zodpovedný projektant Ing. K.
Kolenčiak, autorizovaný stavebný inžinier v apríli 2018 a v súlade so situačným plánom na podklade katastrálnej
mapy, ktorý je neoddelitel'nou súčast'ou tohto rozhodnutia.

2.

Stavebník bude mat' zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemkoch, ku ktorým má vlastnícke
alebo iné právo. Rozsah staveniska avyužívanie potrebných pozemkov na zariadenie staveniska spracuje
projektant do projektovej dokumentácie POV, ktorú pred začatím prác doloží stavebník do spisu stavebného
úradu.

3.

Vzmysle zákona č. 351/2011 Zb. z. oelektronických komunikáciách je uvedená stavba stavbou verejnej
telekomunikačnej siete, pre ktorú sa podl'a § 56 ods. b) stavebného zákona stavebné povolenie ani ohlásenie
nevyžaduje - ,,Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevýaduje pri nadzemných apodzemných vedeniach
elektronžckých komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov". Na základe vyššie uvedeného je
možno so stavbou začat' po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí stavebný úrad v záhlaví
tohto rozhodnutia.

4.

Stavebník sa nesmie odchýlit' od schválenej dokumentácie. Každú zmenu umiestnenia stavby nie je možné
uskutočnit' bez predchádzajúceho odsúhlasenia na stavebnom úrade.

5.

Stavba bude uskutočnená dodávatel'ským spósobom, zhotovitel'om podl'a údajov uvedených v podkladoch

6.

rozhodnutia bude spoločnost' Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Einsteinova 23, 851 0l Bratislava.
Stavebník je povinný písomne oznámit' listom tunajšiemu stavebnému úradu termín začatia stavebných
prác.

7.

Stavebník je povinný zabezpečit' počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude
minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie. Trasa optických káblov neprechádza
územím chránených krajinných oblastí ani národných parkov, výstavbou nebudú ohrozené nijaké kultúrne
pamiatky. Celá trasa je vedená v zastavanom území, nebude preto potrebné budovat' cesty pre prístup stavebných
mechanizmov ku stavbe. Odpad vzniknutý pri realizácii stavby bude odvázaný na riadenú skládku, zemina
z výkopov káblovej ryhy bude použitá na jej spátný zásyp. Pre skladovanie stavebného materiálu budú používané
iba vopred urcené plochy.

8.

Stavebník je povinný dbat' na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spósobeniu šk6d na cudzích
nehnutel'nostiach a majetku.

9.

Počas stavebných prác musí stavebník dodržiavat' predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbat' na ochranu zdravia osób na stavenisku v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
stavebných prácach aprácach snimi súvisiacich apodrobnosti o odbornej spósobilosti na výkon niektorých
pracovných činností a dodržiavat' ustanovenia § 43i ods. 3 písm. e, g, h stavebného zákona.
10. Stavenisko musí mat' zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu
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11. Stavenisko musí byt' zabezpečené pred vstupom cudzích osób na miesta, kde móže dójst' k ohrozeniu života, a to
prípadne aj úplným ohradenfm

12. Stavebník je povinný mat' na stavbe overený projekt stavby, právoplatné územné rozhodnutie o umiestnení stavby
a o stavbe musí byt' vedený stavebný denník.

13. Stavebník je povinný na viditernom mieste pri vstupe na stavenisko stavbu označit' štítkom "Stavba povolená" s
týmito údajmi: označenie stavby, označenie stavebníka, číslo povolenia, kto stavbu realizuje, kto a kedy stavbu
povolil, termín začatia a ukončenia stavby, meno zodpovedného stavbyvedúceho a ponechat' ho tam až do
ukončenia stavby.

14. Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečit' podmienky pre výkon štátneho stavebného dohradu.
15. Stavebník je povinný zabezpečit', aby počas realizácie stavby nedošlo k zasahovaniu do vlastníckych alebo
iných práv dotknutých právnických, alebo fyzických osób. V prípade potreby stavebníka vstupovat' na
cudzie pozemky je stavebník povinný zabezpečit' písomnú dohodu s jeho vlastníkmi.

16. Stavebník je povinný zabezpečit' dodržiavanie čistoty a poriadku v okolí stavby, počas realizácie stavby tak, aby
nebola narušená pohoda bývania v okolí stavby.

17. Stavebník je povinný zabezpečit' pravidelné čistenie komunikácií v bezprostrednom dotyku riešeného územia, tak
aby neboli stayeniskovou dopravou znečist'ované resp. trvalo poškodené.

18. Stavebník je povinný zlikvidovat' zariadenie staveniska do 15 drrí po ukončení výstavby a preberacieho konania.
19. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadat' majiterov podzemných inžinierskych sietí o ich presné
vytýčenie a počas výstavby rešpektovat' jestvujúce inžinierske siete a dodržiavať ich ochranné pásma v zmysle
príslušných platných predpisov a noriem.

20. Stavba bude ukončená do dvoch rokov od začatia stavebných prác na stavbe.

21 . Stavebník je povinný dodržat' podmienky dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí, ktoré boli dané
v stanoviskách k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie :

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava 1, závjizné stanovisko
k investiěnej činnosti č. MAGS OUIC 59247/2017-480673, 479539, zo dňa 13.03.2018 :
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako dotknutý orgán podl'a § 140a od.s. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov yyíláva závuzné stanovisko
podl'a § 140a ods. 3, § 140b citovaného zákona a § 4 ods, 3 písm. d) a písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov:

Posúdenie stavby vo vzt'ahu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a
doplnkov: Pre územie, ktorého súčast'ou sú záujmové pozemky, cez ktoré sa navrhuje trasovanie líniovej stavby sa

nachádzajú v územiach s funkčným využitím:

* viacpodlaiá zástavba obytného územia, číslo funkcie 101, stabilizované územie,

* málopodlažná zástavba obytného územia, číslo fiinkcie 102, stabilizované územie; rozvojové územie, kód reg. C,
* námestia a ostatné komunikačné plochy sú verejne prístupné nezastavané plochy v meste,
* občianska vybavenost' lokálneho významu, číslo funkcie 202, stabilizované územie,
* zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti, číslo funkcie 501, stabilizované územie; rozvoj. územie kód. H,
a ostatná ochranná a izolaěná zeleň, čislo funkcie 1130, stabilizované územie,

a parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy, číslo funkcie 1110, stabilizované územie

Liniové telekomunikačné stavby, ako zariadenia a vedenia technickej vybavenosti územia patria medzi prípustné, resp.
prípustné v obmedzenom rozsahu spósoby využitia vyššie uvedených funkčných plóch, v ktorých sa záujmové

pozemky nachádzajú.

Uvažovaný zámer je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov.
Hlavné mesto SR Bratislava súhlasí s umiestnením stavby.

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

- vykonávat' investičnú činnost' v súlade s ustanoveniami všeobecne závuzného nariadenia č. 8/ 1993 o starostlivosti o

verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy,

z hl'adiska urbanisticko - architektonického riešenia:

- pri realizácii nesmie d63st' k výrubom drevín ani k ich poškodeniu,

- bezpodmienečne po ukončení prác v trávnatých plochách bezodkladne vykonat' nový v<psesi,
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- všetky plochy zasiahnuté navrhovanou stavebnou činnost'ou bezodkladne po ukončení prác uviest' do p6vodného
stavu,

- v predmetnej lokalite evidujeme viacero významných trás inžinierskych sietí, vrátane ochranných pásiem, ktoré je
potrebné v území rešpektovat' a pred začatím zemných prác požadujeme trasy presne zamerat', vytýčit' a vykonat'
príslušné opatrenia,
z hl'adiska budúcich majetko - právnych vzt'ahov:

- v prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdat' po kolaudácii do majetku a správy Hlavného mesta
SR Bratislavy, žiadame tento riešit' v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie ako samostatný objekt vo
všetkých náležitostiach projektovej dokumentácie tohto stupňa
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako dotknutý orgán podl'a e) 140a ods.2 zákona e, 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov dáva žiadatel'ovi do
pozornosti, že podl'a § 140b ods.3 stavebného zákona, veta prvá, je dotla'iutý orgán viazaný obsahom svojho
predchádzajúceho závuzného stanoviska, ktoré vo veci vydal: to neplatí, ak došlo k zmene ustanovení právneho
predpisu, podra ktorých dotknutý orgán závuzné stanovisko vydal, alebo k podstatnej zmene skutkových okolností,
z ktorých dotknutý orgán vychádzal.
*

Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava 1, oddelenie dopravy
ě. MAGS OD 34928/2018-480665 zo dňa 20.08.20l8:

Na základe posúdenia predloženej dokumentácie v rozsahu odborných kompetencií v zmysle § 140a zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a§ 3 ods. (2)
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,cestný
zákon") s riešením stavby ,,INS FTTH BA polygon Karlova Ves Jána Stanislava" súhlasíme s podmienkami:
1 . Zo stavbou dotknutých komunikácií sú v správe Hl. mesta SR Bratislavy - oddelenie správy komunikácií (OSK) ul.:
Majerníková (MK II tr.), vrátane verejného osvetlenia a verejné osvetlenie (VO) na ostatných dotknutých
komunikáciách.

