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

č. KV/SÚ/75/2020/l 1020/ZM V Bratislave dňa 23. júna 2020

ROZHODNUTIE

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad (d'alej len ,stavebný
úrad") podra § 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,stavebný zákon") v nadváznosti na § 7a písm. i) zákona č.
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, v znení neskorších predpisov
(d'alej len ,,zákon o hlavnom meste") a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadváznosti na §
l písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon), v znen?í neskorších predpisov, v nadváznosti na § 2 písm. e) zákona č. 416/2001
Z.z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky,
v znení neskorších predpisov a podra § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konanf, v znen?í
neskorších predpisov (d'alej len ,,správny poriadok"), na podklade vykonaného konania rozhodol
takto :

podl'a § 39 a § 39a stavebného zákona, v spojení s § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (d'alej len ,,vyhláška") vydáva,

rozhodnutie o umiestnenÍ

líniovej stavby

s názvom: ,,s'rt Plynovod D 110 - Staré grunty - Karlova Ves':

stavebný objekt: SO Ol STL plynovody a plynovodné prípojky,

pre navrhovatel'a: Ing. Jozef Gajdoš, Lombardiniho 17, 831 0l Bratislava 37,

miesto stavby: na pozemkoch registra CKN parciel č. 2954/3, 2963/46, 2963/53, 2963/65,
2963/66, 2960/39, 2960/28, 2960/38, 2960/37, 2963/3, 2960/36, 2960/31,
2960/3, 2960/32, 2960/33, 2960/52, 2960/54, 2960/9 katastrálne územie
Karlova Ves, Bratislava (d'alej len ,,k.ú. Karlova Ves, Bratislava"),

úěel stavby: inžinierska stavba - miestny rozvod plynu (§ 43a ods. (3) písm. f)
stavebného zákona),



I.

Stavba sa umiestňuje podra dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracovala oprávnená
osoba (§ 45 ods. 4 stavebného zákona), ato Miroslav Hudec - odborne spósobilý technik vo
výstavbe, a podra zákresu do situácie v M = 1 : 1000 na podklade kópie katastrálnej mapy, ktorá je
neoddeliternou prílohou tohto rozhodnutia.

II.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

Popis stavby:
Účelom stavby je vybudovat' komplexné plynárenské zariadenia - distribučnú siet' STL
plynovodov, ktoré spolu s ostatnými siet'ami budú tvorit' nosnú - kostrovú technickú infraštruktúru
v lokalite. Súčast'ou výstavby plynovodov je i návrh na výstavbu prípojok pre budúce odberné
plynové zariadenia, ktoré budú tvorit' objekty RD a BD. Návrh na zriadenie domových regulačných
a meracích zostáv pre objekty RD a pre BD a ich plynofikácia, nie je súčast'ou tejto stavby.
STL plynovody:
Výstavba plynovodov začína pripojením na existujúci plynovod z OCL rúr DN 150 mm, v
začiatočnom bode. Spósob prepojenia nového plynovodu na existujúci je navrhnutý bez odstavenia
existujúceho plynovodu DN 150.
Od začiatočného bodu bude vybudovaný tzv. ,,kostrový" plynovod v profile D 110 mm, z ktorého v
uzlovom bode budú vybudované d'alšie distribučné plynovody - odbočky v profile D 90 mm a v
profile D 110 mm, z ktoíých koncových bodov bude pokračovat' výstavba plynovodov
severozápadným smerom a juhovýchodným smerom.
Celková-dÍžka plynovodov je navrhnutá cca 118,35 m, z toho v profile D 90 mm to bude cca 38,50
m a v profile D 110 mm to bude cca 79,85 m.
Plynovody musia byt' uložené v spáde podra nivelety existujúcej komunikácie, a podl'a niveliet
projektovaných komunikácií tak, aby krytie ich potrubia bolo min. cca 1,15 m.
Trasy plynovodov sú navrhnuté podra možnosti priamo a pre ich výstavbu s nevyhnutným počtom
lomov - ohybov - vrcholových pre horizontálne, resp. aj pre vertikálne zmeny ich trás.
Plynovody budú vedené súbežne s obrubní?i komunikácií, od ktorých musia byt' vedené-min;--
1,00 m v úsekoch bez uličných vpustí, resp. 1,50 m v úsekoch s uličnými vpustami osadenými pri
obrubníkoch.

Celkove je na plynovodoch navrhnuté osadenie 3 ks uzáverov, z toho l ks v profile D 110 mm pri
mieste prepoja na existujúci plynovod a 2 ks budú osadené na odbočke plynovodov od uzlového
bodu, z toho to bude l ks uzáveru v profile D 90 mm a 1 ks uzáver v profile D 110 mm. V
koncových bodoch plynovodov, celkom v 2 ks je navrhnuté osadenie odvzdušňovacích ventilov DN
25 mm.

Plynovodné prípoiky:
Pre zásobovanie budúcich objektov RD a BD je navrhnuté vybudovanie celkom 4 ks prípojok.
Potrubný rozvod všetkých prípojok je navrhnutý z plastových (PE) rúr s vonkajším profilom D= 32
mm.

