
í MESTSKA ČASŤ BRATISLAVA KARLOVA VES
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Č. j.: KV/SU/94/2019/1 1610/ZK Bratislava 19.06.2019

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej stavebný úrad) podl'a ustanovenia F§
117 ods. 1 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, vnadvuznosti 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 obcc a
vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, zastúpená starostkou mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o
hlavnom meste SR Bratislavy, rozhodnutím umiestnila líniovú stavbu telekomunikačnej siete snázvom:
,,INS FTTH BA Karlova Ves KBV Kuklovská': Bratislava v lokalite Kuklovská ul., Dlhé Diely, Bratislava, k.ú.
Karlova Ves pre navrhovatel'a Slovak Telekom, a.s., IČO 35 763 469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - v zastúpení :
PAMATEL, s.r.o., Skuteckého 21, 974 0l Banská Bystrica pod č. KV/SU/1 72/2017/15779/ZK zo dňa 20.09.2017.
Uzemné rozhodnutie bolo zmšené rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky,
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava č. OU-BA-OVBP2-201/21 883/VAM zo dňa 29.01.2018, právoplatné 16-.02.20l8-a
vec bola vrátená tunajšiemu prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Po odstránení
nedostatkov v podkladoch konania o umiestnení líniovej stavby telekomunikačnej siete, stavebný úrad v novom
prejednaní podl'a ustanovenia § 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' navrhovatera, vydáva toto

územné rozhodnutie

o umiestnení líniovej stavby verejnej telekomunikačnej siete:

Názov stavby:
,,INS FTTH BA Karlova Ves KBV Kuklovská': Bratislava

Miesto stavby :
Kuklovská ul., lokalita Dlhé Diely, Bratislava, k.ú. Karlova Ves, od existujúceho PODB na ulici Silvánska 29,

pretlakom miestnej komunikácie pri bytovom dome, d'alej v zeleni k novej skrini PODB na ul. Kuklovská, odtial'
pokračuje vl'avo v asfaltovom chodníku popred bytové domy Kuklovská č.9 až č.39 d'alej pretlakom cesty do zelene,
d'alej popri dláždenom chodníku ul. Kuklovská, d'alej pokračuje striedavo v zeleni v smere bočná ul.- Kuklovská
popred rodinné domy až k č.72, pretlakom popod komunikáciu Kuklovská až k bytovým domom č.49 až č.57, d'alej
pokračuje v chodníku pred rodinnými domami č. 82 až č.88, podl'a situačného plánu na podklade katastrálnej mapy,
ktorý je súčast'ou rozhodnutia

Navrhovatel' :

Slovak Telekom, a.s., IČO 35 763 469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- v zastúpení : elkatel s.r.o., IČ0 52 114 716, Račianska 96, 83102 Bratislava

Účel stavby:
vybudovanie univerzálnej telekomunikačnej siete pre lokalitu bytových a rodinných domov na ul. Kuklovská,
Karlova Ves, Bratislava
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Charakter stavby a dÍžka trasy: líniová stavba, cca 1400 m

stručný popis stavby :
Predmetom projektovej dokumentácie je vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby vybudovanie univerzálnej
telekomunikačnej siete pre lokalitu bytových a rodinných domov na ul. Kuklovská, Karlova Ves, Bratislava.
Realizácia prác pozostáva z výkopových prác zemnej ryhy-25 x 60 cm, pretlaku miestnych komunikácií v hÍbke O,9 m,
pretlaku ch-odníkov v hÍbke O-,6 m s následným uložením -multirúr Slovak Telekom a.s.-. Telekomunikačná optická siet'
nie je zdrojom požiarneho nebezpečia. Pre výstavbu sa použijú multirúry. Krytie telekomunikačnej siete bude 50 cm
čomu zodpovedá výkop zemnej ryhy. Pri križovaní iných podzemných inžinierskych sietí a v súbehu s nimi bude
rešpektovaná priestorová norma STN 736005 a rešpektované budú aj požiadavky správcov inžinierskych sietí s
ktorými sa realizátor stavby musí oboznámit' z ich vyjadrení. Všetky práce budú vykonané podl'a platných stavebných
a bezpečnostných slovenských predpisov a noriem. Výkop začína od existujúceho PODB na ulici Silvánska 29.
Pokračuje pretlakom miestnej komunikácie, d'alej v zeleni k novej skrini PODB na ul. Kuklovská. Odtial' pokračuje
vl'avo v asfaltovom chodníku popred bytové domy Kuklovská č.9 až č.39. Trasa od skrine PODB vpravo je navrhnutá
okrajom asfaltovej cesty, d'alej pretlakom cesty do zelene, d'alej popri dláždenom chodníku ul. Kuklovská. Ďalej
pokračuje striedavo v zeleni s pretlakmi vjazdov do domov. V smere bočná ul. Kuklovská za č.d. 64 je trasa navrhnutá
v zeleni a aj okrajom asfaltovej cesty. Pretlakom cesty na opačnú stranu pokračujeme popri schodoch v zeleni k
bytovým domom pod cestou č.53, č.57. Hlavná trasa d'alej pokračuje v zeleni s pretlakmi vjazdov a pretlakom cesty
2x do poslednej ulice, kde je trasa navrhnutá okrajom dláMenej cesty. Prípojky pre domy č. 46, 48, 50, 52 súlomy č.

. Dížkanavrhnuté pretlakom cesty z dóvodu, že majitelia domov majú vjazdy do garáží vyhrievané. Dlžka výkopu je cca 1400
m.

projektovú dokumentáciu vypracoval:
PAMATEL s.r.o., Ing.Vladimír Soják, Skuteckého 21, 974 0l Banská Bystrica v decembri 2016, revízia trasy marec
2019 (vypracoval Ing. Marián Balej CSc. autorizovaný stavebný inžinier)

Pre umiestnenie a projektovú prípravu a uskutočnenie stavby sa urěujú tieto podmienky:

1. Stavba sa umiestni v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval: PAMATEL s.r.o.,
Ing. Vladimír Soják, Skuteckého 21, 974 0l Banská Bystrica v decembri 2016, revízia trasy marec 2019
(vypracoval Ing. Marián Balej CSc. autorizovaný stavebný inžinier) 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 nevyžaduje pri nadzemných apodzemných vedeniach
elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vyíyčovacích 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' bude urcený vo výberovom konaní. Stavebník je
povinný písomne oznámit' tunajšiemu stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania, meno
(názov) a adresu zhotovitel'a stavby.

6. 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 odvážaný na riadenú skládku, zemina
z výkopov káblovej ryhy bude použitá na jej sputný zásyp. Pre skladovanie stavebného materiálu budú používané
iba vopred určené plochy.
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8. Stavebník je povinný dbat' na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spósobeniu škód na cudzích
nehnutel'nostiach a majetku.
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
1l. Stavenisko musí byt' zabezpečené pred vstupom cudzích osób na miesta, kde móže dójst' k ohrozeniu života, a to

čiastočným, prípadne aj úplným ohradením
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 viditel'nom 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 dohl'adu.
15. Stavebník je povinný zabezpečit', aby poěas realizácie stavby nedošlo k zasahovaniu do vlastníckych alebo

iných práv dotknutých právnických, alebo fyzických osůb. V prípade potreby stavebníka vstupovat' (nad
rozsah územného rozhodnutia) 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 namšená pohoda bývania v okolí stavby.

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

18. Stavebník je povinný zlikvidovat' zariadenie staveniska do 15 dní po ukončení výstavby a preberacieho konania.
19. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadat' majitel'ov podzemných inžinierskych sietí o ich presné

vytýčenie a počas výstavby rešpektovat' jestvujúce inžinierske siete a dodržiavat' 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 :

9.

* Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava 1, závMzné stanovisko
k investičnej činnosti č. MAGS OUIC 44075/17-299185, zo dňa 19.06.2017 :

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako dotknutý orgán podra § 140a od.s. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva 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: 101, stabilizované územie; 102, stabilizované územie; 1001 (JZ čast'),
stabilizované územie

Pre územie, ktorého súčast'ou je záujmové územie stanovuje funkčné využitie územia: komunikácia vo funkčných
plochách:

viacpodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 101, stabilizované územie Podmienky funkčného
využitia plóch:

územia slúžiace pre bývanie vo viacpodlažných bytových domoch a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia - v
súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia, zeleň, ihriská, vodné plochy ako súčast'
parteru a pl«"ch zelene, dopravné a technické vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu ochranu a civilnú obranu.
Podiel funkcie bývania musí tvorit' minimálne 70% z celkových podlažných plóch nadzemnej časti zástavby funkčnej
plochy. Základné občianske vybavenie musí skladbou a kapacitou zodpovedat' vel'kosti a funkcii územia.

málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, stabilizované územie Podmienky funkčného
využiíia plóch:
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územia slúžiace pre bývanie v rodinných domoch a bytových domoch do 4 nadzemných podlaží a k nim prislúchajúce
nevyhnutné zariadenia - v súlade s významom a potrebami územia stavby občianskeho vybavenia, zeleň, ihriská,
vodné plochy ako súčast' partem a plóch zelene, dopravné a technické vybavenie, garáže, zariadenia pre požiarnu
ochranu a civilnú obranu.

námestia a ostatné komunikačné plochy (biela plocha)
t.j. verejne prístupné nezastavané plochy v meste ohraničené inými funkčnými plochami. Pod úrovňou terénu je
možné umiestňovat' zariadenia a vedenia technickej infraštmktúry, podzemné parkovacie garáže, podjazdy, podchody
pre chodcov, prevádzky občianskej vybavenosti určenej pre širokú verejnost'. Súčast'ou plóch námestí a koridorov sú
spravidla: zeleň, mestský mobiliár, prvky verejného osvetlenia, prvky dopravného značenia, výtvarné umelecké diela.

les, ostatné lesné pozemky, číslo funkcie 1001 (JZ čast'), stabilizované územie (k.ú.Devín) Podmienky
funkčného vyuf,itia plóch:
územia s lesnými porastmi alebo bez porastov slúžiace na hospodárske, rekreačné, vodohospodárske, ekostabilizačné a
hygienické funkcie.
Pozemky sú súčast'ou územia, ktoré je definované ako stabilizované územie.
Upozorňujeme, že trasa prípojky zasahuje do územia chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty
a západná čast' predmetného územia zasahuje do ochranného pásma lesov.
Uvažovaný zámer je v súlade s Uzemným 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. l zákona SNR č, 3 77/1990 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 podmienky:
z hl'adiska riešenia dopravného vybavenia:

* koordinácia navrhovanej stavby s prípadnou povolenou činnost'ou v území
z hl'adiska ochrany životného prostredia:

z hradiska lokalizácie JZ časti zámeru - územie lesov a vzhl'adom na vyššie uvedené, je potrebné uvažovaný
zámer prekonzultovat' so Štátnou ochranou prírody SR
vykonávat' investičnú činnost' v súlade s ustanoveniami všeobecne závázného nariadenia č.8/ 1993 o
starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy,
umiestnit' kontajnery resp. zberné nádoby pre komunálny odpad na vlastnom pozemku za dodržania
hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok umiestnenie riešit' tak, aby obsluha zberného vozidla
mala prístup na manipuláciu s odpadom

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 § 140a ods.2 zákona e, 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov dáva žiadaterovi do
pozornosti, že podra § 140b ods.3 stavebného zákona, veta prvá, je dotknutý 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.

*

*

*

*

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava 1, oddelenie
dopravy ě. MAGS OD 55496/2016-370611/CSO/31/16/Ko, zo dňa 15.ll.20l6:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako príslušný cestný správny orgán podl'a § 3 ods. 2 zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákona v znení neskorších predpisov a § 12 ods.4 zákona č.
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, na základe
posúdenia predloženej dokumentácie v rozsahu odborných kompetencií v zmysle § 1 40a zákona č. 50/ 19 76 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov k riešeniu stavby
,,INS FTTH BA KARLOVA VES KBV KUKLOVSKA" vydávatoto stanovisko:

* Kuklovská vrátane verejného osvetlenia (VO) je v správe Hlavného mesta SR Bratislavy.
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*

*

*

*

@

*

*

*

@

*

*

*

V pripade zásahu do miestnych komunikácií (súčast'ou ktorých sú aj chodníky a cestná zeleň) vrátane
podvrtu je potrebné pred realizáciou rozkopávkových prác požiadat' príslušný cestný správny orgán o
rozkopávkové povolenie s platným Projektom organizácie dopravy (POD) určeným cestným správnym
orgánom a práce si naplánovat' tak, aby rozkopávka mohla byt' realizovaná v období od 15.marca do
15 .novembra bežného roka v najkratšom možnom technologickom časovom rozsahu.
Pred rozkopávkovými prácami je potrebné zakreslit' a vytýčit' polohu podzemných sietí od správcov a
majitel'ov inžinierskych sietí.
V prípade potreby požiadajte príslušný cestný správny orgán o povolenie na uzávierku, príp. čiastočnú
uzávierku.

Skládku materiálov a zariadenie staveniska žiadame umiestnit' mimo cestných pozemkov dotJcnutých
komunikácií.

Dočasné dopravné značenie počas výstavy je potrebné 30 dní pred realizáciou prerokovat' v Komisii pre
určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení.
Upozorňujeme, že správca komunikácie v mesiaci august 2016 zrealizoval opravu časti chodníka vrátane
výmeny obrubníkov od zastávky MHD smer Karloveská v dÍžke cca 220 m. Nesúhlasíme so zásahom do
opravovaného úseku chodníka.
Križovanie Kuklovskej ulice žiadame realizovat' riadeným pretlakom.
Po rozkopávke chodníka (mimo opravovaného úseku) žiadame nasledovnú sputnú úpravu: hutnit' zásyp zo
štrkodrvy po vrstvách, podkladný betón tr. C 12/15 hr. 12 cm, penetračný náter O,5 kg/m", povrchovú
úpravu ACo8 hr. 3-4 cm na celú šírku chodníka, dodržat' previazanie konštrukčných vrstiev.
Po ukončení prác žiadame dotknutú zeleň upravit' do póvodného stavu, terén vyčistit', zahumusovat',
dodržat' niveletu a zatrávnit'. Ukončené rozkopávkové práce je potrebné odovzdať správcovi cestnej zelene.
V záujmovej oblasti sa nachádzajú zariadenia verejného osvetlenia, ktoré žiadame pred začatím prác
zakreslit', odbornou firrnou vytýčit' priamo v teréne a následne pri prácach chránit' pred poškodením.
Ukončené rozkopávkové práce žiadame zápisnične odovzdat' správcovi komunikácií.
Uplatňujeme si záručnú lehotu 60 mesiacov (týka sa prác na objektoch v správe hlavného mesta).