2. FTTH uskutočnit' bez umiestnenia šachiet a meracích zariadení v chodníkoch a vozovkách komunikácií v správe
OSK a bez zásahu do konštrukcií vozoviek komunikácií v správe OSK.
3. Ak dójde počas uskutočňovania stavby k obmedzeniu plynulosti cestnej premávky na dotknutej miestnej
komunikácii, je potrebné požiadat' príslušný cestný správny orgán o povolenie uzávierky v zmysle cestného zákona.
4. Pred uskutočnením rozkopávok je investor povinný zabezpečit' si u príslušného cestného správneho orgánu vydanie
,,Povolenia na rozkopávku" na dotknutej pozemnej komunikácii alebo chodníku (s platným POD) a túto si naplánovat'
tak, aby rozkopávka mohla byt' uskutočnená v období od 15 .marca do 15. novembra bežného roka v najkratšom
možnom technologickom období.
5. Všetky rozkopávkové práce uskutočnené na pozemkoch v správe Hl. m SR - OSK vykonávat' na základe
rozkopávkového povolenia a tieto musia byt' prevzaté správcom komunikácie najneskór do kolaudačného konania.
6. Rozkopávky uskutočnit' v zmysle platných predpisov a technologických postupov, existujúce živičné a betónové
konštrukčné vrstvy na chodníku zarezat' pílou, na zásyp použit' vhodný materiál v zmysle STN - štrkodrvu fr. O/32 mm
(nie výkopok), zabezpečit' predpísané zhutnenie - po vrstvách (hrúbka - podl'a účinnosti použitého hutniaceho
prostriedku a podl'a preukaznej skúšky použitého zásypového materiálu - max. 30 cm), dodržat' konštrukciu a viazanie
prekrytie konštrukčných vrstiev min. po 25 cm v chodníku (každej konštrukčnej vrstvy na každú stranu od hrán ryhy),
dilatácie v betónovej konštmkčnej vrstve urobit' rezaním, použit' modifikované asfalty, predložit' atesty použitých
materiálov a predpísaných skúšok.
7. Po uskutočnení rozkopávky:
a) Na chodníku urobit' novú povrchovú úpravu ACo8 hr. 4 cm (na podkladný betón tr. C 12/ 15 hr. 12 cm položený na
zhutnený podklad zo štrkodrvy, na betón použit' spojovací penetračný náter O,5 kg/m2) na celú šírku chodníka a celú

dÍžku dotknutého úseku s predÍžením + O,-5 m na koncoch dotla'iutého úseku (prípadne'po najbližší starý spoj pokiar je
do O,5 m v okruhu rozkopávky), póvodnú PÚ v súvislej čiare kolmo na os chodníka zarezat' -a po pokládke no'vej PÚ-

spoj - starej a novej PU prelepit' kvalitnou asfaltovou páskou, alebo zaliat' asfaltovou zálievkou, dodržat' niveletu
chodníka a obrubníkov (tak aby bol zabezpečený dobrý odtok povrchových vód), uvol'nené obmbníky osadit' do
betónového lóžka (poškodené obrubníky vymenit' za nové) a zaškárovat'.
b) Dotknuté plochy cestnej zelene upravit' do póvodného stavu - dodržat' niveletu zelene a jej odvodňovaciu
furíkčnost', rešpektovat' a chránit' pred poškodením existujúce dreviny (aj ich koreňový systém) v zmysle platného
zákona a predpisov o ochrane krajiny a prírody, terén vyčistíte (vyhrabete štrk), zahumusujete - min. hr. humusu 10
cm (na povrchu nesmie byt' rozhrnutý výkopok), založíte trávnik (výsevom alebo drnovaním), trávnik po zapestovaní
pred odovzdaním odburiníte, vyčistíte a 1 x pokosíte.
c) Rozkopávky po ukončení zápisnične odovzdat' OSK - správcovi komunikácií a cestnej zelene.
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9. Pri stavebných prácach dójde ku styku so zariadeniami verejného osvetlenia (VO) - podzemné káblové vedenia +
stožiare v správe OSK rešpektovat' a chránit' pred poškodením. Pred začatím stavby káble VO zakreslit' a v teréne
vytýčit' odbornou firmou.
10. V prípade obnaženia, príp. poškodenia káblového vedenia VO obnovit' káblové lí'žka a káble VO uložit' do

chráničiek bez použitia spojok (natiahnut' celé káblové polia). Pri prácach dodržat' STaN 73 6005, ostatné platné norrny
a súvisiace predpisy.

11 . Pred začiatkom prác, pred zásypom rýh a ku kolaudácii stavby prizvat' OSK - správcu VO k prevzatiu staveniska,
ku kontrole a k prevzatiu prác.

12. Všetky stavebné práce uskutočnit' bez prerušenia funkčnosti VO. Prípadnú ponichu na VO ohlásit' na tel. č. 02 638
10 151.

13 . Na základe rozhodnutia č. 33/20 15 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa
ustanovujú ceny prenájmov za uloženie inžinierskych sieti (IS) v kolektoroch, mostných objektoch v správe oddelenia
správy komunikácií (OSK) , z bezpečnostného hl'adiska a strategického významu každý správca IS uložený v
kolektoroch musí mat' uzavretú ,,Zmluvu o užívaní kolektora".

14. Za dlhodobý prenájom kolektora Dlhé diely, Bratislava pre ,,Uloženie optických káblov do kolektora Dlhé diely"
uzavriet' (rozšírit') ,,Zmluvu o užívam kolektora" na OSK - Záporožská č. 5, p. Blažeková, tel. č.: 59356794, na

zabezpečenie nepretržitej prevádzky kolektorov". (DÍžka optického kábla v kolektore ,,J. Stanislava" v zmysle žiadosti
a podl'a predloženej DUR je 1 586,82 bm).

15. Predložit' realizačnú PD ,,Uloženie optických káblov do kolektora Dlhé diely" vrátane priečnych rezov v kolektore
a vstup ,,do" a výstup ,,z" kolektora, narušenia vonkajšej izolácie kolektora a preship cez stenu a protipožiarne priečky
v súlade s STN 73 7505 a nadvuzne platných noriem a predpisov.
16. V PD zapracovat' všetky miesta vstupu ,,do" a výstupu ,,z" kolektora..
17. Vstup ,,do" a výstup ,,z" kolektora realizovat' jadrovým vrtom (nie prierazom ani stropom).

18. Uloženie optických káblov a chráničiek v kolektore musí byt' zo samozhášavých materiálov, avšak nesmie byt'
stupeň horl'avosti C 3 (typ a certifikát priložit' k PD).

19. Otvory v chráničkách do/z kolektora plynotesne zaplnit' rahko vyberatel'ným nehorl'avým materiálom (A) tak, aby
sa zamedzilo prenikaniu vody, ohňa a iného.

20. Plášt' optického kábla uloženého v kolektore a tesniaci tmel musia byt' zo samozhášavých materiálov, ale
nesúhlasíme s použitím materiálov so stupňom horravosti C3 (predložiť certifikát materiálov).
21 . Prostredie v kolektore je stanovené protokolom o určenf prostredia podl'a S'IN 33 03 300 čl. 3.2.3 - vlhké v celej
trase kolektora. Všetky nové ocel'ové konštrukcie musia odolávat' vlhkosti v kolektore - povrchová úprava - 2 x
galvanické pozinkovanie.

22. V rámci ochrany pred úrazom elektrickým prúdom podra STN 33 2000-4-41 ./413.l.2 sa všetky nové kovové
konštrukcie namontované v kolektore musia pripojit' na existujúcu uzemňovaciu sústavu.
23. Optickú siet' po uložení označit' trvalým číselným označením podra objektu, ulice a č. d. na vstupoch ,,do" a
výstupoch ,,z" kolektora podl'a STN 34 10 50, STN 33 200-5-52.

24. Pri vykonávaní prác je nutné dodržiavat' bezpečnostné predpisy a všetky STN, aby nedošlo k poškodeniu
ostatných inžinierskych sietí či vybavenia kolektora respektíve úrazu z ich poškodenia (VN, NN, plyn..). Pre ochranu
inžinierskych sietí je nutné použit' vhodné krycie materiály podl'a dmhu vykonávaných prác. Na inžinierske siete je
zakázané ukladat' alebo vešat' pomocné stroje, prístroje, náradie a materiál. Práce mói vykonávat' iba pracovníci-s
príslušnou kvalifikáciou a poučení o práci v kolektoroch, starší ako 18 rokov a zdravotne a odborne spósobilí. Za
dodržiavanie tohto predpisu zodpovedá vysielajúca organizácia.
25. O povolenie na práce v kolektore musíte požiadat' na centrálnom dispečingu kolektorov

Ul. H. Meličkovej č. 19B, Bratislava, telefón č.: 653 11 000, 653 11802 minimálne 2 dni pred začatím prác - po
splnení podmienok.

26. Po ukončeni prác kolektor uviest' do póvodného stavu a fyzicky odovzdat' pracovisko správe kolektorov.
27. Po ukončení prenájmu uložený optický kábel zdemontovat' a otvory (po prestupoch cez steny) plynotesne
uZaVriet'.

28. Po ukončení stavby (k preberaciemu, resp. kolaudačnému konaniu) vyčistit' vpusty dažd'ovej kanalizácie v okolí
stavby a opravit' všetky škody vzniknuté na komunikáciách, chodníkoch, zeleni, VO a dopravnom značení v správe
Hl. m. SR - OSK, ktoré boli spósobené stavebnou činnost'ou.

29. K preberaciemu konaniu stavby prizvat' OSK - správcu komunikácií, kolektorov, VO, DZ a cestnej zelene.
30. O určenie dočasného dopravného značenia požiadajte 30 dní pred uskutočnením stavby príslušný cestný správny
orgán.