Celková dÍžka prípojok v horizontálnom smere je cca 25,30 m. V dÍžke potrubia prípojok nie je
zahrnutá ich dÍžka vo vertikálnom smere, vývody prípojok nad terén, kde je nutné počítat' s dÍiou
min. cca á 1,80 rn/l ks prípojky, t.j. min. cca 7,20 m.
Napojenie prípojok na plynovody móže byt' realizované výlučne použitím prípojkových
elektrofúznych tvaroviek. Tmsy prípojok sú vedené podl'a možností priamo bez horizontálnych
lomov - mimo jednej prípojky.
Spád prípojok musí byt', podra možností, k plynovodom, pri krytí ich potrubia min. 0,90 m, pri
realizácii ohybov vývodov a min. 0,70 m pri použití elektrotvarovky na vývodoch.
Vývody všetkých prípojok musia byt' ukončené gul'ovými kohútmi DN 25 mm, ktoré budú tvorit'
hlavné uzávery plynu (d'alej iba HUP) pre osadenie DRZ pre budúce OPZ.
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Podmienky vyplývaiúce zo stanovísk dotknutých orgánov, správcov IS, samosprávy
a účastníkov konania:

1. Projekt stavby bude spracovaný v zmysle ustanovení F3 43d a 83 43e a žS; 47 stavebného zákona o
základných a všeobecno-technických požiadavkách na výstavbu a v súlade s podmienkami
vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania.

2. V projekte stavby spracovat' POV, POD a prepravné trasy tak, aby sa počas výstavby v čo
možno najmenšej miere zhoršilo životné prostredie a bezpečnost' cestnej premávky.

3. Zabezpečit' dodržanie vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie.

4. Navrhovater je povinný pred začatím stavebných prác zadovážit' si od príslušného stavebného
úradu stavebné povolenie podl'a stavebného zákona a v súlade s § 58 ods. 2 stavebného zákona
preukázat', že je vlastníkom pozeínku alebo že má k pozemku iné právo podl'a § 139 ods. 1
stavebného zákona.

5. Stavebník je povinný rešpektovat' jestvujúce podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sietí
a ich ochranné pásma, pri ktorých dójde ku styku so stavbou a 3e3 technickou vybavenost'ou.

6. Hlavné mesto SR Bratislavy - závMzné stanovisko zo dňa 17.Ol.20l9:
z hl'adiska ochrany životného prostredia:

vykonávat' investičnú činnost' v súlade s ustanoveniami všeobecne závázného nariadenia
č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy,

7. Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves - stanovisko zo dňa 24.09.20l8:

Súhlasí s predmetnou líniovou stavbou ,,STL Plynovod l 10-Staré Grunty-Karlova Ves" a požaduje
dodržanie a dopracovanie nasleduiúcich závázných podmienok:

líniové stavby a zriadenie stavenísk iba na po-zemkoch ffio súhlasom vlastníka resp. správcu,
predmetný forrnulár je dostupný na webovom sídle mestskej časti:
http : //www.karlovave s.sk/ sluzby-o bcanom/doprava/ziado st-o-povolenie-vykopovychprac/ ;
pri výkopových prácach postupovat' v súlade so všeobecne závázným nariadením mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves číslo 59/1999 o vykonávanf rozkopávkových prác na území mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves, doplneným všeobecne závázným nariadením mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves číslo 7/2004 a so všeobecne závázným nariadením mestskej časti
BratThiva-Karlova'Ves číslo 6/2015 v znení VZN č. 9/201 5"o miestnych daniach o vykonávanf
rozkopávkových prác na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves:

stavebník je poviríný počas stavby udržiavat' čistotu na stavbou znečistených komunikáciách
a verejných priestranstvách, zabezpečit' výstavbu bez poíušenia bezpečnosti a plynulosti
cestnej a pe'se3 premávky;
v prípade obmedzenia cestnej premávky stavebnými prácami požadujeme spracovat' projekt
organizácie dopravy, ktorý bude následne predložený príslušnému cestnému správnemu
orgánu a obci na prerokovanie a určenie dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov s uvedením presného
termínu realizácie prác- dopravného obmedzenia, zodpovednou osobou za dočasné dopravné
značenie a dopravné zariadenia a telefonickým kontaktom na zodpovednú osobu;
upravit' po ukončení rozkopávky terén a predmetné komunikácie vrátane chodníkov do
póvodného stavu rozsah spátných povrchových úprav bude určený v rozkopávkovom
povolení;

v prípade zvláštneho užívania verejného priestranstva počas stavebných prác (zabratie
priestranstva s kontajnermi, inými stavebnými materiálmi, technikou a i.) je potrebné požiadat' o
zaujatie verejného priestranstva v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov;
požadujeme zaslat' na e-mailovú adresu doprava@karlovaves.sk časový harrnonogram realizácie
líniových stavieb k právoplatnosti stavebného povolenia.

