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R O Z H O D N U T I E

Ministerstvo dopravy a  výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a  rýchlostné cesty (ďalej 
len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 1 zákona č, 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 ods. I zákona 
Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a  stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, podľa zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych 
opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a  rýchlostných ciest a  o doplnení zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny 
úrad) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z. z .“) a  podľa § 46 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona, zmenu stavby pred jej dokončením

na stavbu: „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec -  Bratislava Prievoz“
790-01 Informačný systém rýchlostnej cesty R7 - stavebná časť
790-02 Informačný systém rýchlostnej cesty R7 - technologická časť
(ďalej len „stavba“),

Dopravoprojektu, a. s.. Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava na základe substitučného
plnomocenstva D4R7 Construction s. r. o.. Odborárska 21, 831 02 Bratislava, na základe
substitučného plnomocenstva Zero Bypass Limited CMS Cam eron M cKenna LLP, Cannon 
Place, Cannon Street 78, Londýn EC4N 6AF, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie 
a  Severného írska, na základe koncesnej zmluvy uzatvorenej so Slovenskou republikou - 
M inisterstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 
Bratislava (d'alej len „stavebník“).

Objekty stavby sa budú realizovať: 
katastrálnom území: Nivy, Ružinov, Podunajské Biskupice,

v okrese: Bratislava
kraj: Bratislavský.

Zmeny stavby pred dokončením v tomto konaní pozostávajú najmä:
790-01 Informačný systém rýchlostnej cesty R7 - stavebná časť a 790-02 Informačný systém 
rýchlostnej cesty R7 - technologická časť -  v zmene trasovania dátového a napájacieho 
vedenia, v zmene rozmiestnenia a  počtov NN  napájacích rozvádzačov, stožiarov, portálov 
a zariadenia pre informačný systém rýchlostnej cesty. Uvedené zmeny stavebných objektov 
si nevyžadujú nové zábery pozem kov oproti záberom, na ktorých bola stavba povolená.
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Zmeny vyplývajú predovšetkým zo zmeny trasovania súvisiaceho objektu 501-00 
Kanalizácia rýchlostnej cesty, zo zmeny koncepcie aditívneho riadenia dopravy, 
z požiadaviek Koncesionára a z Koncesnej zmluvy.

v
I. Špeciálny stavebný úrad po posúdení predloženej žiadosti, projektovej 

dokumentácie a po zvážení potrebných skutočností určuje na realizáciu zmeny 
stavby tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie stavby (ďalej len „PD") 
vypracovanej spoločnosťou Dopravoprojekt a. s.. Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava 
z  12/2018 overenej špeciálnym stavebným úradom  pre diaľnice a  rýchlostné cesty 
v konaní o zmene stavby pred jej dokončením.

2. Stavebník zabezpečí v súlade s platnými právnymi predpismi zosúladenie zmeny 
stavebných objektov povolených v tom to konaní s ostatnými stavebnými objektmi, 
a  stavbami na ktoré môžu mať tieto zmeny vplyv.

3. Ostatné záväzné podmienky, ktoré sú uvedené v stavebnom povolení č, 04668/ 
2017/SCDPK/37341 zo dňa 05.6.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.9.2017 
(ďalej len „stavebné povolenie“) ostávajú v platnosti aj pre zmenu stavby pred jej 
dokončením povolenú týmto rozhodnutím.

II. Stavebník je  povinný počas realizácie stavby dodržať podm ieni^ uvedené 
v nasledovných stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov:

1. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, odbor správy majetku štátu, Kutuzovova 
č. 8, 832 47 Bratislava (ďalej len „MO SR“) z hľadiska svojej pôsobnosti podľa § 7 
zákona Č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
a  § 125 stavebného zákona vydal stanovisko pod č. ÚSM Š-37-13/2019 zo dňa
01.2.2019, vk torom  požaduje dodržať podmienky vydané MO SR kpredm etnej 
stavbe v predchádzajúcom období, ktoré sa vzťahujú k riešeným objektom (Č. SEMal- 
18-296/2016) a sú zapracované v stavebnom povolení.

2. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Sekcia cestnej dopravy 
a  pozemných komunikácií. Odbor cestnej infraštruktúry, Námestie slobody č. 6, 
810 05 Bratislava z hľadiska svojej pôsobnosti podľa § 3 ods. 3 cestného zákona vydal 
stanovisko pod č. 03561/2019/SCDPK/10582 zo dňa 05.2.2019, vk to rom  požaduje 
dodržanie ustanovenia všetkých platných slovenských technických noriem 
a technických predpisov.