31 . O určenie trvalého dopravného značenia požiadajte 30 dní pred kolaudáciou stavby príslušný cestný správny orgán.
32. Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (platí na práce na objektoch v správe OSK).
5

33. V zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je
stavebník povinný počas stavby udržiavat' čistotu na stavbou znečist'ovaných komunikáciách a verejných
priestranstvách a výstavbu zabezpečit' bez porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky.
*

Magistrát Hlavného mesta SR BA, sekcia správy komunikácii, ŽP a stavebných činností, OSK, Primaciálne
nám.l, 814 99 Bratislava, stanovisko správcu kolektora č. MAGSOSK44403/2018-320119/2 zo dňa
21.5.20l8

Na základe odborného posúdenia predloženej žiadosti ako správca kolektora v zmysle § 140a zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov s riešením stavby
,,Uloženie optických káblov do kolektora Dlhé diely" " v zmysle predloženej žiadosti súhlasíme s týmito
podmienkami:
l.Na základe rozhodnutia č.33/2015 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa
ustanovujú ceny prenájmov za uloženie iížinierskych sieti (IS) v kolektoroch, mostných objektoch v správe
oddelenia správy komunikácií (OSK), z bezpečnostného hradiska a strategického významu kaMý správca IS
uložený v kolektoroch musí mat' uzavretú ,,Zmluvu o užívaní kolektora".
2. Za dlhodobý prenájom kolektora Dlhé diely, Bratislava pre ,,Uloženie optických káblov do kolektora Dlhé diely"
uzavriet'(rozšírit') ,,Zmluvu o užívaní kolektora". na OSK - Záporožská č.5 p. Blažeková tel. č.: 59356794 na
zabezpečenie nepretržitej prevádzky kolektorov".

3. DÍžka-optického-kábla v-kolektore-,,J. Stanislava" v zmysle žiadosti a podl'a predloženej DUR je 1 586,82 bm.
(po dklad pre zmluvu)

4. DÍžka optÍckého kábla v kolektore ,,H. Meličkovej" v zmysle žiadosti a podl'a predloženej DUR je 947,52 bm.
(po dklad pre zmluvu)

5. D žka optického kábl'a v kolektore ,,Veternicova" v zmysle žiadosti a podl'a predloženej DUR je l 019,66,82 bm.
(podklad pre zmluvu)

6. ŽÍadame predložit' realizačnú PD ,,Uloženie optických káblov do kolektora Dlhé diely" vrátane priečnych rezov v
kolektore a vstup ,,do" a výstup ,,z" kolektora, narušenia vonkajšej izolácie kolektora a prestup cez stenu a
protipožiarne priečky v súlade s STN 73 7505 a nadvázne platných noriem a predpisov.
7. V PD žiadame zapracovat' všetky miesta vstupu ,,do" a výstupu ,,z" kolektora..
8. Vstup ,,do" a výstup ,,z" kolektora realizovat' jadrovým vrtom (nie prierazom ani stropom).
9. Uloženie optických káblov a chráničiek v kolektore musí byt' zo samozhášavých materiálov, avšak nesmie byt'
stupeň horl'avosti C 3. (typ a certifikát priložit' k PD).
10. Otvory v chráničkách do/z kolektora žiadame plynotesne zaplnit' l'ahko vyberatel'ným nehorravým materiálom
(A) tak, aby sa zamedzilo prenikaniu vody, ohňa...
11. Plášt' optického kábla uloženého v kolektore a tesniaci tmel musia byt' zo samozhášavých materiálov, ale
nesúhlasíme s použitím materiálov so stupňom horl'avosti C3 (žiadame predložit' certifikát materiálov).
12. Prostredie v kolektore je stanovené protokolom o určení prostredia podra S TN 33 03 300 čl. 3 .2.3 - vlhké v celej
trase kolektora. Všetky nové ocerové konštrukcie musia odolávat' vlhkosti v kolektore - povrchová úprava - 2x
galvanické pozinkovanie.
13. V rámci ochrany pred úrazom elektrickým prúdom podl'a STN 33 2000-4-41./413.1 .:2. Sa všetky nové kovové
konštmkcie namontované v kolektore musia pripojit' na existujúcu uzemňovaciu sústavu.
14. Optickú siet' po uložení označit' trvalým číselným označením podra objektu, ulice a č. d. na vstupoch ,,do" a
výstupoch ,,z" kolektora podl'a STN 34 10 50, STN 33 200-5-52 .
15. Pri vykonávaní prác je nutné dodržiavat' bezpečnostné predpisy a všetky STN, aby nedošlo k poškodeniu
ostatných inžinierskych sietí či vybavenia kolektora respektíve úrazu z ich poškodenia (VN, NN, plyn...). Pre
ochranu iížinierskych sietí je nutné použit' vhodné krycie materiály podl'a druhu vykonávaných prác. Na
inžinierske siete je zakázané ukladat' alebo vešat' pomocné stro3c, prístroje, náradie a materiál. Práce móžu
vykonávat' iba pracovníci s príslušnou kvalifikáciou a poučení o práci v kolektoroch, starší ako 18 rokov a
zdravotne a odborne spósobilí. Za dodržiavanie tohto predpisu zodpovedá vysielajúca organizácia. /im16. O povolenie na práce v kolektore musíte požiadat' na centrálnom dispečingu kolektorov Ul. H. Meličkovej
č. 19B, Bratislava, telefón č.: 653 11000, 653 11802 minimálne 2 dni pred začatím prác - po splnení podmienok.
17. Po ukončení prác žiadame kolektor uviest' do póvodného stavu a fyzicky odovzdat' pracovisko správe
kolektorov.

18. Po ukončení prenájmu žiadame uložený optický kábel zdemontovat' a o{vory (po prestupoch cez steny)
plynotesne uzavriet'.
V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení
6

neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavat' čistotu na stavbou znečist'ovaných
komunikáciách, verejných priestranstvách a v kolektore, výstavbu zabezpečit' bez porušenia bezpečnosti
prevádzky kolektora a plynulosti cestnej a pešej premávky.
*

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, vyjadrenie zhl'adiska odpadového
hospodárstva č. OU-BA-OSZP3-2018/018371/CEM/IV, zo dňa 25.Ol.2018:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podra §5 ods. l zákona NR SR č.
525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podl'a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/20 15 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podl'a § 99 ods. 1) písm. b) bod 1 zákona
nasledovné vyjadrenie :

Z hl'adiska odpadového hospodárstva tunajší úrad nemá námietky k predmetnej stavbe za dodržania nasledovných
podmienok:

1 . Póvodca stavebných odpadov je povinný dodržiavat' ustanovenia § 14 zákona o odpadoch, napr.:
- správne zaradit' odpad podra platného katalógu odpadov,
- zhromažd'ovat' odpady v triedené podl'a dmhov odpadov a zabezpečit' ich pred znehodnotením, odcudzením alebo
iným nežiaducim účinkom,

- zabezpečit' spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a to jeho :
- prípravou na opátovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknut' na prípravu na opátovné
pouŽitie inému,

- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jeho prípravu na oputovné použitie
odpad takto nevyužitý ponúknut' na recykláciu inému,

- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jeho recykláciu; odpad takto
nevyužitý ponúknut' na zhodnotenie inému,

- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
- odovzdat' odpady len osobe oprávnenej nakladat' s odpadmi podl'a zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich
zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,

- viest' a uchovávat' evidenciu o dmhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,

- uchovávat', a ohlasovat' údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva ( § 2

vyhláška MŽP SR č. 366/20 l-5 Z.z,) ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50'kg nebezpečných "odpadov a'lebo viac ako
jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s mím podáva za obdobi-e kalendárneho roka
tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. febmára nasledujúceho
kalendárneho roka.

2. Póvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povol'uje odpad zhromažd'ovat' v mieste jeho vzniku (t.j, v
mieste stavby) iba nevyhnutný čas ( napr. do naplnenia vel'koobjemového kontajnera), následne sa musí odviest' k
oprávnenému odberaterovi.

Podl'a F3 99 ods. l písm. b) bodu č.5 zákona o odpadoch sa orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve vyjadmje

i k dokumentácií v kolaudačnom konaní tunajší úrad vydá závázné stanovisko. Podkladom pre vy-danie závuzného
stanoviska resp. k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii žiadame predložit' doklady o spósobe nakladania s odpadmi zo
stavby. (t.j. faktúiy, vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé dmhy odpadov podra
vyjadrenie tunajšieho úradu v stavebnom povolení).

Podl'a § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z./,, o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov póvodcom odpadov,
vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organiza8nej
zložke alebo v inom mieste pósobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikate-l'a, Je právnická osoba aÍebo
fyzická osoba - podnikater, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác
pre fyzické osoby je póvodcom odpadov ten kto uvedené práce vykonáva.
Póvodca odpadov zodpovedá za nakladanie s odpadmi podra tohto zákona a plní povinnosti podl'a § 14 zákona č.
79/2015 Z.z.

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva má v konaniach uvedených v odseku l písm. b) zákona o odpadoch
postavenie dotknutého orgánu; vyjadrenia, ktoré sú výsledkom uvedených konaní, sa v prípadoch konania podl'a
osobitného predpisu považujú za závuzné stanovisko,

V prípade, že dójde k zmene projektovej dokumentácie týkajúcej sa odpadového hospodárstva (množstvo a druhy
odpadov), toto vyjadrenie stráca platnost' a je potrebné požiadat' o nové vyjadrenie.
*

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, vyjadrenie z hl'adiska ochrany prírody
ě. OU-BA-OSZP3-2018/031593/STK, zo dňa 05.04.2018:
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Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny
okresu, ako dotknutý orgán podl'a § 103 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov (d'alej len ,,zákon"), dáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona nasledovné vyjadrenie:

1 . Činnost' sa navrhuje v zastavanom území obce, v území, pre ktoré platí 1 . st. ochrany v rozsahu ust. § 12 zákona.
2. Navrhovaná stavba nie je priamo v kolízii so žiadnym -chráneným územím, biotopom ani prvkom RÚSES mesta
Bratislavy.

3. Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby nevyžaduje vydanie predchádzajúceho súhlasu ani výnimky orgánu
ochrany prírody a krajiny.

4. Upozorňujeme na práva a povinnosti pri ochrane drevín vyplývajúce z § 47 zákona. Z hl'adiska záujmov ochrany
prírody odporúčame trasa novej prípojky umiestnit' v dostatočnej vzdialenosti od jestvujúcich drevín aby tieto nad'alej
mohli plnit' svoju funkciu a neboli vyrúbané v rámci povinností odstraňovat' dreviny v ochrannom pásme sietí
vyplývajúcej z osobitných predpisov. Pri stavebných a výkopových prácach je potrebné postupovat' tak, aby
nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí týchto drevín (f 47 ods. 1 zákona OPK) a aby bola
zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 7010 0chrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej
vegetácie.
*

Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, odd. civilnej ochrany akrízového plánovania,
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, záv»zným stanoviskom č. OU-BA-OKR?-2018/017730, zo dňa 09.l.2018:

V zmysle § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, § 6 ods.l, písm. g) a § 14 ods.2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o
civilnej ochrane obyvatel'stva v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok
zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov (d'alej len vyhlášky), Okresný úrad Bratislava vydáva z
hl'adiska civilnej ochrany závázné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii stavby pre vydanie územného
rozhodnutia : Názov stavby: INS FTTH BA?polygon Karlova Ves Jána Stanislava, miesto stavby: Bratislava Karlova Ves, k.ú. Karlova Ves, ulice Jána Stanislava, E.Fullu, Ferdiša Kostku, Nad lúčkami, Beniakova, Sumbalova,
Pribišova, Majerníkova, investor: Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.
Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vzhl'adom na stavebnotechnické podmienky, rozsah, umiestnenie a
charakter stavby Okresný úrad Bratislava z hl'adiska civilnej ochrany s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú
stavbu súhlasí bez pripomienok.
*

Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1, vyjadrenie č,26109-2017/3506/2000/2018, zo
dňa 02.02.2018:

S umiestnením stavby ,,INS FTTH BA??polygon KARLOVA VES Jána Stanislava [stavebník Slovak Telekom,
a.s.]" podl'a predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie súhlasíme s podmienkami :
1. Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas výstavby nesmú ohrozovat' bezpečnost' prevádzky na
električkovej dráhe, nesmú obmedzovat' plynulost' premávky električiek a v žiadnom prípade nesmú spósobit'
zastavenie prevádzky na električkovej dráhe, t. zn. že stavba nesmie spósobit' naput'ovú a dopravnú výluku na ňou
dotknutej električkovej trati.
2. Káblové siete DPB, a.s. musia byt' pred zahájením stavby riadne zamerané a vytýčené.
3 . Výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPB, a. s. musia byr vykonávané ručne.
4. Začiatok výkopových prác musí byt' nahlásený správcovi (5950 1491 ) pripadne na elektrodispečing (5950 6666).
5. Výkopové a stavebné práce nesmú narušit' statiku nosného systému, ani ináč poškodit' pevné trakčné zariadenia.
6. Kríženia a súbehy inžinierskych sietí musia byt' riešené v súlade s STN 73 6005.
7. Pri pretláčaní je nutné dohodnút' podmienky na konkrétne miesto so správcom (5950 1491).
8. Odkryté káble DPB, a.s. musia byt' pred zasypaním skontrolované správcom (59501491). Zápis z tejto kontroly je
nutnou podmienkou ku kolaudácii a stavba nesmie byt' bez neho skolaudovaná.
9. Pri prácach v blízkosti trakčného vedenia je nutné dodržiavat' ustanovenia STN 343112, najmá články 112,117 a
120.

*

Hasiěský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava stanovisko č. HZUBA34678/2017-001, zo dňa 04.Ol.2018:
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Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako príslušný orgán vykonávajúci štátny
požiarny dozor podl'a ustanovenia § 28, v nadváznosti na § 22 ods. 2 v súlade s ustanovením § 25 ods. 1 pís. b) zákona
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskoršich predpisov a § 40 a § 40a vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov posúdil projektovú
dokumentáciu z hradiska protipožiamej bezpečnosti stavby pre územné konanie ,,INS FTTH BA??polygon Karlova
Ves Jána Stanislava", kat. ú. Bratislava - Karlova Ves a s predloženou projektovou dokumentáciou súhlasí bez
pripomienok.
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podl'a zákona č.
50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
*

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811
2018/4118-2/12517/BAX, zo dňa 20.02.2018:

04 Bratislava, závázné stanovisko č. KPUBA-

Krajský pamiatkový úrad Bratislava (KPÚ BA), podl'a § 30 ods. 4 zákona NR SR č.49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (pamiatkový zákon) s ú h l a s í s umiestnením a realizáciou

p.redmetnej stavby, ktorá neprechádza pamiatkovým územím a nedotýka sa národnej kultúrnej pamiatky evidovanej v
T'J strednom zozname pamiatkového fondu SR s podmienkami:
1 . V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podra § 40 ods,. 2 a 3
pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález ][?PÚ BA a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPU BA alebo
ním.poverenou odborne spósobilou osobou.
KPÚ BA sa vyjadruje k predloženému zámeru z hradiska ochrany archeologického kultúrneho dedičstva v prípadoch
stavebných zemných prác a neuplatňuje vecne príslušné záujmy na architektúre predmetnej stavby.
*

Krajské riaditel'stvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28
Bratislava, stanovisko č. KRPZ-BA-KDI3-51-001/2018, zo dňa 03.01.2018:

Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Bratislave s predloženou projektovou dokumentáciou pre účely územného a
stavebného konania súhlasí, pričom si uplatňuje nasledovné pripomienky:
1. V prípade obmedzenia cestnej premávky alebo rozkopávky vozovky alebo chodníka požadujeme spracovat'
projekt organizácie dopravy počas výstavby a ten následne predložit' v dostatočnom časovom predstihu pred
začatím prác na určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení príslušnému
cestnému správnemu orgánu, resp. obci v zmysle zákona SNR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách s
uvedením presného termínu realizácie prác - dopravného obmedzenia, zodpovednou osobou za dočasné
dopravné značenie a dopravné zariadenia a telefonickým kontaktom na zodpovednú osobu.
2. Postup výstavby riešit' etapovite a jednotlivé úseky dokončovat' postupne až do póvodného stavu i s
povrchovou úpravou.
3.

'Vprípade rozkopávky chodníka zabezpečit' lávky pre chodcov a po celej dÍžke rozkopávky chodníka
požadujeme osadit' fyzické zábrany (zábradlie).
Božaduj

4.

Ziadamie

o použitie pretláčacej metódy v prípade, ak by bolo potrebné viest' prenosovú siet' cez významné
komunikačné vetvy a upustit' od možnej rozkopávky.

Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, vyjadrenie č. 19339/2018/Pa,
zo dňa 21.05.2018:

K stavbe: ,,INS FTTH BA polygon Karlova Ves Jána Stanislava" nebudeme mat' námietky, ak budú
splnené nasledovné podmienky BVS:
1 . Akúkol'vek stavebnú alebo inú činnost' v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma
ochrany, je možné vykonávat' len v spolupráci a podl'a pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia
distribúcie vody (d'alej
d'alej len
lei ,,DDV" ) (p. Michalík, 0902 969 145) a Divízia odvádzania odpadových vód (d'alej
len ,,DOOV") (p. MÍkvy, 0903 415 027).
2. Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dójst' ku koMzii s vodohospodárskymi
zariadeniami požadujeme rešpektovat' naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a
súčastí podl'a § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
3. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávat' zemné práce, umiestňovat'
stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovat' konštmkcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávat'
činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli
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ohrozit' ich technický stav, vysádzat' trvalé porasty, umiestňovat' skládky, vykonávat' terénne úpravy a

podobne.
4.

5.

Z dóvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhl'adom na navrhovanú stavbu žiadame
vytýčenie smeni a výšky verejného 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' 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
širšich vzt'ahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej
lokalite.

6.
7.

Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné
dodržat' STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávat'
mčne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovat' rozvody
vodovodov a kanalizácií, arrnatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a
pod. Odkryté miesta na vodovodných potmbiach musí pred zásypom skontrolovat' príslušný pracovník DDV a
DOOV.

8.

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 vere3ného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložit' informatívny
zákres GIS BVS, ktorý Vám zasielame v prílohe. Vyjadrenie BVS je platné dva roky. BVS si vyhradzuje právo zmeny
9.

vyjadrenia na základe novozistených skutočností.
*

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, vyjadrenie zo dňa 15.01.2017

Prevádzkovatel' distribučnej sústavy spoločnost' Západoslovenská distribučná a.s., (d'alej len ZSD) po preštudovaní

projektovej dokumentácie dáva nasledovné stanovisko:

S predloženou PD pre územné konanie súhlasíme za predpokladu dodržania nasledovných podmienok: Predložená PD
nerieši žiadne zmeny v pripojení do distribučnej sústavy elektrickej energie, preto sa k technickému riešeniu PD

nevyjadrujeme.

Pri križovaní a súbehu telekomunikačnej siete s distribučnou siet'ou el. energie, požadujeme dodržanie ochranného
pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podl'a §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
osób vykonávajúcich činnost', alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a
NN yedení,

Zakresl'ovanie sietí je možné vykonat' pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN
Bratislava - mesto, Hraničná č. 14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN
Čulenova č. 3.
h

SPP - Distribúcia, Mlynské nivy 44íb, 825 19 Bratislava 26, vyjadrenie ě. TD/NS/0014/2018/Pe, zo dňa
08.01.2018:

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú: STL plynovody, STL pripojovacie plynovody,
ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno
bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (d'alej len ,,orientačné
znázomenie") je prílohou tohto stanoviska. Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza
vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných
ČinnostÍ.