V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a kraiiny v znení neskorších predpisov a
zákona č. 79/20 15 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov zároveň požadujeme:

*
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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:

Identifikácia stromov vo vzdialenosti 6 m od priestoru staveniska (výkopu), ktoré
potencionálne dotknuté výkopovými prácami;
Identifikácia stromov v priestore stavby, ktoré budú zachované, odstránené alebo upravené
redukčným rezom;
Identifikácia chránených stromov. Ich polohe sa podriad'uje usporiadanie a režim plóch v
priestore stavby;
Identifikácia prístupových trás a návrh ochrany voči zhutneniu pódy;
Definovat' prístupové metódy, pracovné postupy a stavebné zariadenia pre výkon
stavebných prác;
Režim údížby a starostlivosti o stromy v etapách:

prÍpravy
realizácia

po ukončení stavby;
Predbežná kolaudácia nákladov na priamu ochranu stromov;
Kontakt na osoby zodpovedné za ochranu stromov a informovanie pracovníkov
vykonávajúce stavebné práce;
Kontakt na odborný dozor a konzultantov;

v blízkosti drevín na hranici stavebného pásma budú stavebné práce vykonávané v zmysle STN
83 70 10 (Ochrana prírody, ošetrenie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie) Bod 4.1 pri
stavebných prácach sa drevina chráni celá (koruna, 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 pmty kmeňa a pri híbení
výkopov sa nesmú prerušit' korene hrubšie ako 3 cm. Počas výstavby budú blízke kmene a
minimálne tretina priemetu koruny stromov na zem chránené debnením pred poškodením
stavebnými mechanizmami a zhutnením p6dy;
po odstránení spevnených pl8ch, ak sa objaví koreň/korene drevín, je nutné okarnžite práce

- zastavit' a bezodkladne oznámit' výsk-ytkoreňových-systémov referátu životného prostredia-a-?
postupovat' podl'a pokynov referátu, v zmysle STN 83 70 10 a zákona č. 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov;
pred výmbom drevín zaslat' mestskej časti zoznam drevín určených v zmysle ods. 4 písm. e) na
výrub, z dóvodu potreby informovania obyvaterov o rozsahu a dóvodoch výrubu;
po ukončení opráv uviest' zeleň do póvodného stavu a zatrávnit' oblast' výkopových prác-rozsah
spátných úprav bude určený v rozkopávkovom povolení na zeleň;
s odpadom nakladat' v súlade zákonom č. 79/20 15 Z.z. o odpadoch.
Toto stanovisko nenahrádza rozkopávkové povolenie, alebo iné povolenie na začatie prác a
nenahrádza súhlas iných vlastníkov pozernkov.

8. Hasiěský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy - vyjadrenie zo dňa 16.10.2019:
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 a požadujeme ho predložit' pri kolaudačnom
konaní.

9. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti oživotné prostredie, oddelenie ochrany
prírody avybraných zložiek životného prostredia - vyjadrenie orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva zo dňa 04.11.20l9:

Z hradiska odpadového hospodárstva, tunaiší úrad nemá námietky k predmetnej stavbe
dodížania nasledovných podmienok:

P6vodca stavebných odpadov je povinný dodržiavat' ustanovenia § 14 č. 79/2015 o odpadoch (
d'alej len zákon o odpadoch), napr.:

správne zaradit' odpad podl'a platného katalógu odpadov,
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zhromažd'ovat' odpady vytriedené 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 svo3ej 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 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,
ohlasovat' údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva ( §
2 vyhláška MZP SR č. 366/2015 Z.z.) ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg
nebezpečných odpadov alebo viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku
odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho
kalendárneho roka.

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 dokumentácii v kolaudačnom konaní, tunajší úrad vydá
závázné stanovisko. Podkladom pre vydanie závázného stanoviska resp. k žiadosti o vyjadrenie ku
kolaudácii žiadame predložit' doklady o sp8sobe nakladania s odpadmi zo stavby. ( t.j. faktúry,
vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov podra vyjadrenie
tunajšieho úradu v stavebnom povolení). V dokladoch musí byt' taxatívne označená stavba, z ktorej
odpad 2ochádza, ina?k doklad nebude považovaný za -relpvantný. Na požiadanie musí byt'
predložený originál uvedených dokladov.

Podl'a § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.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 p5sobenia právnickej osoby
alebo fyzickej osoby - podnikatel'a, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikater, pre ktorú
sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je
póvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

P«"vodca 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 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 závázné 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.
10. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany

prírody a vybraných zložiek životného prostredia - vyjadrenie orgánu ochrany prírody zo
dňa 03.03.2020:

Počas stavebných prác bude potrebné zabezpečit' ochranu drevín rastúcich na pozemkoch v
blízkosti stavby v súlade s § 47 ods. 1 zákona OPK a § 17 ods. l vyhlášky MŽP SR č. 24/2003
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. a v súlade s opatreniami podl'a STN 83 7010
Ošetrovanie, udížiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