* 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 ě. OU-BA-OSZP3-2016/0104243/GIB/IV, zo dňa 01.12.2016:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podra §5 ods. 1 zákona NR SR č.
525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vydáva podl'a § 16 ods. 1 písm. b) zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné vyjadrenie :
Z hl'adiska odpadového hospodárstva tunajší úrad nemá námietky k predmetnej stavbe za dodržania nasledovných
podmienok:
1. Držiter stavebných odpadov je povinný dodržiavat' ustanovenia § 14 č. 79/201 5o odpadoch ( d'alej len zákon o
odpadoch), napr.:
- zhromažd'ovat' odpady v triedené podl'a druhov 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 ponúla'iut' na pripravu na oputovné
pouŽitie inému,

- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečit' jeho prípravu na opátovné 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 podra zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich
zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
- viest' a uchovávat' evidenciu o druhoch 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 15 Z.z,) ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo viac ako
jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s mím podáva za obdobie kalendárneho roka

5



tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára 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 odberatel'ovi.
Podl'a § 99 ods. 1 písm. b) bodu Č.5 zákona o odpadoch sa orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve vyjadruje
i k dokumentácií v kolaudačnom konaní hinajší úrad vydá závuzné stanovisko. Podkladom pre vydanie závázného
stanoviska resp. k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii žiadame predložit' doklady o spósobe nakladania s odpadmi zo
stavby. ( t.j. faktúry, vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov podl'a
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, organizačnej
zložke alebo v inom mieste pósobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikatel'a, Je právnická osoba alebo
fyzická osoba - podnikatel', 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 podl'a tohto zákona a plní povinnosti podra § 14 zákona č.
79/2015 Z.z.

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva má v konaniach uvedených v odseku 1 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
č. OU-BA-OSZP3-2016/106496/VSM, zo dňa 08.12.2016:

Predmetom žiadosti je vybudovanie optickej prístupovej siete FTTH v lokalite Bratislava- Karlova Ves, domy a
bytové domy na ulici Kuklovská, novým optickým káblom pre investora a telekomunikačného operátora - spoločnost'
Slovák Telecom, a.s. Optická siet' má byt' vybudovaná na pozemkoch (zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
záhrady) v zastavanom území obce s parcelným číslom 1674/6, 1674/7, 1674/11, 1674/12, 1674/213, 1923/12,
1923/46, 1923/47, 1'23/55, 1925/2,- 1926/6, 1927/3, 1927/7, 1928/1, 1931/5, 1932/3, 1941/4, 1943/1, 1945, 1952/2,
1955/1, 1956/3,1959, 1964/1, 1965/1, 1967/2, 1968, 1969, 1970/2, 1982, 1983, 2140 v k. ú. Bratislava-Karlova Ves.
Celková dÍžka projektovanej trasy výkopov pre výstavbu optickej prístupovej si'ete štandardu FTTH v riešenej lokalite
bude približne 1200 m.
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ako dotknutý orgán ochrany prírody a krajiny okresu vydáva podl'a § 9 ods. 1 písm. b) zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon OPK") toto vyjadrenie za
účelom vydania územného rozhodnutia:
1 .Predmetná optická siet' je v území s prvým stupňom ochrany podl'a § 12 zákona OPK, kde sa uplatňujú ustanovenia
o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podl'a dmhej časti tohto zákona.
2.Pokládka optického kábla a jeho prevádzka nepredstavuje podra zákona OPK v danom území činnost' zakázanú,
alebo vyžadujúcu súhlas rozhodnutím orgánu ochrany prírody.
3.Podl'a Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 1994) navrhovaná trasa
optickej siete nie je súčast'ou žiadneho biokoridoru, biocentra, alebo iného prvku s regionálnym významom.
4.Pre výstavbu sa použije multirúra, do ktorej bude zafúknutý optický kábel. Optická siet' bude vedená zemnou ryhou
s krytím siete 50 cm, čomu odpovedá výkop zemnej ryhy 60 x 25 cm vo vol'nom teréne. Podl'a predloženej
dokumentácie k výrubu drevín nedójde, V prípade potreby výrubu drevín sa podl'a § 47 ods. 3 a 4 písm. b) zákona
OPK na výrub drevín rastúcich v zastavanom území obce s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm
nad zemou a na výrub súvislého krovitého porastu s výmerou nad 10 m2 sa vyžaduje súhlas orgánu prírody a kraj iny v
pósobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Podl'a § 47 ods. 5 zákona OPK ak stromy a kroviny rastú ako
súčast' verejnej zelene, súhlas na ich výrub sa vyžaduje bez ohl'adu na verkostné parametre. Podl'a § 47 ods. 4 písm. c)
na výrub drevín, rastúcich v záhradách a záhradkárskych osadách s obvodom laneňa do 80 cm, meraným vo výške 130
cm nad zemou, sa nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny.
5 .Pri výkopových prácach je potrebné postupovat' tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo
nadzemných častí zachovaných drevín podl'a § 47 ods. 1 zákona OPK a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle
STN 83 7010 0chrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
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6.V zmysle § 9 ods. 3 zákona OPK pre vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu v zastavanom území obce
s prvým stupňom ochrany sa vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny nevyžaduje.

* Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy
č. OU-BA-OSZP3-2016/103952/JAJ/IV-v, zo dňa 08.l2.20l6:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ako orgán štátnej vodnej správy pre vodné stavby podl'a § 61 písm. a) zákona NR SR č.
364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (d'alej len
,,vodný zákon"), zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, vydáva k predloženému projektu, podl'a § 28 zákona o vodách nasledovné vyjadrenie:

Uskutočnenie a užívanie navrhovanej stavby je z hradiska ochrany vodných pomerov možné.
Predmetná stavba nie je v zmysle § 52 ods.l vodného zákona vodnou stavbou a nepodlieha režimu povol'ovania na
tunajšom úrade. Na stavbu nie je potrebný súhlas podra § 27 vodného zákona.
Existujúce inžinierske siete musia byt' pred zahájením stavby zamerané a vytýčené. V mieste križovania optického
kábla s jestvujúcimi siet'ami vodovodu a kanalizácie postupovat' zvlášt' opatrne a zachovat' ich ochranné pásma.

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy a nie je rozhodnutím podl'a predpisov o
správnom konaní.

* Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1, vyjadrenie č.l9793/20323/2000/2016, zo dňa
1l.lO.2016:

S umiestnením stavby ,,INS FTTH BA KARLOVA VES KBV KUKLOVSKÁ [stavebník Slovák Telekom, a. s.]"
podl'a predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie súhlasíme s podmienkami:
l.Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas výstavby nesmú ohrozovat' bezpečnost' prevádzky v
autobusovej mestskej hromadnej doprave na Kuklovskej ulici a nesmú tu obmedzovat' plynulost' premávky autobusov
nad rámec riadne schváleného projektu dočasnej organizácie dopravy a dopravného značenia (operatívna komisia odd.
prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy).
2.Pri priečnych prechodoch optickej trasy cez Kuklovskú ulicu treba bezpodmienečne použit' technológiu pretláčania,
t. zn. práca bez rozmšenia povrchu vozovky a bez namšenia jej podložia.
3.V prípade pozdÍžneho rozkopávania chodníkov upozorňuje;e, že na Kuklovskej ulici smerom do Karlovej Vsi je
zavedené zastavovanie autobusov MHD systémom ZÓNA STOP, t. zn. vodičÍ autobusov zastavujú za -účelo'm
nastúpenia či vystúpenia cestujúcich na základe ich požiadania kdekol'vek (s rešpektovaním podmienok bezpečnosti
cestnej premávky). Preto požadujeme ešte pred začatím stavby predložit' Dopravnému podniku Bratislava, a. s.
výkresovú dokumentáciu s vyznačením jednotlivých stavebných úsekov pri rozkopávaní chodníkov až po ukončenie
prác (obnovovanie povrchov), a to aj s uvedením závuzných terrnínov obmedzenia chodcov - začiatok a ukončenie -
osobitne pre každý úsek. Jednotlivé stavebné úseky nesmú byt' kontinuálne a navrhnút' ich treba tak, aby bola
zabezpečená primeraná kvalita obslužnosti územia hromadnou dopravou. Zároveň treba uviest' kontaktné údaje na
zodpovednú osobu stavby.
4.Priestory vozovky a aj chodníkov na komunikácii Kuklovská ul. nesmú byt' používané pre účely skládky stavebného
materiálu či výkopku. Odstavovanie vozidiel staveniskovej dopravy, stavebných strojov, mechanizmov, apod. v
priestore vozovky realizovat' s maximálnym ohradom na bezpečnost' cestnej premávky a miestne rozhl'adové pomery.
5.Stavba nesmie poškodit' ňou dotknuté prevádzkové zariadenia DPB, a. s. (zastávky a ich vybavenost').

* Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Smolenice, stanovisko č. 20400/2017-411, zo dňa
03.05.2017:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica. OZ Smolenice, podáva nasledovné vyjadrenie k
umiestneniu stavby ,,INS FTTH BA Karlova Ves KBV Kuklovská k.ú. Karlova Ves. pare. č. 2443/17.
K žiadosti o vyjadrenie k líniovej stavbe v rámci predloženého projektu nemáme námietky a dávame súhlasné
stanovisko po dodržaní nižšie uvedených podmienok:

investor je povinný uviest' trasu stavby do póvodného stavu
ukončenie stavby oznámi vedúcemu LS Bratislava Ing.Martinovi Knurovskému, za účelom kontroly dodržania
podmienok
investor na vlastné náklady zabezpečí likvidáciu odpadov vzniknutých pri stavbe investor zabezpečí
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dodržiavanie platných právnych
zúčastnených na výstavbe
začiatok stavby investor oznámi minimálne 3 dni vopred vedúcemu LS Bratislava
investor zabezpečí zriadenie vecného bremena
Zároveň týmto dávame súhlas na vstup, na vyššie uvedený pozemok za účelom realizácie stavby.

oblasti BOZP a PO všetkých zamestnancov a dodávaterovnoriem V

* Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava, záv»zné stanovisko č. KPUBA-
201-6/2-2369-2/83900/ŠUS, zo dňa 02.11.2016:

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
predmetnej stavby, ktorá neprechádza pamiatkovým územím a nedotýka sa národnej kultúrnej pamiatky evidovanej v
Ustrednom zozname pamiatkového fondu SR s podmienkami:
1 . V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podl'a § 40 ods,. 2 a 3
pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo
ním poverenou odborne spósobilou osobou.
2. KaMú závažnú zmenu oproti schválenému zámeru a zmenu oproti alebo nad rámec tohto závMzného stanoviska je
nutné prerokovat' a schválit' správnym orgánom.
KPU 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-KDI3-19-296/2016, zo dňa 26.lO.2016:

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 terrnínu 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.
'Vprípade rozkopávky chodníka zabezpečit' lávky pre chodcov a po celej dÍžke rozkopávky chodníka
Božaduj
Ziadami

ujeme osadit' fyzické zábrany (zábradlie).
e o použitie pretláčacej metódy v prípade, ak by bolo potrebné viest' prenosovú siet' cez významné

komunikačné vetvy a upustit' od možnej rozkopávky.

3.

4.

* Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, vyjadrenie č. 45966/2016/FJ,
zo dňa 25.11.2016:

K stavbe: ,,INS-FTTH-BA-KARLOVA VES-KBV-KUKLOVSKA" 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 len ,,DDV") (p. Michalík, 0902 969 145) a Divízia odvádzania odpadových vód (d'alej
len ,,DOOV") (p.'MÍkvy, 0903 415 0',27).

2. Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dójst' ku kolízii s vodohospodárskymi
zariadeniami požadujeme rešpektovat' naše zariadenia a ich pásma ochrany 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' konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávat'
činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli
ohrozit' ich technický stav, vysádzat' trvalé porasty, umiestňovat' skládky, vykonávat' terénne úpravy a
podobne.
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4. Z dóvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhradom na navrhovanú stavbu žiadame
vytýčenie smeru 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).

5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložit' situáciu
širších vzt'ahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej
lokalite.

6. 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.

7. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávat'
ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovat' rozvody
vodovodov a kanalizácií, arrnatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a
pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovat' príslušný pracovník DDV a
DOOV.

8. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásit' príslušnému pracovníkovi
DDV a DOOV.

9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je
stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispósobit'
novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce
vzt'ah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce móže stavebník vykonávat' iba so
súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovatera.

K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložit' infoimatívny
zákres GIS BVS, ktorý Vám zasielame v prílohe. Vyjadrenie BVS je platné dva roky. BVS si vyhradzuje právo zmeny
vyjadrenia na základe novozistených skutočností.

Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, vyjadrenie zo dňa 12.10.2016,

V záujmovom území neprichádza ku styku so slaboprúdovými oznamovacími káblami ZSE.

* Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, vyjadrenie zo dňa 28.1l.2016

Spoločnost' Západoslovenská distribučná, a.s. si Vám dovoruje zaslat' nasledovné stanovisko : súhlasíme s
vydaním územného rozhodnutia na stavbu ,,INS FTTH BA KARLOVA VES KBV KUKLOVSKÁ", (investor
Slovák Telekom ).
Žiadame rešpektovat' všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (silové aj
oznamovacie) a dodržat' ich ochranné pásma podl'a § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel.
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 sietf VVN
Čulenova č. 3.
Stavba nebude pripojená na distribučnú siet' NN. K predloženej PD sa naša spoločnost' nevyjadmje. Toto stanovisko
nenahrádza vyjadrenie vlastníka/spoluvlastníka pozemku Západoslovenská distribučná/Západoslovenská energetika,
a.s. Toto vyjadrenie má platnost' dva roky od dátumu jeho vyhotovenia.
Stavba sa nachádza v blízkosti distribučného káblového vedenia NN a VN linky č. 486. Pri jednaniach v hore
uvedenej veci na ZSD požadujeme predložit' toto stanovisko.

* SPP - Distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26, vyjadrenie č. TD/NS/0035/2016/Pe, zo dňa
24.10.20l6:

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú: STL plynovody, STL pripojovacie plynovody, NTL plynovody,
NTL pripojovacie plynovody
ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno
bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno
Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (d'alej len ,,orientačné
znázornenie") je prílohou tohto stanoviska.
Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre
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účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.
SPP-D, ako prevádzkovatel' distribučnej siete, podra ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,Zákon o energetike"):
súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
VŠEOBECN" PODMIÉNKY:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadat' SPP-
D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslat'
na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky,
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti l00m, alebo ak
doba vytyčovania nepresiahne l hodinu,
stavebník je povinný oznámit' začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovatel'a
SPP-D (p. Marián Heršel, tel.č. +4212 2040 2149) najneskór 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník prác je povinný zabezpečit' prístupnost' plynárenských zariadení počas realizácie činností z dóvodu potreby
prevádzkovania plynárenských zariadení, najmu výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a
odborných skúšok opráv, rekonštmkcie (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 obiysu
existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských
zariadení výhradne mčne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkiyté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovat' pred zasypaním
výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu
plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkol'vek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná,
pokiar sa na tieto práce nevzt'ahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovat' také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a
hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a-poklopy plynárenských zariadení
osadit' do novej úrovne terénu.
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byt' ihned' ohlásené SPP-D na tel.č.
0850 111727,
- 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' podra 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 závuzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a
taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmů 700 02,
- stavebník je povinný rešpektovat' a zohl'adnit' existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo
bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
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 ,

na

* Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 6611627235, zo dňa 17.10.2016:

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 urěených stavebným úradom
pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK,
ktoré sú neoddelitel'nou súěast'ou tohto stanoviska. Zároveí' je stavebník povinný rešpektovat' nasledovné:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1l.

12.

13.

14.

15.

*

*

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné
dodržat' ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti mšeniu.
Vyjadrenie stráca platnost' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného
polygónu, 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.
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 (najnesMr 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.
V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/201 1 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí
zakreslit' priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá 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.
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.