SPP-D, ako prevádzkovatel' distribučnej siete, podl'a ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,Zákon o energetike"): súhlasí s umiestnením
vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ -PODMIENKY:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadat' SPPD o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslat'
na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44To, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky,
prostredrífctvom online forrnuláru 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 lO0m, alebo ak
doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

stavebník je povinný oznámit' začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovatel'a
SPP-D (p. Marián Heršel, tel.č. +421 2 2040 2149) najneskór 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník prác je povinný zabezpečit' prístupnost' plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dóvodu potreby
prevádzkovania plynárenských zariadení, najmu výkonu kontroly prevádzky, údížby a výkonu odborných prehliadok a
odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožnit' zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v
ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- 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 zasypanim
výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu
plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkorvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná,
pokial' sa na tieto práce nevzt'ahuje vydané povolenie SPP-D,

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt počas odkiytia 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 aapoklopy plynárenskýích zariadení
osadit' do novej úrovne terénu.

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byt' ihned' ohlásené SPP-D na tel.č.
0850111 727,

- upozorňujeme, že SPP D móže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podat' podnet na
Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložit' podl'a ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,€ až 150 000,-€,

- stavebník je povinný pri realizácii 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) najmu 700 02,
- stavebník je povinný rešpektovat' a zohradnit' existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo
bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
dodržat' 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.
*

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 6611822742, zo dňa 10.8.20l8:

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie: Dójde
do styku so siet'ami elektronických komunikácii (d'alej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., resp. DIGI
SLOVAKIA s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. požaduje zahrnút' do podmienok určených stavebným úradom
pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK,
ktoré sú neoddelitel'nou súčast'ou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovat' nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/201 1 Z. z.) a zároveň je potrebné
dodržat' ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
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2.

Vyjadrenie stráca platnost' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného
polygónu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá
vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnost' podl'a bodu 3.

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. resp. 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.

4.

5.

V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/201 l Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí
zakreslit' priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavriet' dohodu
o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je
možné preložit' zrealizovat' prekládku SEK.

6.

Upozorňujeme žiadatel'a, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' podmienka ST a.s. a DIGI
SLOVAKIA s.r.o. o zákaze zriad'ovania skládok materiálu a zriad'ovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a
zaradení.

7.

8.

V prípade ak na Vami definovanom území v žiadostf o vyjadrenie sa nachádza nadzemná

telekomunikačná siet', ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. je potrebné
zo strany žiadatera zabezpečit' nadzemnú siet' proti poškodeniu alebo namšeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podl'a § 68 zákona ě.
351/20llZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9.

10.

V prípade, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnost'ou z akýchkol'vek dóvodov pokračovat'
po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost', je povinný zastavit' zemné práce a požiadat'
onové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadat' o
vytýčenie SEK spoločnosti ST a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu. Vzhradom k tomu, že
na Vašom záujmovom území sa móžu nachádzat' zariadenia iných prevádzkovatel'ov, ako sú napr.
Rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadatel'a na
povinnost' vyžiadat' si obdobné vyjadrenie od prevádzkovatel'ov týchto zariadení.
Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná 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/vyiadrenia

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
1l.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohl'adu vyššie uvedených bodov dodížat' pri svojej činnosti aj
Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

12.

Žiadater móže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadatel' nie je oprávnený poskytnuté

13.

Žiadatera zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojit' nehnuternost' na telekomunikačnú siet' úložným

14.

vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplnit' aj telekomunikačnú prípojku.
Poskytovater negarantuje geodetickú presnost' poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje

inforrnácie a dáta d'alej rozširovat', prenajímat' alebo využívat' bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

15.

*

žiadatera povinnosti požiadat' o vytýčenie.
Prílohy k vyjadreniu:
*
Všeobecné podmienky ochrany SEK
*
Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadatel'a

Bratislavská teplárenská spoločnost' a.s., Turbínová 3, 829 05 Bratislava, vyjadrenie č.1875/Ba/2018/3410-2,
zo dňa 13.08.2018:

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii na líniovú stavbu: INS FTTH BA polygon Karlova
Ves Jána Stanislava, Bratislava a po preštudovaní dokumentácie stavby konštatujeme, že v záujmovom území sa
nachádza horúcovod 2 x DN 125, 2 x DN 65, 2 x DN 50, ktorý je majetkom BAT, a.s. a je v trvalej prevádzke.
Z tohto dóvodu žiadame stavebníka dodržat' ustanovenia § 36 - ochranné pásma, bod 7, 8 a 9 zákona č. 65 7/2004 Z. z.
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o tepelnej energetike a to najmu:
1.

Pri súbehu optického kábla s naším horúcovodom dodržat' ochranné pásmo horúcovodu a to 1 m od vonkajšej

2.

Pri križovaní optického kábla s naším horúcovodom dodržat' normu STN 73 6005/1993 - Priestorová úprava

hrany horúcovodného kanála na obe strany.

vedení technického vybavenia. Ďalej žiadame optický kábel uložit' do chráničky s presahom 1 m od vonkajšej
3.

hrany horúcovodného kanála na obe strany.
Nevykonávat' výkopové práce, ktoré by mali za následok obnaženie a poškodenie horúcovodu.

4.

Zamedzit' pohyb t'ažkých mechanizmov nad naším horúcovodom.

5.

Bez nášho predchádzajúceho súhlasu zakazujeme umiestňovat' prostriedky zariadenia staveniska nad horúcovod,
do jeho ochranného pásma a do pásma bezprostredne nadvuzujúceho na jeho ochranné pásmo.
Akýkol'vek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia našej spoločnosti je neprípustný.

6.
7.
8.
9.
10.

Pred začatím stavebných prác žiadame horúcovod vytýčit'. Upozorňujeme, že vytýčenie horúcovodných sietí je
platné 6 mesiacov od dátumu na doklade o vytýčení.
Optický kábel nesmie prechádzat' horúcovodným kanálom a horúcovodnou šachtou.

Výkopové práce v blízkosti horúcovodu žiadame vykonat' ručne a žiadame byt' prizvaný na kontrolu križovania
optického kábla s naším tepelným zariadením ešte pred zásypom.
Horúcovod na základe objednávky vytyčujú zamestnanci BAT, a.s., odbor GIS, Igor Jakabovič a Peter Mišovič,
tel.: 0907 703 085.

Mestská ěast' Bratislava - Karlova Ves, Nám. Sv. Františka 8,
KV7DOP/234/2018/15148/MK, zo dňa 21.09.20l8:

842 62

Bratislava, vyjadrenie č.

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako vecne a miestne príslušný cestný správny orgán vo veciach miestnych a
účelových komunikácií podra § 3 ods. 2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov v súlade s § 4 ods. 1 až 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v

spojení s § 29 zákona č. 377/1990 o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších -predpisov a

Statútu hlavného
níaednisov
hlavného mesta
mestaSlovenskei
Slovenskejrenublikv
republikyv vznení
zneníneskorších
neskorších
predpisovsi"ihlasí
súhlasíS;s ni-eílmmnvmi
predmetnými Hninwmi
líniovými í.tqvhqmi
stavbami
,,INS FTTH BA polygón Karlova Ves Jána Stanislava", ,,INS FTTH BA polygón Karlova Ves Hany Meličkovej" a
,,INS FTTH BA polygón Karlova Ves Veternicová" a požaduje dodržanie a dopracovanie nasledujúcich závuzných

podmienok:

a) líniové stavby a zriadenie stavenísk iba na pozemkoch so súhlasom vlastníka resp. správcu, predmetný formulár je

dostupný na webovom sídle mestskej časti: http://www.karlovaves.sk/sluzby- obcanom/doprava/ziadostJo-povolenievykopovych-prac/;

b) 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 závuzným nariadením mestskej časti Bratislava- Karlova Ves číslo 7/2004 a so všeobecne závázným
nariadením mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 6/2015 v zmení VZN č. 9/2015 o miestnych daniach o
vykonávaní rozkopávkových prác na územf mestskej č,asti Bratislava-Karlova Ves;

1. stavebník je povinný počas stavby udržiavat; Čistotu na stavbou znečistených komunikáciách a verejných

priestranstvách, zabezpečit' výstavbu bez pomšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky;
2. v prípade obmedzenia cestnej premávky stavebnými prácami požadujeme spracovat' projekt organizácie dopravy,

ktorý bude následne predložený príslušnému cestnému správ-nemu -orgánu a obci -na-prerokovanie a určenÍe
dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov s
uvedenfm presného terrnínu realizácie prác- dopravného obmedzenia, zodpovednou osobou za dočasné dopravné
značenie a dopravné zariadenia a telefonickým kontaktom na zodpovednú osobu;
3. upravit' po ukončení rozkopávky terén a predmetné komunikácie vrátane chodníkov do póvodného stavu- rozsah
spátných povrchových úprav bude určený v rozkopávkovom povolení;

c) 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 znenÍ neskorších predpisov;
d) požadujeme zaslat' na e-mailovú adresu michaela.konecna@karlovaves.sk resp. doprava@karlovaves.sk casový
harmonogram realizácie líniových stavieb k právoplatnosti stavebného povolenia.