*

*

5



1l. Okresný úrad Bratislava, Odbor opravných prostriedkov, referát pódohospodárstva -
vyjadrenie orgánu ochrany pol'nohospodárskej pódy zo dňa 27.l1.2019:
V zmysle zákona o ochrane pódy ustanovenia § 16 ods. 2 sa súhlas podra § 13 až § 15
nevyžaduje, ak ide o celkovú a konečnú výmeru odňatia pol'nohospodárskej p8dy do 1000 m2,
ak ide o usporiadanie neoprávnených záberov pornohospodárskej pódy, alebo ak ide o dočasné
odňatie pol'nohospodárskej pódy.
Ten kto navrhne nepornohospodárske použitie pornohospodárskej p6dy na stavebný, alebo iný
zámer je povinný rešpektovat' uplatnenie zásad ochrany pol'nohospodárskej p6dy § 12, § 17
zákona o ochrane pódy a vynímat' pornohospodársku pódu len v nevyhnutom a potrebnom
rozsahu. Ochrana najkvalitnejších pol'nohospodárskych p8d v danom katastrálnom územf a
vinÍc je prioritou sÚČasnej právnej úpravy.
OU-BA-OOP k realizácii predloženého zámeru ,,STL Plynovod D 110 - Staré Grunty - Karlova
Ves" nemá zásadné námietky.

12. Krajský pamiatkový úrad Bratislava - stanovisko zo dňa 16.05.20l6:
S ú h l a s í s realizáciou stavby, ktorá sa nedotýka národnei kultúrnei pamiatky evidovanei v
Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a nenachádza sa na pamiatkovom území s
podmienkou:
* v prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác v

podra § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPU BA a nález
ponechá bez zmeny až do obhliadky KPU BA alebo nfm poverenou odborne spósobilou osobou.

13. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s. - stanovisko zo dňa 17.05.20l8:
SÚHLASÍ s vydanfm stavebného povolenia (rozhodnutia) a realizáciou vyššie uvedenei stavby za
dodržania nasleduiúcich podmienok:
VŠEOBECNÉ PÓDMIENKY:

Stavebník je povinný dodržat' ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských
zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike,
stavebník je povinný zrealizovat' stavbu podl'a odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby
nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu
ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky m«"že mat' za
následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spósobenú škodu,
pričom stavebníkovr m«"že byt' za pomšenie tejto podmienky uložená saácia príslusným
správnym orgánom.
stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržat' minimálne vzájomné vzdialenosti medzi
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi
a inžinierskymi siet'ami v zmysle SThJ 73 6005 a STN 73 3050,
stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných
činností zabezpečit' prostredníctvom príslušných prevádzkovaterov presné vytýčenie všetkých
existujúcich podzemných vedení,
pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnostf, 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 fornnuláru
zverejneného na webovom sídle SPP-D (wvvw.spp-distribucia.sk),
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavat' ustanovenia Zákona o energetike,
Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne závázných právnych
predpisov - súvisiacich tech?nických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmá STN
EN 1775, STN EN 12327 ,STN 73 6005,TPP 605 02,TPP 702 0l, TPP 702 02, TPP 702 12,
stavebník je povinný umomit' zástupcovi SPP-D (p. Peter Kristl, tel.č. +421 02 2040 2251)
vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie čimiosti v ochrannom pásme plynárenských
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zariadení, tiež 3e povinný prizvat' zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených
predpisov a noriem,
stavebník je povinný pri realizácii dodržat' technické podmienky stanovené v predchádzajúcom
vyjadrení -SPP-D k Žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete
číslo 1000180218.

stavebník je povinný minimálne 14 kalendárnych dni pred začatím stavby písomne oznámit'
SPP-D na adresu :SPP - distribúcia, a.s., Ing. Radovan Illith, Mlynské Nivy 44/b, 825 1l
Bratislava, kontaktné údaje, údaje o začatí a ukončení prác a pod.,
stavebník je povinný odovzdat' písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom
povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možnú ukončit'
preberacie konanie a majetkovo - právne vysporiadanie stavby.

TEČHNICKÉ PODMIENKY:
stavebník je povinný realizovat' výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú strany
od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s S'IN 73 3050 až po predchádzajúcom
vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia stro3ových mechanizmov,
stavebník je povinný zabezpečit', aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala
iné vedenia s ohradom na možnost' ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní
nemohlo d«"jst' k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu,
stavebník je povinný zabezpečit', aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom
distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená
osoba - zhotovitel', na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviterom stavby v
zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,
stavebník je povinný zabezpečit', aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase
mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,
stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonat' skúšku tesnosti
všetkých spo3ov premydlením: ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky
tesnosti vyhotovit' a odovzdat' Zápis,
stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdat' na oddelenie prevádzky SPP-D,
pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia a všetky
do3,lady potrebné k uzavretiu zmluvného vzt'ahu podl'a prilph,.ok?0ady, .
BITNE PODMIENKY:OSO

V bode pripojenia navrhovaného STL plynovodu D 110 na existujúci plynovod DN 150 zruší
p6vodné odvzdušnenie plynovodu osadí sa prechodový spoj, trasový uzáver ( GK v zemnom
prevedenf D 110 s plastovými koncovkami ) a navrhovaný STL plynovod D 110 sa pripojí
priamo bez lomového bodu.
Všetky vetvy STL budovaného plynovodu realizovat' ako D 110.
Vyústenie signalizačného vodiča umiestnit' od prepoja na existujúci distribučný plynovod DN
150 až ku koncovému bodu budovaného STL plynovodu ( odvzdušňovač ) a po GK ( HUP ) na
každej prípojke plynu D 32 pre budúce odberné plynové zariadenie.
Konštrukčná dokumentácia navrhovaného STL plynovodu so 4 ks PP musí byt' v zmysle
vyhlášky 508/2009 posúdená oprávnenou právnickou osobou (OPO) a na zariadení vykonaná
úradná skúška.