V prípade ak na Vami definovanom území v žiadostí 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 narušeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podl'a § 68 zákona č.
351/201 lZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
V prípade, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo ěinnost'ou z akýchkol'vek dóvodov pokraěovat'
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. Vzhl'adom 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 SLOVÁKIA s.r.o. na
základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju
odovzdáte technikovi : Iveta Jankovičova, iveta.jankovičova@telekom.sk, +421 2 58829441, +421903909625.
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uved'te číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohradu vyššie uvedených bodov dodržat' pri svojej činnosti aj
Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
Žiadatel' móže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadatel' nie je oprávnený poskytnuté
inforínácie a dáta d'alej rozširovat', prena?jímat' alebo využívat' bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
Žiadatel'a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojit' nehnutel'nost' na telekomunikačnú siet' úložným
vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplnit' aj telekomunikačnú prípojlai.
Poskytovater negarantuje geodetickú presnost' poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje
žiadatera povinnosti požiadat' o vytýčenie.
Prílohy k vyjadreniu:

Všeobecné podmienky ochrany SEK
Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadatel'a

Všeobecné podmienky ochrany SEK
1 . V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadost', je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s.

alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák
Telekom, a.s. povinný zabezpečit':
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Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

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

2. Pri akýchkol'vek prácach, ktorými móžu byt' ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadatel' povinný
vykonat' všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
@ Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

Preukázatel'né oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávat' zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou
polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
Upozomenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku * 30 cm skutočného
uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najvučšou
opatrnost'ou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍbiace stroje)
Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukol'vek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
Zhutnenie zeminy pod káblami pred 5eho zakrytím (zasypaním)
Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšit', alebo znížit' kiytie tel. káblov je toto možné
vykonat' len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná siet' ST) je potrebné si podat' žiadost' o
určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržat' platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

*

*

*

v

*

*

*

*

*

*

*

Bratislavská teplárenská spoločnost', Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, vyjadrenie č.02346/Ba/2016/3410-2,
zo dňa 07.10.2016:

V zmysle Vášho listu zo dňa 05.lO.2016, e. č. 9642 ohl'adom stanoviska k hore uvedenej stavbe, Vám
predkladáme nasledovné vyjadrenie:
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii na líniovú stavbu: INS FTTH BA Karlova
Ves KBV Kuklovská, Bratislava a po preštudovaní dokumentácie stavby konštatujeme, že v záujmovom území sa
nachádza honicovod 2 x DN 80, ktorý je majetkom BAT, a.s.
Z tohto dóvodu žiadame stavebníka dodržat' ustanovenia § 36 - ochranné pásma, bod 7, 8 a 9 zákona č. 65 7/2004
Z. z. o tepelnej energetike a to najmu:
1. Pri súbehu optického kábla s naším horúcovodom dodržat' ochranné pásmo horúcovodu a to 1 m od voíů.a3'sej
hrany horúcovodného kanála na obe strany.
2. Pri križovaní optického kábla s naším horúcovodom dodržat' normu STaN 73 6005/1993 - Priestorová úprava
vedení technického vybavenia. Ďalej žiadame optický kábel uložit' do chráničky s presahom 1 m od vonkajšej
hrany horúcovodného kanála na obe strany.
3 . 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.
6. Akýkol'vek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia našej spoločnosti je neprípustný.
7. Pred začatím stavebných prác žiadame horúcovod vytýčit'. Upozorňujeme, že vytýčenie horúcovodných sietí
je platné 6 mesiacov od dátumu na doklade o vytýčení.
8. Optický kábel nesmie prechádzat' horúcovodným kanálom.
9. Výkopové práce v blízkosti horúcovodu žiadame vykonat' mčne a žiadame byt' prizvaný na kontrolu
križovania optického kábla s naším tepelným zariadením ešte pred zásypom.
10. Zakreslenie horúcovodných sietí je informatívne a nenahrádza projektovú dokum., alebo doklad o vytýčení.
1l. Horúcovod na základe objednávky vytyčujú zamestnanci BAT, a.s., odbor GIS, Igor Jakabovič a Peter
Mišovič, tel.: 0907 703 085.
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Mestská ěast' Bratislava - Karlova Ves, Nám.
KV/DOP/1521/2017/5553/MD, zo dňa 08.03.20l7:

Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, vyjadrenie ě.

Mestská čast' ako príslušný cestný správny organ podra zákona č. I3 5/ 1961 Zb. o pozemných komunikáciách v
znení neskorších predpisov. súhlasí s predmetnou s predmetnou líniovou stavbou INS FTTH BA KARLOVA
VES KBV KUKLOVSKÁ optická sÍet' pre bytové-domy a rodinné domy na ul. Kuklovská (Investor stavby: Slovak
Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení PAMATEL, s.r.o., Skuteckého 21, 974 0l Banská Bystrica)
v oblasti komunikácie Kuklovská, ktorá sa nachádza v katastrálnom území mestskej ča,sti Bratislava-Karlova Ves.
Predmetná komunikácia je komunikáciou II. triedy v správe Hl. mesta SR Bratislavy. Účelom stavby je vybudovanie
optickej siete pre obyvatel'ov danej lokality. Pozemná stavba funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisí so stavbou na
pozemkoch, ani s prevádzkou na nich a tiež nemóže ovplyvnit' využitie pozemku, na ktorý je určený. Mestská čast'
Bratislava-Karlova Ves zároveň požaduje dodržanie nasledujúcich podmienok:
a) zriadit' stavenisko iba na pozemkoch so súhlasom vlastníka resp. správcu
b) pri výkopových práca postupovat' v súlade so všeobecne závuzným nariadením mestskej časti Bratislava Karlova
Ves číslo č. 59/ 1999 o vykonávaní rozkopávkových prac na území mestskej časti Bratislava - Karlova Ves a so
všeobecne závázným nariadením mestskej časti Bratislava - Karlova Ves číslo 6/20 15 v znení VZN č. 9/20 15 o
miestnych daniach o vykonávaní rozkopavkovvch prác na území mestskej časti Bratislava - Karlova Ves,
minimalizovat' zásahy do komunikácií (vozovky a chodníkov) a zelene a v maximálnej miere využit' možnost'
pretlaku;
c) stavebník je povinný počas stavby udržiavat' čistotu na stavbou znečistených komunikáciách a verejných
priestranstvách, zabezpečit' výstavbu bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky;
d) stavebník je povinný počas realizácie stavby do vykonaného výkupu priložit' chráničku káblových vedení, ktorá
bude po ukončení odovzdaná do majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Technické riešenie je potrebné riešit'
s prednostom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves - prednosta@karlovaves.sk, 02/602 59 233;
e) upravit' po ukončenf rozkopávky terén a predmetné komunikácie do póvodného stavu vrátane výsevu a prvého
kosenia trávnatej plochy.
Zároveň upozorňujeme na skutočnost', že v danej oblasti má viest' zrekonštruované plynové potrubie v inej ako
póvodne zanesenej línii a nachádza sa v ňom viacero pokládok optických káblov iných spoločností. Požadujeme v
budúcnosti umiestňovat' optické káble iba do jednotnej chráničky, tak ako je to aj v oblasti Dlhých Dielov.
Zároveň požadujeme dodržat' predmetné ustanovenia 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.

* Bratislavský samosprávny kraj, Odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, závůzné stanovisko
č.16999/2016-02178/2016-DP/069, zo dňa 10.lO.20l6:

Bratislavský samosprávny kraj, ako príslušný dráhový správny orgán podra čl. I. § 3 písm. b) zákona č.4 16/200 1 Z.z.
o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v znení neskorších zmien a
doplnkov a § 105 ods. 2 zákona č. 51 3/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorý,ch zákonov, v znení
neskorších zmien a doplnkov (zákon o dráhach), v zastúpení riaditerom odboru dopravy Úradu BSK, podl'a čl. X
bodov 7. a 8. Organizačného poriadku Úradu BSK v znení Dodatku č. 1, 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 stavby ,,INS FTTH BA KARLOVA VES KBV KUKLOVSKA",
ktorej investorom je Slovak Telekom, a.s,, vypracovanej v stupni pre územné rozhodnutie, vydáva podl'a § 140b
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
závuzné stanovisko : K projektovej dokumentácii nemáme žiadne pripomienky.

* Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Námestie
slobody 6, 810 05 Bratislava, závňznř stanovisko č. 24636/2016/D401-ÚVHR/69833 zo dňa 07.l1.2016:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu,
oddelenie oblastného hygienika Bratislava (d'alej len ,,MDVRR SR") ako orgán štátnej správy príslušný podl'a § 3 ods.
1 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
žiadateÍ'a: Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratisl'ava, IČO:35 763 469 v zastúpení PAMATEL, s.r.o.,
Skuteckého 21, 974 0l Banská Bys'trica IČO:360503 18 na ,,INS FTTH BA Karlova Ves KBV Kuklovská"
projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby podl'a e) 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva
to.to závuzné stanovisko: súhlasí sa s návrhom žiadatel'a: Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
IČO:35 763 469 v zastúpení PAMATEL, s.r.o., Skuteckého 21, 974 0l Banská Bystrica, IČO:360503 18 na ,,INS
FTTH BA Karlova Ves KBV Kuklovská" projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby.
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Podaním zo dňa 29.09.2016 doručeným na MDVRR SR dňa 05. 10.2016 a jeho doplnením zo dňa 29. 10.2016
doručeným na MDVRR SR dňa 04. 11.2016 žiadatel' požiadal tunajší správny orgán v zmysle § 52 ods. 1 písm. b)
zákona č. 355/2007 Z. z. o vydanie závuzného stanoviska k návrhu v uvedenej veci.
Po preskúmaní predloženého návrhu a jeho príloh boli zistené tieto skutočnosti: Predložená projektová dokumentácia,
ktorá slúži pre účely územného konania stavby ,,INS FTTH BA Karlova Ves KBV Kuklovská" rieši vybudovanie
optickej prístupovej siete v štandarde FTTH v intraviláne mesta Bratislava na Kuklovskej ulici. V rámci predmetnej
stavby 'sa bude v určenej trase realizovat' výkop pre pokládku káblov a multirúr. Celková dÍžka projektovanej trasy
výkopov pre výstavbu optickej prístupovej siete v riešenej lokalite bude cca 700 m. Po ukončení stavebných prác budú
dotknuté plochy upravené do póvodného stavu.
Súčast'ou predmetného podania boli nasledovné doklady: Dohoda o plnomocenstve Slovák Telekom, a.s. zo dňa
15 .06.2016, výpis z obchodného registra, projektová dokumentácia stavby.
Záver:

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 vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií,
Pribinova 2, 812 72 Bratislava, záv»zné stanovisko č. SITB-OT4-2016/001074-184, zo dňa 1l.lO.2016:

V zmysle § 140b ods. 2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov ako dotknutý orgán vydávam toto závuzné stanovisko.
'V'záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby ,,INS FTTH BA KARLOVA VES KBV KUKLOVSKA",
v katastrálnom území Bratislava - Karlova Ves, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v projektovej
dokumentácii nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.

* Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, vyjadrenie č. OU-
BA-OKR?-2016/103915, zo dňa 01.12.2016:

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 obyvaterstva 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 závuzné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii stavby pre vydanie územného
rozhodnutia Názov stavby : INS FTTH BA Karlova Ves KBV Kuklovská, miesto stavby: Bratislava - Karlova Ves,
k.ú. Karlova Ves, ul. Kuklovská, pre investora: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Po posúdeííí predloženej projektovej dokumentácie vzhl'adom na stavebnotechnické podmienky, rozsah, umiestnenie a
charakter stavby Okresný úrad Bratislava z hradiska civilnej ochrany s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú
stavbu súhlasí bez pripomienok.

UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, 851 0l Bratislava, stanovisko na účely územného konania
zo dňa 10.01.20l6:

S vydaním ÚR danej stavby súhlasíme za nasledovných podmienok :
1. u predmetnej stavby dójde k styku so siet'ou UPC podra zákresu evid. č. l 8/20 17
2. projekt pre SP predložit' UPC na vyjadrenie v rámci stavebného konania
3. toto vyjadrenie platí l rok

*

* MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 0l Piešt'any, stanovisko č. 2827/2016 zo dňa 10.lO.20l6
V záujmovom území nedójde ku stretu PZT prevádzkovatel'a Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08
Bratislava.

* Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor BA, Trenčianska 55, 817 15 Bratislava, stanovisko č.
SPFS/2017/06710, SPFZ/2017/040922 zo dňa 24.04.2017
SPF súhlasí s umiestnením telekomunikačných sietí na pozemkoch NV podra NT za podmienok :

Stavebník na dotknuté pozemky neznámych vlastníkov (d'alej NV) najneskór do 6 mesiacov od realizácie
stavby zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom KN a to odplatne v prospech SPF. Súčast'ou
zmluvy ozriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podl'a
skutočného vedenia a uloženia stavby
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K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívatel'a pozemku SPF
Po dokončení stavby budú pozemky NV dané do póvodného stavu tak, aby mohli byt' využívané na doterajší
účel. V prípade spósobenia škód ich stavebník odstráni na svoje náklady.
Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani dohodou medzi SPF a žiadatel'om, na základe ktorej by
bol a SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky NV previest' na žiadatera, zároveň žiadnym spósobom
neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami NV

* SIEMENS s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, vyjadrenie č. PD/BA/252/16 zo dňa 24.ll.20l6

Za oddelenie Verejného osvetlenia nemáme k predloženej PD pripomienky v prípade splnenia nižšie uvedených
požiadaviek :
a pred zahájením prác požadujeme zakreslit' siete a vytýčit' ich v teréne,
* všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme uložit' do chráničiek,
a pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvat' stavebný dozor Siemens, s.r.o.: p. Kubišta - tel.: 0903
555 028,
* v prípade križovania Vašich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, požadujeme dodržat'
ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a predpisy a prizvat' stavebný dozor Siemens,
s.r.o.,

a v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvat' stavebný
dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnúť spósob realizácie,
* k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácií požadujeme predvolat' stavebný dozor
Siemens, s. r. o.,
* prípadné náklady na odstránenie poškodenf jestvujúceho zariadenia VO počas stavebných prác Vám budeme v
plnej výške fakturovat',
a práce požadujeme vykonat' bez poškodenia zariadenia VO, a bez premšenia prevádzky VO,
a v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihned' nahlásit' poruchu na tel. číslo: 02/ 6381 0151
a toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevádzkovatel'a VO a nenahrádza vyjadrenie vlastníka VO -
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy,
* Nakol'ko správcom verejného osvetlenia mesta Bratislava je Magistrát hl. mesta SR Bratislava zakreslenie
sietí resp. vyjadrenie sa k existencii sietí a zariadení VO vykonáva Oddelenie správy komunikácií, Záporožská 5,
Bratislava.

* SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, vyjadrenie č. SW-8899/2016 zo dňa 07.10.2016

Spoločnost' SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava ako vlastník optickej siete Vám na základe Vašej žiadosti o
vyjadrenie pre územné konanie stavby stavby " INS FTTH BA Karlova Ves KBV Kuklovská, inve'stor Slovak
Telekom" oznamuje, že podzemná siet' našej spoločnosti sa nachádza v záujmovom území danej stavby.
S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme za nasledovných podmienok:
Pri akýchkol'vek prácach, ktorými móžu byt' ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadatel' 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 podl'a STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického
vybavenia, ako aj SaIN 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:
SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, siete@swan.skr , pri objednávke je nutné uviest' číslo nášho vyjadrenia zo
dňa, event. priložit' kópiu samotného vyjadrenia so zákresom.
- nad vytýčenou trasou sa nebudú používat' t'ažké mechanizmy pokial' sa nevykoná ochrana proti mechanickému
poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovat' skládky materiálov a stavebnej sute.
- vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávater 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'.
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- oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávat' zemné práce s vytýčenou trasou na možnú polohovú odchýlku *
30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- 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' SWAN a.s. k vydaniu územného rozhodnutia nemá námietky.