V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zákona č. 79/20 15 Z.z. o
odpadoch v znení neskorších predpisov zárovéň požadujemeJ
a) pred stavebným povolením požadujeme mat' schválený Plán ochrany stromov v priestore výkopov referátom
životného prostredia Miestneho úradu Bratislava-Karlova Ves, ktorý bude obsahovat' nasledovné požiadavky na
ochranu stromov:
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1. Identifikácia stromov vo vzdialenosti 6m od priestoru staveniska (výkopu), ktoré sú potencionálne dotknuté
výkopovými prácami;
2. Identifikácia stromov v priestore stavby, ktoré budú zachované, odstránené alebo upravené redukčným rezom;
3. Identifikácia chránených stromov. Ich polohe sa podriad'uje usporiadanie a režim plí"ch v priestore stavby;
4. Identifikácia prístupových trás a návrh ochrany voči zhutneniu pódy;
5. Definovat' prístupové metódy, pracovné postupy a stavebné zariadenia pre výkon stavebných prác;
6. Režim údržby a starostlivosti o stromy v etapách:
A) prípravy
B) realizácia
C) po ukončení stavby;
7. Predbežná kolaudácia nákladov na priamu ochranu stromov;
8. Kontakt na osoby zodpovedné za ochranu stromov a informovanie pracovníkov vykonávajúce stavebné práce;
9. Kontakt na odborný dozor a konzultantov;
b) v blízkosti drevín na hranici stavebného pásma budú stavebné práce vykonávané v zmysle STN 83 7010 (Ochrana
prírody, ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie) Bod 4. 1 pri stavebných prácach sa drevina chráni celá
(komna, kmeň, koreňová sústava). Výkopy sa budú vykonávat' ručne a maximálne sa budú chránit' najbližšie rastúce
dreviny s dórazom na ochranu koreňového systému. Nesmie sa výkop viest' bližšie ako 2,5 m od puty kmeňa a pri

hÍbení-výkopov sa nesmú prerušit' kore,e hrubšie ako 3 cm. Poča's výstavby budú blízke lanene a minimálne tretina

priemetu koruny stromov na zem chránené debnením pred poškodením stavebnými mechanizmami a zhutnením pódy;
c) po odstránený spevnených plóch, ak sa objaví koreň/korene drevín, je nutné okaížite práce zastavit' a bezodkladne
oznámit' výskyt koreňových systémov referátu životného prostredia a postupovat' podFa pokynov referátu, v zmysle
Sa?N 83 70 10 a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov;
d) pred výrubom drevín zaslat' mestskej časti zoznam drevín určených v zmysle §4] ods. 4 písm. e) na výrub, z
dóvodu potreby infornnovania obyvatel'ov o rozsahu a dóvodoch výrubu;
e) po ukončení opráv uviest' zeleň do póvodného stavu a zatrávnit' oblast' výkopových prác- rozsah sputných úprav
bude určený v rozkopávkovom povolení na zeleň;
f) s odpadom nakladat' v súlade zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
Toto stanovisko nenahrádza rozkopávkové povolenie, alebo iné povolenie na začatie prác a nenahrádza súhlas iných
vlastníkov pozemkov.
*

Bratislavský samosprávny kraj, Odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, závMzné stanovisko
ě.03864/2018/CDD-4, zo dňa 16.01.20l8:

Bratislavský samosprávny kraj, ako príslušný dráhový správny orgán podl'a čl. I. § 3 písm. b) zákona č.416/2001 Z.z.
o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v znení neskorších zmien a

doplnkov a § ?OS ods. 2 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niekt,orých zákonov, v znení
neskorších zmien a doplnkov (zákon o dráhach), v zastúpení riaditerom odboru dopravy Úradu BSK, podra čl. X
bodov 7. a 8. Organizačného poriadku Uradu BSK, v spojení s § 16 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve
vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní projektovej
dokumentácie líniovej telekomunikačnej stavby ,,INS FTTH BA3olygon Kariova Ves Jána Stanislava",
vypracovanej v shipni pre územné rozhodnutie v 12/2017, vydáva podl'a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov závuzné stanovisko:
S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme a žiadame do neho zapracovat' nasledovné pripomienky:
1 . Stavebná činnost' nesmie v žiadnom prípade spósobit' zastavenie premávky na trolejbusovej dráhe, t.z., že stavebná
činnosť nesmie spósobit' naput'ovú ani dopravnú výluku.
2. Zamerat' ovládacie a napájacie káble DPB, a .s. správcom sietí DPB, a.s., Olejkárska 1, 814 52
Bratislava.

3. Kríženia a súbehy inžinierskych sietí musia byt' riešené v súlade s STN 73 6005.
*

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Námestie

slobody 6, 810 05 Bratislava, závůznTh stanovisko č. 22500/2018/'ÚVHR/60406 z'o dňa 06.08.20l8:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného
hygienika Bratislava (d'alej len ,,MDV SR") ako orgán štátnej správy príslušný podl'a § 3 ods. l písm. f) a § 7 písm. e)
zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon č. 355/2007 Z.z.") vo veci posúdenia návrhu žiadatera: Slovák Telekom,

a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,IČO: 35 763 469 v zastúpení: HUAWEI TECHNOLOGIES (Slovák), s.r.o.',
Einsteinova 23, 851 0l Bratislava, IČO: 36 653 373 na ,,INS FTTH BA polygon Karlova Ves, Jána Stanislava';

projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby podl'a § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva
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toto závuzné stanovisko: súhlasí sa s návrhom žiadatera: Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:
35 763 469 v zastúpení: HUAWEI TECHNOLOGIES (Slovák), s.r.o., Einsteinova 23, 851 0l Bratislava, ICO: 36 653

3 73 na ,,INS FTTH BA polygon Karlova Ves, Jána Stanislava" projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby.
Na základe vyššie zisteného možno konštatovat', že z hradiska ochrany verejného zdravia je stavebné riešenie
predmetnej stavby navrhované v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z..
*

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, stanovisko č.ASM-303013/2017, zo dňa 22.12.20l7:

V zmysle zákonného ustanovenia § 7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov a § 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskoršíích prepisov a ako odborná zložka oprávnená v predmetnej veci vydať stanovisko za Ministerstvo obrany SR
Vám oznamujeme výsledok posudzovacieho konania z hl'adiska záujmov obrany štátu. S realizáciou akcie podl'a

predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie uvedených podmienok. Investor /projektant/ je po'vinný
informovat' o týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad.
Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.
Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedójde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie
objektov, rozsah a pod.).

Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky d'alšie stupne projektu i pre všetky d'alšie konania.
*

UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, 851 0l Bratislava, stanovisko na účely územného konania
zo dňa 30.05.20l8:

S vydaním ÚR danej stavby súhlasíme za nasledovných podmienok :
1. u predmetnej stavby dójde k styku so siet'ou UPC podl'a zákresu evid. č. 307/20 18
2. projekt pre SP predložit' UPC na vyjadrenie v rámci stavebného konania
3. toto vyjadrenie platí 1 rok
*

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 0l Piešt'any, stanovisko č. BA-0032/2018 zo dňa 02.01.2018

V záujmovom území dójde ku stretu PZT prevádzkovatera Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE tmbky, optické káble a spojky
róznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdóvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
Pri projektovaní stavieb dodržat' priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických
komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových
komunikácii a spevnených plóch pokiar nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky -chránit' žlabovaním.
Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešit' samostatným projektom odsúhlaseným
správcom PTZ Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budu realizovné v plnej výške na náklady

investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy-o preložke " so
spoločnost'ou Orange Slovensko a .s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom
pásme optickej trasy oznámit' správcovi PTZ. Upozorňujeme, že:

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa mói nachádzat' TKZ iných
prevádzkovatel'ov 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho
vyj adrenia

Ďalej, pri akýchkol'vek prácach, ktorými móžu byt' ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonat' všetky
objektívne účinné ochranné opatrenia najmu tým, že zabezpečíte:

* pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednat' u správcu PTZ /
vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi /

* preukázaterne oboznámit' pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ,

upozornit' na možnú polohovú odchýlku vytýčenia * 30 cm od skutočného uloženia, ab'y pri prácach v miestach
výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najváčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné

nmradie 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 pristúp k PTZ
* vyžiadat' si súhlas prevádzkovatel'a a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
* aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
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a pred záhrnom previest' zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnovit' krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia,
markery)
* aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na 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),
a pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvat' pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy

Nedodížanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PŤZ je porušením právnej povinnosti podra § 66
zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác
vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnost' dole uvedeným dátumom.
Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnost' Orange Slovensko, a.s. na základe
vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uved'te číslo vyjadrenia o existencii PTZ.
*

SIEMENS s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, vyjadrenie č. PD/BA/003/18 zo dňa 03.01.20l8
Za oddelenie Verejného osvetlenia nemáme k predloženej PD pripomienky v prípade splnenia nižšie uvedených
požiadaviek :
pred zahájením prác požadujeme zakreslit' siete a vytýčit' ich v teréne,
všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme uložit' do chráničiek,
pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvat' stavebný dozor Siemens, s.r.o.: p. Kubišta - tel.: 0903
ů

555 028,

v prípade križovania Vašich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, požadujeme dodržat'
ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné nornny STN a predpisy a prizvat' stavebný dozor
Siemens, s.r.o.,

v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvat' stavebný
dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnút' spósob realizácie,
k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácií požadujeme predvolat' stavebný dozor
Siemens, s. r. o.,

prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas stavebných prác Vám budeme
v plnej výške fakturovat',
práce požadujeme vykonat' bez poškodenia zariadenia VO, a bez premšenia prevádzky VO,
v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihned' nahlásit' poruchu na tel. číslo: 02/ 6381 0151
toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovatel'a VO a nenahrádza vyjadrenie vlastníka VO Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy,
*

OTNS a.s., Vajnorská 137, 841 04 Bratislava, vyjadrenie ě. 59A/2018 zo dňa 08.01.20l8