Každý PP D 32 - ukončit' na hranici súkromného pozemku tak, aby následne osadená
plynomerná skrinka bola vol'ne prístupná pracovníkom SPP - distribúcia as. z verejného
priestranstva.

14. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s. - stanovisko zo dňa 03.07.20l8:
K navrhovanému zámeru stavby ,,STL PLYNOVOD D 110 - Staré Grunty - Karlova Ves" v hore
uvedenej lokalite, nebudeme mat' námietky len ak budú splnené nasledovné podmienky BVS:

Akúkorvek stavebnú alebo inú činnost' v trase verejného vodovodu a verejnej splaškovej
kanalizácie v danej lokalite, vrátane ich pásma ochrany, je moié vykonávat' len v spolupráci a
podl'a pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (d'alej len ,,DDV") ( p.
Michalik, tel.č. 0902969145) a Divízia odvádzania odpadových v6d (d'alej len ,,DOOV") ( p.
MÍkvy, tel.č. 0903415027).
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Pri akejkorvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo d6jst' 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.
V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávat' zemné práce,
umiestňovat' stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovat' konštrukcie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonávat' činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo
verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohrozit' ich technický stav, vysádzat' trvalé porasty,
umiestňovat' skládky, vykonávat' terénne úpravy a podobne.
Z dóvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhl'adom na navrhovanú
stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich
zariadení v teréne podra zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu je možné objednat' na odbore
priamych služieb zákaznfkom BVS.
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. Objednávku je možné odovzdat' na odbor
priamych služieb zákazníkom BVS cez podatel'ňu.
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' ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom
rozsahu rešpektovat' rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné
zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí
pred zásypom skontrolovat' príslušný pracovník DDV a DOOV.
Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásit' príslušnému
pracovníkovi DDV a DOOV.
Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v
pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajúLpovinný na svo3e
náklady bezodkladňe' prisp6sobit' novej úrovni povrchu všetky zariadenií a príslušenstvo
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzt'ah k terénu, k pozemnej komunikácii
alebo inej stavbe. Tieto práce rn8že stavebnfk vykonávat' iba so súhlasom vlastníka verejného
vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovatera.

15. Západoslovenská distribučná, a.s. - stanovisko zo dňa 06.07.2018:
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 niektoíých zákonov, s ktorými
osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby rn«5žu
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 vedení.
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
oznarnovacie na tíme správy sietí VVN Culenova č. 3.

16. Technická inšpekcia, a.s. - odborné stanovisko zo dňa 17.09.20l9:
Po posúdení predloženei dokumentácie zariadenia Technická inšpekcia, a. s. podáva toto odborné
stanovisko:

Konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.
Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou m«"že byt' uvedené do prevádzky až po
vykonaní skúšok podl'a vyhl.č. 508/2009 Z.z.
Toto odborné stanovisko predlo,ďe inšpektorovi Technickej inšpekcie, a. s. pri skúške.
Dodávatel' bude informovat' Technickú inšpekciu, a. s. , pracovisko Bratislava o každej zrnene,
ktorá móže ovplyvnit' bezpečnost' tohto zariadenia.
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17. Slovak Telekom, a.s. - stanovisko zo dňa 07.04.20l6:
Existujúce zariadenia sú cmánené 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 rušeniu.
Vyjadrenie stráca platnost' uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade
zmeny vyznačeného polygónu, d6vodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné
čisto v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnost'
podra 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. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskór pred spracovaním projektovej
dokumentácie stavby), vyzvat' spoločnost' Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
povereného správou sieti:
Iveta Jankovičová, iveta.jankovicova@telekom.sk, +421 903 909625.
V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 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' podrnienka
spoločnosti Slovak Telekom 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
projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná siet', ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,
je potrebné zo strany ffiadatera zabezpečit' nadzemnú siet' proti poškodeniu alebo narušeniu
ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadenf je porušením povinností podl'a F3
68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách ,v ?platnom znení.
V prípade, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnost'ou z akýchkol'vek d«"vodov
pokračovat' po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost', je povinný zastavit' zemné práce a
požiadat' o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný poffiadat' o vytýčenie polohy SEK
spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhl'adom k
tomu, že na Vašom záujmovom území sa móžu nachádzat' zariadenia iných prevádzkovaterov, ako sú
napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto
upozorňuje žiadatera na povinnost' vyžiadat' si obdobné vyjadrenie od prevádzkovaterov týchto
zariadení.

Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu
terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej
doručenia na adresu spoločností alebo ju odovzdáte technikovi:
Iveta Jankovičová, iveta.jankovicova@telekom.sk, +4212 58829441, +421903909625
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohl'adu na vyššie uvedené body dodržat' pri
svojej?činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
Žiadatel' m6že vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre
účel konaní podra stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadatel' nie je oprávnený
poskytnuté informácie a dáta d'alej rozširovat', prenajfmat' alebo využívat' bez súhlasu
spoločností Slovak Telekom, a.s.
Žiadatel'a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojit' nehnutel'nost' na verejnú
elektronickú komunikačnú siet' úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplnit' aj?telekomunikačnú prípojku.
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Poskytovatel' negarantuje geodetickú presnost' poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej
forme?nezbavuje žiadatel'a povinnosti požiadat' o vytýčenie.

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

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

Odsúhlasenie projektovej dokumentácie
telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávat' práce súvisiace s preložením
sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474.
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa m«"že nachádzat' viac zariadení (káble, potrubia) s
r8znou funkčnost'ou.

Pri akýchkol'vek prácach, ktorými m6žu 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.

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

Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku * 30
cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedenf a zariadení pracovali
s -najváčšou opatrnost'ou a bezpodmienečne nepoužívalÍ nevhodné náradie (napr. hÍbiace
stroje).
Aby boli odkry.ít?zariadenia r??iadne zabezpečené proti akémukol'veLohrozeniu, krádeži a
poškodeniu vo vzdialenosti 1 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
Bezodkladné oznárnenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.
Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dóvodu, že spoločnost' Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zrneny priestorového uloženia
zariadenia vykonané bez ich vedomia).
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšit', alebo znížit' krytie tel.
káblov je toto možné vykonat' len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

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

*

*

prípade potreby premiestneniav

prípade potreby premiestneniav

*

*

*

III. Platnost' rozhodnutia:

1. Toto rozhodnutie platí, podl'a § 40 ods. 1 stavebného zákona, 3 roky odo dňa, ked' nadobudlo
právoplatnost'. Nestraff však platnost', ak vtejto lehote bude podaná žiadost' o stavebné
povolenie.

2. Dobu platnosti rozhodnutia možno na žiadost' navrhovatera podanú vprimeranej lehote
predÍžit', len ak pred uplynutím doby platnosti rozhodnutia bude konanie o predÍžení jeho
platnosti právoplatne skončené.

IV.

V konaní neboli v zákonnej lehote vznesené námietky úěastníkov konania.
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ODÓVODNENIE

Navrhovater - Ing. Jozef Gajdoš, Lombardiniho 17, 831 0l Bratislava 37, ktorého
zastupuje Ing. Michaela Konečná, Matejkova 16, 841 05 Bratislava 4, podal dňa 28.10.2018 návrh
na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie líniovej stavby s názvom:

,,s'ri, Plynovod D 110 - Staré grunty - Karlova Ves"
stavebný objekt: SO Ol STL plynovody a plynovodné prípojky,

miesto stavby - na pozemkoch registra CKN parciel č. 2954/3, 2963/46, 2963/53, 2963/65, 2963/66,
2960/39, 2960/28, 2960/38, 2960/37, 2963/3, 2960/36, 2960/31, 2960/3, 2960/32, 2960/33,
2960/52, 2960/54, 2960/9 k.ú. Karlova Ves, Bratislava.

Nawhovater zaplatil podl'a položky č. 59 písm. a) bod 1. zákona č. 145/1995 Zb. správny
poplatok.

Stavba ,,STL Plynovod D 110 - Staré grunty - Karlova Ves" stavebný objekt: SO Ol STL
plynovody a plynovodné prípojky, sa umiestňuje:

na pozemkoch registra CKN parciel č. 2960/28, 2960/31, 2960/32, 2960/33, 2960/36,
2960/37, 2960/38, 2960/39 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktoré sú zapísané na LV č. 4893 pre
navrhovatel'a,

d'alej na pozemkoch registra CKN parciel č. 2960/9, 2960/52 k.ú. Karlova Ves, Bratislava,
ktoré sú zapísané na LV č. 2434 pre navrhovatel'a,

d'alej na pozemkoch registra CKN parciel č. 2963/46 a 2963/65 k.ú. Karlova Ves,
Bratislava, ktoré sú zapísané na LV č. 2389 pre vlastníka - Ing. Peter Jakubec, Lenardova 6, 851 0l
Bratislava 5, pričom navrhovatel' uzatvoril s vlastnfkom ,,Náj omnú zmluvu" zo dňa 20.03 .2018,

d'alej na pozemku registra CKN parcely č. 2963/66 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorá je
zapísaná na LV č. 4351 pre vlastníka - spoločnost' AKER, s.r.o., Dubnická 6, 851 0l Bratislava 5,
pričom navrhovatel' uzatvoril s vlastnfkom ,,Náj omnú zmluvu" zo dňa 20.03 .2018,

d'alej na pozemkoch registra CKN parciel č. 2963/3 a 2963/53 k.ú. Karlova Ves, Bratislava,
ktoré sú zapísané na LV č. 4351 pre vlastníka - spoločnost' AKER, s.r.o., Dubnická 6, 851 0l
Bratislava 5, pričom vlastník vydal dňa 30.03 .2020 navrhovatel'ovi súhlas,

d'alej na pozemku registra CKN parcely č. 2960/3 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorá je
zapísaná na LV č. 4774 pre vlastníka - Ing. Richard Hauskrecht, Studenohorská 15, 841 03
Bratislava-42, pričom vlastník vydal dňa 18.02.2019 navrhovatd'ovi súhlas,