Potom, ako stavebný úrad vnovom prejednaní oznámil listom č. KV/SU/94/2019/7446/ZK zo dňa 11.04.2016,
pokračovanie územného konania o umiestnení vyššie uvedenej líniovej stavby, účastníkom konania a dotknutým
orgánom, sa v konaní v stanovenej lehote vyjadrili:
Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínová 3, 829 05 Bratislava, vyjadrením č. Ba/2019/2320-2 zo dňa 25.04.20l9,
súhlasí s uskutočnením stavby za predpokladu dodržania podmienok uvedených v stanovisku zo dňa 07. 10.2016.
Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, vyjadrením č. SITB-OT4-2019/
000274-652 zo dňa 21.05.2019 k predloženej dokumentácií nemá žiadne pripomienky.

V konaní (novom prejednaní) si neuplatnili námietky a pripomienky žiadni účastníci konania.

Osobitné podmienky:

1 . navrhovater 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 avýstražnými
svietidlami, odsúhlasenými dopravnou políciou, otvorené výkopy vo vozovkách musia byt' opatrené bezpečnostným
premostením 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'.
Čas platnosti územného rozhodnutia rnóže 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 schválený územný-plán zóny, ktorý rieši predmet
územného rozhodnutia.

3 . V súlade s ustanovením § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je závuzné aj pre právnych
nástupcov jeho navrhovatel'a a ostatných účastníkov územného konania.

4. V súlade s ustanovením § 41 ods. l stavebného zákona, móže stavebný úrad z podnetu 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' počas vykonávania stavebných prác dodržiavat' §5
Všeobecne závuzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 4/2013 zo dňa 29.10.2013
o pravidlách času predaja v obchode, času výstavby, rekonštrukcie 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 nerm5žu 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. l 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.

2.

Odóvodnenie

Stavebný úrad prijal do podatel'ne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves dňa 19. 12.2016, návrh na
vydanie-územného rozhodnutia od navrhovatel'a: Slovak Telekom, a.s., IČO 35 763 469, Bajkalská 28, 817 62
Bratislava - v zastúpení : PAMATEL, s.r.o., Skuteckého 21, 974 0l Banská Bystrica. Stavebný úrad na základe
podkladov ku konaniu, vydaného oznámenia o začatí konania a vyhodnotení stanovísk dotknutých orgánov vydal
rozhodnutie pod č. KV/SU/ 1 72/201 7/1 5779/ZK zo dňa 20.09.2017, ktorým umiestnil líniovú stavbu telekomunikačnej
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siete s názvom :,,INS FTTH BA Karlova Ves KBV Kuklovská': Bratislava v lokalite Kuklovská ul., Dlhé Diely,
Bratislava, k.ú. Karlova Ves pre uvedeného navrhovatera. Územné rozhodnutie bolo na základe odvolania účastníkov
konania zrušené rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava č. OU-BA-OVBP2-201/21883/VAM zo dňa 29.01.2018, právoplatné 16.02.20l8 a vec bola vrátená
tunajšiemu prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.
Odvolací orgán v rozhodnutí konštatoval, že tunajší prvostupňový správny orgán nepostupoval predmetnom územnom
konaní procesne správne a odvolaním napadnuté rozhodnutie vydal na základe nedostatočne zisteného skutkového
stavu veci, nakol'ko na vydanie odvolaním napadnutého rozhodnutia neboli splnené všetky zákonom stanovené
podmienky, resp. splnenie týchto podmienok nevyplývalo z predloženého spisového materiálu. Pretože predložená
žiadost' spolu s prílohami neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie umiestňovanej stavby navrhovanej stavby,
taktiež z dóvodu, že je potrebné odstránit' nedostatky na ktoré poukázal odvolací orgán, tunajší stavebný úrad
písomnost'ou č. KV/SU/18/2018/6342/ZK zo dňa 06.04.2018 vyzval stavebníka na doplnenie podania a konanie
prerušil, zároveň navrhovatel'a upozornil, že ak v určenej lehote nedostatky podania neodstráni, územné konanie bude
zastavené podl'a § 35 ods. 3 stavebného zákona.
Navrhovatel' doplnil podklady rozhodnutia dňa 12.6.2018, 17.01.2019, 13.03.2019 a 14.03.2019. V doplnených
podkladoch navrhovatel' revidoval trasu optického vedenia, aktualizoval okruh účastníkov konania vrátane parcelných
čísiel a čísiel LV, ktorý je súčast'ou podkladov v samostatnej prílohe, zároveň doplnil potvrdením Úradu pre reguláciu
elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor technickej regulácie, splnenie skutočnosti podra zákona č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (d'alej len ZEK) uvedených v ustanovení
§ 66 ods. 6 a 7 zákona a zároveň predložil doklad o novom splnomocnení zastupujúcej spoločnosti, ktorou je elkatel
s.r.o., IČ0 52 114 716, Račianska 96, 831 02 Bratislava.

Stavebný úrad v posúdení podkladov vychádzal z póvodných aj novom prejednaní doplnených podkladov.
Navrhovater preukázal potvrdením Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor
technickej regulácie, že predmetná inžinierska stavba je zriad'ovaná vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu.
Z tohto dóvodu má navrhovater podra § 139 ods. l písm.c) stavebného zákona, iné právo k pozemkom a stavbám -
zákonné vecné bremeno vyplývajúce zosobitného zákona, ktorým je zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách. Verejný záujem je preukázaný samotnou povahou tejto stavby vzhradom na to, že ide o vybudovanie
univerzálnej širokopásmovej siete pre lokalitu bytových a rodinných domov na ul. Kuklovská, Karlová Ves Bratislava,
potrebnej pre zabezpečenie prístupu k vysokorýchlostnému pripojeniu s prenosovou rýchlosťou 30Mbit/s a viac pre
vlastníkov a užívaterov bytových a rodinných domov v danej lokalite. Vzhl'adom na uvedené stavebný úrad v novom
prejednaní nevyžadoval predloženie súhlasov vlastníkov, umiestňovanou stavbou, dotknutých nehnutel'ností. Zoznam
parciel dotknutých umiestňovanou stavbou je súčast'ou prílohy spisového materiálu, s poukazom na ustanovenie
§ 4 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
vzhradom na to, že ide o líniovú stavbu nebolo potrebné, aby v rozhodnutí boli uvedené konkrétne druhy a parcelné
čísla pozemkov podl'a KN, postačuje opis územia.

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 nawhovanej 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 navrhovatel'a zabezpečil stanoviská
dotknutých orgánov štátnej správy a ich vzájomný súlad.