Spoločnost' OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava ako správca optickej siete SWAN,a.s. Vám oznamuje, že
podzemná siet' spoločnosti SWAN sa nachádza v záujmovom území danej stavby.
Zoznam dotknutých ulíc: J. Stanislava, E. Fullu, Ferdiša Kostku, Nad lúčkami, Beniakova, Sumbalova, Pribišova,
Majemíkova.
S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme za nasledovných podmienok:
Pri akýchkol'vek prácach, ktorými móžu byt' ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadater povinný vykonat'
všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s. V súvislosti s vykonávanými
prácami požadujeme dodržiavat' platné predpisy podra STN 73 6005 pne priestorovú úpravu vedení technického
vybavenia, ako aj STN 33 3300.
- realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení /ochranné pásmo
je O,5 m/ požadujeme vykonávat' zásadne ručným spósobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle §66,
§67 a §68 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti
telekomunikačných káblov je potrebné dodržat' maximálnu opatrnost', káble zabezpečit' proti poškodeniu a
prípadnému odcudzeniu.
- jestvujúce káble musia byt' vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky spoločnosti na adresu:
OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, elektronicky na swansiete@otn8.sk , pri objednávke je nutné uviest'
číslo nášho vyjadrenia zo dňa, priložit' kópiu samotného vyjadrenia so zákresom.
- nad vytýčenou trasou sa nebudú používat' t'ažké mechanizmy pokial' sa nevykoná ochrana proti mechanickému
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poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovat' skládky materiálov a stavebnej sute.
vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávatel'
stavby povinný riadne zaistit' proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uložením do drevených
žrabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečit' ich plynulú prevádzky schopnost'.
- oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávat' zemné práce s vytýčenou trasou na možnú polohovú odchýlku
* 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšit' alebo znížit' krytie tel. káblov, je toto možné vykonat' len so
súhlasom povereného zamestnanca OTNS.
- v prípade, že stavbou bude vyvolaná prekládka našich trás, je nutné prekonzultovat' a odsúhlasit' návrh prekládky v
d'alšom stupni PD.
- stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov)
- bezodkladne oznámit' každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s., helpdesk kontakt: 0908706819,
+421 2 35000999.

Po splnení daných podmienok spoločnost' OaÍNS, a.s. ako správca siete SWAN k vydaniu územného rozhodnutia
nemá námietky.
Potom, ako stavebný úrad oznámil listom č. KV/SU/1262/2018/19534/ZK zo dňa 22.l1.20l8 začatie územného

konania oumiestnení vyššie uvedenej líniovej stavby, účastníkom konania adotknutým orgánom, sa vkonaní
v stanovenej lehote vyjadrili:

Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, vyjadrením č. 2673/Ba/2018/3410-2 zo dňa
11.12.2018, súhlasí s uskutočnením stavby za predpokladu, že budú dodržané nimi stanovené podmienky uvedené
v stanovisku zo dňa 13.08.2018.

V konaní si neuplatnili námietky a pripomienky žiadni účastníci konania.
Osobitné podmienky:

1 . navrhovatel' je povinný pred realizáciou výkopových prác zabezpečit' vytýčenie a označenie všetkých podzemných
sietí a vedení a ich ochranných pásiem, požiadat' príslušný cestný správny orgán o rozkopávkové povolenie
2. výkopy chodníkov a vjazdov musia byt' vhodne zabezpečené lávkami pre peších a mechanickou zábranou proti
možnému úrazu, stavenisko musí byt' označené dopravnými značkami, tabul'ami, zábranami a výstražnými
svietidlami, odsúhlasenými dopravnou políciou, otvorené výkopy vo vozovkách musia byt' opatrené bezpečnostným
premosterrím a v nechránených častiach červeno natretým zábradlím
UPOZORNENIE:

1 . Toto rozhodnutie o umiestnení stavby platí podl'a ustanovenia § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, ked'
nadobudlo právoplatnost'.

2. Čas plat'nosti mzemného rozhodnutia móže stavebný úrad v súlade s ustanovením § 40 ods. 3 stavebného zákona
predÍžit' na žiadost' navrhovatel'a, ak ju podal pred uplynutím lehoty. Čas platnosti územného rozhodnutia nemožno
predÍžit', ak bol na to isté územie schv:41ený územný plán zóny, ktorý'rieši predmet územného rozhodnutia.
3. V súlade s ustanovením § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je závázné aj pre právnych nástupcov
jeho navrhovatel'a a ostatných účastníkov územného konania.

4. V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 stavebného zákona, móže stavebný úrad z podnehi navrhovatel'a nahradit'
územné rozhodnutie, ktoré je právoplatné, novým územným rozhodnutím, ak to umožňuje územnoplánovacia
dokumentácia alebo iné podklady pre územné rozhodnutie alebo podmienky v území.
5. Stavebný úrad upozorňuje navrhovatel'a, na povinnost' pocas vykonávania stavebných prác dodížiavat' 8)5

Všeobecne závázného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa 29.1-0.2013 o pravidlách
času predaja v obchode, času výstavby, rekonštmkcie stavieb a bytov, podl'a ktorého možno stavebné práce vykonávat'

len v pracovných dňoch a to v čase od 7,00 hod. do 19,00 hod. a v sobotu od 8,00 hod. do 18,00 hod., 'práce sa nemóžu
realizovat' v dňoch prac. pokoja a sviatkov

6. Oprávnenie na uskutočnenie navrhovanej stavby v zmysle podmienok určených vo výroku tohto rozhodnutia vzniká
dňom jeho právoplatnosti. Tomu zodpovedajúce vecné bremeno viaznuce na dotknutých pozemkoch podl'a § 66 ods. 1
písm. a) v spojitosti s ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
podlieha záznamu do katastra nehnutel'ností, ktorý sa vykoná na návrh stavebníka na podklade geometrického plánu,
ktorým bude stavba zameraná.
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Odóvodnenie

Stavebný úrad prijal do podatel'ne Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves dňa 09.04.2018, návrh na vydanie
územného rozhodnutia od navrhovatel'a: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - v zastúpení : Huawei
Technologies (Slovak), s.r.o., Einsteinova 23, 851 0l Bratislava. Stavba sa umiestni vsúlade spredloženou
projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval: Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Einsteinova 23, 851 0l
Bratislava, projektant Ing. L. Cimra, zodpovedný projektant Ing. K. Kolenčiak, autorizovaný stavebný inžinier v apríli
2018 av súlade so situačným plánom na podklade katastrálnej mapy, ktorý je neoddelitel'nou súčast'ou tohto
rozhodnutia. Navrhovatel' svoju žiadost' následne doplnil do podaterne Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
podaním zo dňa 13.06.2018, 14.06.2018, 12.09.2019 a mailovou korešp. dňa 20.l1.2018 a 21.11.20l8.
Stavebný úrad posúdil návrh podl'a ustanovenia § 35 ods. l a § 37 ods. 2 stavebného zákona, v spojení s

ustanovením § 3 Vyhl. 453/2000 MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a usúdil, že
návrh poskytol dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby, predovšetkým z hradiska
starostlivosti o životné prostredie; preskúmal návrh a jeho súlad s podkladmi pre vydanie územného rozhodnutia,
posúdil, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, predpisom, ktoré ustanovujú hygienické,
protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky
ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, taktiež prostredníctvom navrhovatera zabezpečil stanoviská

dotknutých orgánov štátnej správy a ich vzájomný súlad. Spoločnost' Slovak Telekom a.s. IČO 3573-6469 preukázala
potvrdením Uradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor technickej regulácie, splnenie
skutočnosti podl'a zákona č. 351/201 1 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (d'alej len
ZEK) uvedené v ustanovení § 66 ods. 6 a 7 zákona.
Dňom podania žiadosti, stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona začal územné
konanie o umiestnení líniovej stavby, čo oznámil známym a neznámym účastníkom konania, resp. správcom ich
nehnutel'ností a dotknutým orgánom oznámením č. KV/SU/1262/2018/19534/ZK zo dňa 22.1l.2018, v súlade s
ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona. Stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 36 ods. 2 stavebného zákona
upustil od ústneho pojednávania a miestneho zist'ovania z dóvodu, že podklady podania sú dostatočné na posúdenie

návrhu a pre dané územie je spracovaný Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a
doplnkov Ol, 02, 03 a 05, ktorý je v určenom rozsahu závuzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a
schvarovanie d'alšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie
stavieb.