d'alej na pozemku registra CKN parcely č. 2960/54 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, ktorá je
zapísaná na LV č. 4813 pre vlastnfkov - Mgr. Miroslav Cibulka, Mariánska 34/A, 900 31 Stupava,
Iveta Petrovská, Homolova 12, 841 02 Bratislava 42 a Marek Matovič, Bodrocká 34, 821 07
Bratislava 2, pričom vlastníci vydali dňa 18.02.20l9 navrhovatel'ovi súhlas,

pod komunikáciou ul. Staré grunty - miestna komunikácia III. triedy, ktorá je na pozemku
registra CKN parcely č. 2954/3 k.ú. Karlova Ves, Bratislava, a ktorá je zapísaná na LV č. 2513 pre
vlastníka - Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1, pričom podra:
§ 58 ods. (4) stavebného zákona znie, cituieme:
,, stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné
právo k pozemku alebo síavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou
nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na řiom a ktoré ani inak nerm5žu ovplyvnit'
využitie pozemku na účel, ldorému je určený."

Vzhl'adom na to, že ide o pripojenie plynovodu na existujúci plynovod a jeho predÍženie
v trase vedenej pod existujúcim telesom pozemnej komunikácie - miestna komunikácia III. triedy
ul. Staré grunty, vktorej sú už inžinierske siete uložené, a tieto pozemky svojou polohou,
charakterom a využitím sú určené na účel ukladania sietí, nebudú vlastnícke práva vlastníkov týchto
pozemkov, uložením podzemnej siete, dotknuté nad prípustnú miem.

Dňom podania návrhu začalo konanie o umiestnení líniovej stavby.
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa dňa 19.05.2020

oznámila začiatok územného konania líniovej stavby listom č. KV/SÚ/75/2020/8955/ZM, podra §
36 ods. 4 stavebného zákona, účastníkom konania a dotknutým orgánom, správcom inžinierskych
sietí a organizáciám, verejnou vyhláškou.
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Stavebný úrad v súlade s § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zist'ovania
aústneho pojednávania, nakol'ko pre územie, na ktorom sa stavba umiestňuje, je spracovaná
územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej bolo možné návrh posúdit'.

V priebehu konania žiaden účastník konania nenamietal proti obsahu závázných stanovísk
vydaných dotknutými orgámni v súvislosti s umiestnením tejto stavby.

V zákonnej lehote do spisového materiálu umiestňovanej stavby nenahliadol žiadny účastník
konania. V konaní neboli v zákonnej lehote voči návrhu vznesené námietky účastníkov konania.

Po uplynutí zákonnej lehoty do spisového materiálu umiestňovanej stavby nahliadol
účastník konania, a to Mgr. Miroslav Cibulka, Mariánska 34/A, 900 31 Stupava. V konaní neboli
ani po uplynutí zákonnej lehote voči návrhu vznesené žiadne námietky účastníkov konania.

Dotknuté orgány, správcovia inžinierskych sietí a organizácie nenahliadali. V konaní neboli
v zákonnej lehote vznesené námietky a pripomienky dotknutých orgánov, správcov IS a organizácií.

Podl'a 83 36 ods. 2 stavebného zákona boli účastníci konania adotknuté orgány
oboznamovaní vsúlade sust. § 36 ods. 4 stavebného zákona o začatí územného konania
o umiestnení stavby ,,STL Plynovod D 110 - Staré grunty - Karlova Ves" stavebný objekt: SO Ol
STL plynovody a plynovodné prípojky, o upustení od ústneho pojednávania a o určení lehoty na
uplatnenie námietok, v súlade s ust. § 42 ods. 2 stavebného zákona a § 26 správneho poriadku,
forrnou verejnej vyhlášky. Dokumentácia stavby bola k dispozícii na stavebnom úrade. Uvedeným
postupom správny orgán umožnil v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania
vyjadrit' sa k podkladom rozhodnutia.

Stanoviská apožiadavky účastníkov územného konania a dotknutých orgánov uplatnené
v tomto konanf boli preskúmané, skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia a sú
uvedené v jeho výrokovej časti. Neuvedené stanoviská, ktoré boli bez pripomienok sú súčast'ou
spisového materiálu. V územnom konaní stavebný úrad porovnal všetky vyjadrenia a stanoviská
dotknutých orgánov a organizácií s originálmi a po porovnaní si založil do spisového materiálu
fotokópie. Obsah závázných stanovísk je pre stavebný úrad v konaní podl'a stavebného zákona
závázný a bez zosúladenia závázného stanoviska s inými záváznými stanoviskami neím5že
rozhodnút' vo veci. Stavebný úrad posúdil vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a ich
vzájomný súlad.

Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení využitia územia najmá
zhl'adíbk uvedených v § 37 ods. 2 stavebnéhtx-zákona, predloženú projektovú dokumentáciu
preskúmal aj z hl'adiska záujmov, ktoré chránia dotknuté orgány a organizácie podl'a osobitných
predpisov, všeobecných požiadaviek na výstavbu, podmienky zhradiska hygienického,
protipožiarneho, bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravného, ochrany prírody, ochrany
pol'nohospodárskeho p6dneho fondu, o čom svedčia kladné stanoviská, odborné vyjadrenia a
súhlasy dotknutých orgánov a ich prípadné pripomienky a podmienky umiestnenia, ktorých
splnenie bude skúmat' v stavebnom konaní.