Dňom vrátenia žiadosti, stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona začal územné
konanie o umiestnení líniovej stavby, čo oznámil v novom prejednaní známym a neznámym účastníkom konania, resp.
správcom ich nehnutel'ností a dotknutým orgánom oznámením pod č. KV/SU/94/2019/7446/ZK zo dňa 1l .04.2019,
v súlade s ustanovením e) 36 ods. 1 stavebného zákona. Oznámenie bolo doručované formou verejnej vyhlášky podl'a
ustanovenia § 36 ods.4 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 závázným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schval'ovanie 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 námietkam a pripomienkam nebude prihliadat' a taktiež ak
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dotknutý orgán štátnej správy a samosprávy vurčenej alebo predÍženej lehote neoznámi
k umiestňovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl'adiska 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 m6že 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 PAMATEL s.r.o., Ing.Vladimír Soják,
Skuteckého 21, 974 0l Banská Bystrica v decembri 2016, revízia trasy marec 2019 (vypracoval Ing. Marián Balej
CSc. autorizovaný stavebný inžinier), 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, vo výške 100,00 eur, zo dňa 20. 12.2016, vyjadrenia, stanoviská, závůzné stanoviská
dotknuté orgány štátnej správy, verejnej správy a samosprávy: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1,
P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava 1, závuzné stanovisko k investičnej činnosti č. č. MAGS OUIC 44075/} 7-299185, zo
dňa 19.06.2017, Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, P. 0. Box 192, 814 99 Bratislava 1,
oddelenie dopravy č. MAGS OD 55496/2016-37061 1/CSO/31/16/Ko, zo dňa 15.11.2016, Okresný úrad Bratislava,
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody avybraných zložiek životného prostredia,
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, vyjadrenie z hl'adiska ochrany prírody č. OU-BA-OSZP3-2016/0104243/GIB/IV,
zo dňa Ol.12.2016, vyjadrenie z hradiska odpadového hospodárstva č. OU-BA-OSZP3-2016/106496/VSM, zo dňa
08.12.2016, vyjadrenie zhl'adiska vodného hospodárstva č. OU-BA-OSZP3-2016/103952/JAJ/IV-v, zo dňa
08.12.2016, Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1, vyjadrenie č.19793/20323/2000/2016, zo
dňa 11.10.2016, Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 1, závuzné stanovisko č.
KPUBA-2016/2236')J2/83900/ŠUS, zo dňa 02.11 .2016, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Smolenice,
stanovisko č. 20400/2017-411, zo dňa 03.05.2017, Krajské riaditel'stvo policajného zboru v Bratislave, Krajský
dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 1, stanovisko č.- KRPZ-BA-KDI3-19-296/2016, zo-dňa
26.10.20l6, Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, vyjadrenie č.
45966/2016/FJ, zo dňa 25.11.2016, Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, vyjadrenie zo
dňa 12.10.2016, a Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, vyjadrenie zo dňa-28.1 1 .2016,
SPP - Distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26, vyjadrenie č. TD/NS/0035/2016/Pe, zo dňa 24.lO.2016,
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č. 6611627235, zo dňa 17.10.2016, Bratislavská
teplárenská spoločnost', Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, vyjadrenie č. č.02346/Ba/20 16/3410-2, zo dňa 07. 10.2016,
Mestská čast' Bratislava - Karlova Ves, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, vyjadrenie č. KV/DOP/1521/
2017/5553/MD, zo dňa 08.03.2017, Bratislavský samosprávny kraj, Odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05
Bratislava, vyjadrenie č.l6999/2016-02178/2016-DP/069, zo dňa 10.lO.2016, Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvo3a SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, závuzné
stanovisko č. 24636/2016/D401-ÚVHR/69833 zo dňa 07.11.2016, Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky,
telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, závuzné stanovisko č.
SITB-OT4-201 6/00 1074-184, zo dňa 1l. 10.2016, Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46,
832 05 Bratislava, vyjadrenie č. OU-BA-OKR?-2016/103915, zo dňa 01.12.2016, UPC Broadband Slovakia s.r.o.,
Ševčenkova 36, 851 Ó-1 Bratislava, stanovisko na účely územného konania zo dňa 10.01 .2016, Slovenský pozemkový
fond, Regionálny odbor BA, Trenčianska 55, 817 15 Bratislava, stanovisko č. SPFS/2017/06710, SPFZ/2017/040922
zo dňa 24.04.2017 a taktiež ostatné vyjadrenia a stanoviská správcov inžinierskych sietí, na ktorých podklade sa
preukázalo, že ich práva nebudú umiestnením stavby dotknuté.

Potom, ako stavebný úrad v súlade sustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona, vnovom prejednaní
oznámením č. KV/SU/94/2019/7446/ZK zo dňa 11.04.2019 , začal územné konanie o umiestnení líniovej stavby, sa
v konaní vyjadrili dotknuté orgány: Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínová 3, 829 05 Bratislava, vyjadrením č.
Ba/20 1 9/2320-2 zo dňa 25.04.2019, súhlasí s uskutočnením stavby za predpokladu dodržania podmienok uvedených v
stanovisku zo dňa 07.10.20l6. Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava,
vyjadrením č. SITB-OT4-2019/ 000274-652 zo dňa 21.05.2019 k predloženej dokumentácií nemá žiadne
pripomienky.

stanoviskosvo)e
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Vyššie uvedené dotla'iuté orgány štátnej správy, verejnej správy, resp. samosprávy sa kumiestneniu
predmetnej stavby vyjadrili kladne, prípadne kladne za dodržanie nimi určených podmienok, ktoré sú zapracované do
závázných podmienok tohto územného rozhodnutia.

Stavebný úrad preskúmal predložený návrh z hl'adísk uvedených v ustanoveniach § 35 ods. 1 a § 3 7 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, resp. prípustné v obmedzenom
rozsahu, spósoby využitia funkčných plóch. Uvažovaný zámer je v súlade s Uzemným plánom hlavného mesta SR
Bratislavy, rok 200 7 v znení neskorších 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 osobitnými predpismi, nezistil
dóvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby tak, ako to boko 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 výrolcu rozhodnutia.

Pouěenie

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

4Jt-(@ja)
Dana

5ů f )
Čahojová

starostka

Príloha: situácia stavby (vyhotovená na podklade katastrálnej mapy, ktorá je neoddeliternou 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 verejnej vyhlášky
3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
4. - v zastúpení : elkatel s.r.o., IČ0 52 114 716, Račianska 96, 831 02 Bratislava
5. PAMATEL s.r.o., Ing.Vladimír Soják, Skuteckého 21, 974 0l Banská - projektant
6. 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
Kuklovská v k.ú. Karlova Ves)

i

Na vedomie:

- dotknutým orgánom:
1 . Hlavné mesto SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, p.o. Box 192, 814 99 Bratislava - cestný správny orgán
2. Hlavné mesto SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, p.o. Box 192, 814 99 Bratislava - odd. územného rozvoja mesta
3. Magistrát hl. m. SR Bratislavy, odd. správy komunikácii, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava - správa VO
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4 Krajský pamiatkový úrad, Leškoval7, 811 04 Bratislava
5 0kresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie Tomášikova 46, 832 05

Bratislava

6 0kresný 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 Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunik. a bezpeč. MV SR, odbor

telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
1). KRPZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava l
ll. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1
12. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, p.o. Box 106, 820 05 Bratislava
U. Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1
14. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
15. Západoslovenská distribučná, a.s., čulenova 6, 816 47 Bratislava
15. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
17. SPP - distribúcia, Mlynské nivy 44ro, 825 19 Bratislava
13. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
19. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
21). Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
21. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
22. UPC BROADBAND SLOVAKI-A s.r.o., Ševčenkova 36, 851 0l Bratislava
23. SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava

- úěastníkom konania (nemá účinky doručenia) :
1. Mestská časť Bratislava - Karlova -Ves, Odd. ŽÍP a dopravy, Nám.sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
2. Hlavné mesto SR Bratislava, sekcia správy nehnuterností, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

- v zastúpenf : elkatel s.r.o., IČ0 52114 716, Račianska 96, 831 02 Bratislava
4. PAMATEL s.r.o., Ing.Vladimír Soják, Skuteckého 21, 974 0l Banská Bystrica - 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 doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli mestskej časti/mesta
posledný deň vyvesenia je dňom doničenia oznámenia. Súčasne sa zverejní na intemetovej stránke úradu.

Dátum vyvesenia: r:'? 579, 7!g lq
Pečiatka a poiatka a podpis:

Mm? čast"iu? G? €W?
aóme ? b«íia

a ita?ého p?
Nám. wv. Framiš* @

?*? ďmúím

Dátum doručenia:
Pečiatka a podpis:

!m

M'2'6Í'Brd;lan 4

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

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