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 2 stavebného zákona určil účastníkom konania a dotknutým
orgánom lehotu na uplatnenie námietok a pripomienok do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na
tunajšom úrade, súčasne upozornil, že k neskoršie podaným námietkam1 aa prip«
pripomienkam nebude prihliadat' a taktiež ak
?redlženi lehote neoznámi svo3e stanovisko
dotknutý orgán štátnej správy a samosprávy vurčenej alebo predÍženej

k umiestňovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hradiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Stavebný úrad taktiež upozornil účastníkov konania, že v súlade s ustanovením § 42 ods. 5 stavebného
zákona, v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byt'. Stavebný úrad taktiež neprihliadne na námietky a pripomienky,
ktoré by boli v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.
Stavebný úrad vyhodnotil okruh účastníkov konania podra platného právneho stavu v súlade s § 34
stavebného zákona v rozsahu, v akom sa povol'ovaná stavba m5ze priamo dotýkat' ich vlastníckych alebo iných práv k
pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám.
V konaní si neuplatnili námietky a pripomienky žiadni účastníci konania.
Stavebník spolu so žiadost'ou o územné rozhodnutie predložil na stavebný úrad: projektovú
dokumentáciu vypracovanú na územné konanie, zodpovedným projektantom Huawei Technologies (Slovak), s.r.o.,
Einsteinova 23, 851 0l Bratislava, projektant Ing. L. Cimra, zodpovedný projektant Ing. K. Kolenčiak, autorizovaný
stavebný inžinier v apríli 2018, potvrdenie o uhradení správneho poplatku stanoveného podl'a Sadzobníka správnych
poplatkov pol. 59 písm. a) ods. 2, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov, vyjadrenia, stanoviská, závuzné stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, verejnej
správy a samosprávy: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava 1, závázné
stanovisko kinvestičnej činnosti č. MAGS OUIC 59247/2017-480673, 479539, zo dňa 13.03.20l8, Magistrát
Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava 1, oddelenie dopravy č. MAGS
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OD 34928/2018-480665 zo dňa 20.08.2018, Magistrát Hlavného mesta SR BA, sekcia správy komunikácii, ŽP a
stavebných činností, OSK, Primaciálne nám.l, 814 99 Bratislava, stanovisko správcu kolektora č. MAGSOSK
44403/2018-3201 19/2 zo dňa 21.5.2018, Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, vyjadrenie z hl'adiska
ochrany prírody č. OU-BA-OSZP3-2018/031593/STK, zo dňa 05.04.2018, vyjadrenie zhl'adiska odpadového
hospodárstva č. OU-BA-OSZP3-201 8/O183 71 /CEM/IV, zo dňa 25 .01 .2018, Okresný úrad Bratislava, odbor krízového
riadenia, odd. civilríej ochrany a krízového plánovania, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, závázným stanoviskom č.
OU-BA-OKR?-2018/017730, zo dňa 09.01.2018, Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1,
vyjadrenie č. 26109-201 7/3506/2000/2018, zo dňa 02.02.20l8, Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811
04 Bratislava 1, závázné stanovisko č. KPUBA-2018/41 18-2/1251 7/BAX, zo dňa 20.02.2018, Hasičský a záchranný
útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava stanovisko č. HZUBA3-4678/2017-001, zo dň-a
04.01 .2018, Krajské riaditel'stvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28
Bratislava 1, stanovisko č. KRPZ-BA-KDI3-51-001/2018, zo dňa 03.01.2018, Bratislavská vodárenská spoločnost',
a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, vyjadrenie č. 19339/2018/Pa, zo dňa 21.05.20l8, Západoslovenská

distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, vyjadrenie zo dňa 15.Ol.2017, SPP - Distribúcia,"Mlynské nivy

44/b, 825 19 Bratislava 26, vyjadrenie č. TD/NS/0014/2018/Pe, zo dňa 08.01 .2018, Slovak Telekom, a.s.,- Bajkalskm
28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 6611822742, zo dňa 10.8.2018, Bratislavská teplárenská spoločnost' a.s.,
Turbínová 3, 829 05 Bratislava, vyjadrenie č.1875/Ba/2018/3410-2, zo dňa 13.08.2018, Mestská ča';t' Bratislava Karlova Ves, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, vyjadrenie č. KV/DOP/234/2018/15148/MK, zo dňa
21.09.2018, Bratislavský samosprávny kraj, Odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, vyjadrenie
č.03 864/201 8/CDD-4, zo dňa 16.Ol.2018, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho
hygienika rezortu, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, závuzné stanovisko č. 22500/2018/ÚVHR/60406 zo dňa
06.08.2018, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, stanovisko č.ASM-

30-3013/2017, zo dňa 22.12.2017, UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, 851 0l Bratislava, stanovisko na

účely územného konania zo dňa 30.05.2018, MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 0l Piešt'any, stanovisko
č. BA-0032/2018 zo dňa 02.Ol.2018, SIEMENS s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, vyjadrenie č.
PD/BA/003/18 zo dňa 03.01.2018, OTNS a.s., Vajnorská 137, 841 04 Bratislava, vyjadrenie č. 59A/2018 zo dňa
08.01 .2018 a taktiež ostatné vyjadrenia a stanoviská správcov inžinierskych sietí, na ktorých podklade sa preukázalo,
že ich práva nebudú umiestnenim stavby dotknuté.

Potom, ako stavebný úrad vsúlade sustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona, oznámením č.

KV/SU/1262/2018/19534/ZK zo dňa 22.11.2018, začal územné konanie o umiestnení líniovej stavby, sa v konaní
vyjadrili dotknuté orgány: Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, vyjadrením č.

2673/Ba/2018/3410-2 zo dňa 11.12.2018, súhlasí s uskutočnením stavby za dodržania podmienok u'Jedených vo
vyjadrení zo dňa 13.08.2018.

Vyššie uvedené dotknuté orgány štátnej správy, verejnej správy, resp. samosprávy sa kumiestneniu
predmetnej stavby vyjadrili kladne, prípadne kladne za dodržania nimi určených podmienok, ktoré sú zapracované do
závázných podmienok tohto územného rozhodnutia.

Stavebný úrad preskúmal predložený návrh z hl'adísk uvedených v ustanoveniach 83 35 ods. 1 a § 37 ods. 2 stavebného
zákona, v spojení s ustanovením § 3 Vyhl. 453/2000 MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného

zákona, posúdil súlad stavby s verejnými záujmami. Projektová dokumentácia-stavby spÍňa všeobecné technické
požiadavky na výstavbu, zastavovacie podmienky určené Územným plánom Hlavného mesta SR Bratislavy z roku
2007, v znení neskorších zmien a doplnkov č. Ol, 02, 03 a 05, v rozsahu platnom pre predmetné územie. Zariadenia a

vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia sú zaradené medzi prípustné, ;esp. prípustné v obmedzenom
rozsahu, spósoby využitia funkčných plóch. Uvažovaný zámer je v súlade s-Územným-plánom hlavného mesta SR
Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov.

Stavebný úrad v priebehu konania zistil, že umiestnením stavby nebudú ohrozené záujmy chránené stavebným

zákonom a jeho vykonávacími vyhláškami, predpismi vydanými na jej umiestnenie a osobiffiými predpismi, nezi-stil
dóvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby tak, ako to bolo stanovené vo výroku predmetného rozhodnutia. Tunajší
stavebný úrad konštatuje, že navrhovatel' splnil podmienky pre vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie
uvedenej stavby, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.
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Poučenie

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 § 53 a § 54 správneho poriadku. A?k tunajší stavebný úrad sám
nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní 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 podra príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku.

ít'??,R%%,

í?(ní

ČahojÓvá
starostka

Príloha: situácia stavby (vyhotovená na podklade katastrálnej mapy, ktorá je neoddelitel'nou súčast'ou tohto
rozhodnutia).
Doručí sa účastníkom konania:

- verejnou vyhláškou :
1. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava - so žiadost'ou o vyvesenie a
zvesenie vere:3nej vyhlášky
3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- v zastúpení : Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Einsteinova 23, 851 0l Bratislava
4. Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Ing. K. Kolenčiak, Einsteinova 23, 85101 Bratislava - projektant
5. vlastníci pozemkov a stavieb, ako aj susedných pozemkov a stavieb v trase umiestňovanej stavby,
ktorých vlastnícke alebo iné práva móžu byt' rozhodnutím priamo dotknuté (lokalita ulica Jána Stanislava,
L,udovíta Fullu, Ferdiša Kostku, Nad lúčkami, Beniakova, Sumbalova, Pribišova, Majerníkova v k.ú. Karlova Ves)
Doručí sa dotknutým orgánom:
1. Hlavné mesto SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, p.o. Box 192, 814 99 Bratislava l- cestný
správny orgán

2. Hlavné mesto SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, p.o. Box 192, 814 99 Bratislava 1 - odd.
územného rozvoja mesta
3. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, odd. správy komunikácii, Primaciálne nám. č. 1, 814 99
Bratislava

4. Krajský pamiatkový úrad, Leškoval7, 81104 Bratislava
5. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie Tomášikova 46, 832 05
Bratislava

6. Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
7. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

8. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionmlneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu,
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

9. Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Odd. ŽP a dopravy,
opravy, Nám.sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Špitáls] 14, 812 28 Bratislava 1
10. KRPZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska
1l. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 81107 Bratislava 1
12. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, p.o. Box 106, 820 05 Bratislava
13. Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1
14. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
20

15. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
16. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
17. SPP - distribúcia, Mlynské nivy 44íb, 825 19 Bratislava
18. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
19. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
20. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
21 . Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava

22. UPC BROADBAND SLOVAKIÁ s.r.o., Ševčenkova 36, 851 0l Bratislava
23. OTNS a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
Na vedomie (nemá úěinky doručenia) :
1 . Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Nám.sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
2. Hlavné mesto SR Bratislava, sekcia správy nehnutel'ností, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
3 . Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- v zastúpení : Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Einsteinova 23, 85101 Bratislava
4. Huawei Technologies (Slovak), s.r.o.,Ing. K. Kolenčiak, Einsteinova 23, 851 0l Bratislava - projektant
Na vedomie MČ :
1. starostka MČ BA Karlova Ves

2. MČ Bratislava - Karlova Ves, Odd. územného rozvoja
3. spis 2x
4. a/a

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky
Toto rozhodnutie sa domčuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli mestskej časti/mesta
posledný deň vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia. Súčasne sa zverejní na internetovej stránke úradu.

Dáhim vyvesenia: 5', ř. 'k» f7

Dátum doručenia:

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:
Pečiatka a podpis:
i
M*stská čaď aratish
- @ia í' ??-. 'W ,7
hlsbml-Wm?
od?nie (iu?b
a atavelibnMb pomíw

Pečiatka a podpis:

Ná@.s?v. Františh@ l
842 62 BraW*l«m 4

Vybavuje: Ing. Zuzana Klaučová, 02/707 11317, zuzana.klaucova@karlovaves.sk
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