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

Stavebnému úradu boli v územnom konaní predložené nasledovné doklady:
listy vlastníctva č. 4893, 2434, 2389, 4351, 4774, 4813, 2513, kópia katastrálnej mapy, nájomné
zmluvy, súhlasy vlastníkov pozemkov, súhlasné vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií, ktoré
boli skoordinované a za??uté do podmienok tohto rozhodnutia, 2 x dokumentácia pre územné
rozhodnutie, overenie existencie inžinierskych sietí, fotodokumentácia skutkového stavu.

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa po preskúmaní
návrhu dospela k záveru, že navrhované umiestnenie stavby ,,STL Plynovod D 110 - Staré grunty -
Karlova Ves" stavebný objekt: SO Ol STL plynovody aplynovodné prípojky, je zhl'adiska
funkčného využitia v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, ktorý je
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schválený uznesením MsZ č. 123/2007 zo dňa 31.05.2007 s účinnost'ou od 01.09.2007, ktorý
dotknuté územie definuje pre funkčné využitie územia, a to nasledovne:
- málopodlažná zástavba obytného územia, číslo funkcie 102, rozvojové územže, kód reg. C,
pričom v území je prípustné umiestňovat' zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu
Územia.

Toto rozhodnutie platí podl'a íy 40 ods. l stavebného zákona, 3 roky odo dňa, ked' nadobudlo
právoplatnost'.

Dobu platnosti rozhodnutia možno na žiadost' navrhovatel'a podanú v primeranej lehote
predÍžit', len ak pred uplynutím doby platnosti územného rozhodnutia bude konanie o predÍžení 3eho
platnosti právoplatne skončené.

Uzemné rozhodnutie je závázné aj pre právnych nástupcov jeho nawhovatel'ov a ostatných
účastníkov územného konania.

Na základe horeuvedených skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako znie výrokoyá čast'
tohto rozhodnutia.

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. 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 podl'a príslušných ustanovení Správneho súdneho
poriadku.

Dana Č;hojoy;
staro:

Prílohy:
l x situácia v M = 1 : 1000 na podklade kópie katastrálnej mapy
dokumentácia pre územné rozhodnutie overená stavebným úradom v územnom konaní (k
prevzatiu osobne v stránkové dni)

Rozhodnutie sa doručí:

I.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Účastníkom konania formou verejnej vyh}ášky:
navrhovatel': Ing. Jozef Gajdoš, Lombardiniho 17, 831 0l Bratislava 37, ktorého zastupuje Ing.
Michaela Konečná, Matejkova 16, 841 05 Bratislava 4
AKER, s.r.o., Dubnická 6, 851 0l Bratislava 5
Mgr. Miroslav Cibulka, Mariánska 34/A, 900 31 Stupava
Iveta Petrovská, Homolova 12, 841 02 Bratislava 42
Marek Matovič, Bodrocká 34, 821 07 Bratislava 2
Ing. Richard Hauskrecht, Studenohorská 15, 841 03 Bratislava 42
Ing. Peter Jakubec, Lenardova 6, 851 0l Bratislava 5
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Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, zastúpená starostkou, Nám. sv. Františka 8, 842 62
Bratislava 4

9. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1, zastúpené primátorom
10. Právnické alebo fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám,

ako aj k susedným pozemkom a stavbám, vrátane bytov, rm5žu byt' územným konaním priamo
dotknuté

8.

II. Na vedomie:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave,
Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26
Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 81107 Bratislava l
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava 3 :

z hradiska odpadového hospodárstva
z hradiska ochrany prírody a krajiny

Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, pozernkový referát, Tomášikova 46,
832 05 Bratislava 3

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 81104 Bratislava l
Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 1l Bratislava 26
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, odd. dopravy aživotného prostredia,
referát dopravy, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

III. Na vedomie (nemá právne účinky doručenia):
1. navrhovatel': Ing. Jozef Gajdoš, Lombardiniho 17, 831 0l Bratislava 3 7, ktorého zastupuje Ing.

Michaela Konečná, Matejkova 16, 841 05 Bratislava 4
AKER, s.r.o., Dubnická 6, 851 0l Bratislava 5
Mgr. Miroslav Cibulka, Mariánska 34/A, 900 31 Stupava
Iveta Petrovská, Homolova 12, 841 02 Bratislava 42
Marek Matovič, Bodrocká 34, 821 07 Bratislava 2
Ing. Richard Haús?, Studenohorská 15, 841 03 Bratislava 42
Ing. Peter Jakubec, Lenardova 6, 851 0l Bratislava 5
Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves, zastúpená starostkou, Nám. sv. Františka 8, 842 62
Bratislava 4

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1, zastúpené primátorom

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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

Verejná vyhláška

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

15. deň vyvesenia je dňom doručenia tohto rozhodnutia.

Dátum vyvesenia
na úradnej tabuli:
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