3. Ministerstvo dopravy a  výstavby Slovenskej republiky, Sekcia vodnej dopravy. 
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava z hľadiska svojej pôsobnosti podľa § 38 
písm. m) zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a  o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona Č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu 
elektronických komunikácií a  poštových služieb a Dopravnom úrade a  o zmene 
a doplnení niektorých zákonov vydala stanovisko pod č. 07043/2019/SVD/34884 
zo dňa 25.4.2019, vk torom  požaduje, aby zmeny sa predmetných stavebných 
objektoch vykonané v súlade s príslušnými technickým i normami (STN EN 1991-2, 
ED.2 73-6203), umožňovali prejazd nadrozmernej zvláštnej súpravy s technickými 
parametrami uvedenými v zaťažovacej schéme zvláštnej súpravy pri max. zaťažení 
s min. svetlou výškou 5,20m po komunikáciách pripojených na verejný prístav 
Bratislava, s tým, aby prejazd takejto zvláštnej súpravy bo! umožnený počas celej 
doby výstavby.



4. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Prezídium Policajného zboru, odbor 
dopravnej polície, Račianska 45, 812 72 Bratislava (ďalej len ,JVIV SR P PZ“) 
z  hľadiska svojej pôsobnosti podľa § 2 ods. 1 písm. j)  zákona č. 171/1993 Z. z. 
o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 171/1993 Z. z,“) 
a  zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a  o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a cestného zákona vydalo súhlasné stanovisko č. PPZ- 
ODP2-2019/0011166-018 zo dňa 06.2.2019, stanovisko č. PPZ-ODP2-2019/011166- 
046 zo dňa 11.04.2019, v ktorých požaduje dodržať nasledovné podmienky:
• stavebník zabezpečí, že konečná poloha portálových nosičov z  dôvodu 

zabezpečenia viditeľnosti dopravného značenia, logickosti a  účelnosti umiestnenia 
prvkov informačného systému a dopravného značenia bude stanovené na základe 
určenia použitia dopravného značenia a dopravných zariadení,

• stavebník zabezpečí, že dokumentácia trvalého dopravného značenia a  dopravných 
zariadení bude predložená na samostatné rokovanie a  následne na vyjadrenie.

5. Ministerstvo dopravy a  výstavby Slovenskej republiky. Sekcia železničnej dopravy 
a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad. Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava (ďalej 
len „SŽDD“) z hľadiska svojej pôsobnosti podľa § 101 zákona č. 513/2009 Z. z. 
o dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 513/2009 Z. z.“) 
a zároveň, ako dotknutý orgán podľa § 102 ods. 1 písm. ab) tohto zákona vydalo súhlas 
na vykonávanie činností v ochrannom pásme a sčasti v obvode dráhy, ako záväzné 
stanovisko č. 17470/2019/ SŽDD/39849 zo dňa 14.5.2019 a stanovisko č.09723/2019/ 
SŽDD/10734 zo dňa 05.2.2019, v ktorých potvrdzuje platnosť stanoviska č. 17047/ 
2016/C341-SŽDD/35679 a č. 17051/2016/C341-SŽDD/35680 zo dňa 01.06.2016, 
ktoré sú zapracované v stavebnom povolení a okrem toho požaduje:
• každá zm ena stavby oproti schválenému projektu, týkajúca sa ochrarmého pásma 

dráhy (ďalej len „OPD“) musí byť prejednaná so Železnicou Slovenskej republiky 
(ďalej len „ŽSR SR '‘) a odsúhlasená SŽDD,

• stavebník je  povinný v plnom  rozsahu dodržať podmienky ŽSR SR dané 
v stanovisku:

generálneho riaditeľstva, odboru expertízy, Bratislava č. 04843/2019/0230-71 
zo dňa 10.4.2019,
oblastného riaditeľstva Trnava č.l06.3/2019/289301/SŽTS/7a.l3 zo dňa
11.3.2019,
Slovenská plavba a  prístavy, a.s. Bratislava (ďalej len „SPaP“) č. 650- 
255/2015 zo dňa 26.11.2015,

•  vlastník stavby je povinný rešpektovať súčasné i budúce objekty, vedenia 
a zariadenia nachádzajúce sa v danom území,

• stavebník je  povinný udržovať stavbu v OPD a  obvode dráhy tak, aby neohrozoval, 
neobmedzoval ani nenarušil bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe.

6. Dopravný úrad. Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, ako dotknutý orgán štátnej 
správy v civilnom letectve podľa § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom 
letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov vydal stanovisko č. 7692/2019/ROP-002-P/3987 zo dňa 08.3.2019, 
10059/2019/ROP-002-P/16604 zo dňa 16.4.2019, s požiadavkou:
• ochranné pásmo proti nebezpečným a klamlivým svetlám Letiska M.R. Štefánika 

Bratislava, kde povrchová úprava objektov a zariadení musí byť riešená materiálmi



a farbami s nereflexnou úpravou, ktorá vylúči oslepenie posádok lietadiel, externé 
osvetlenie objektov, spevnených plôch a  komunikácií a  pod., musí byť riešené 
svietidlami, ktorých svetelný lúč je  nasmerovaný priamo na osvetľovanú plochu 
a nemôže spôsobit' oslepenie posádky lietadiel alebo viesť k mylnej informácií 
pre pilotov, zakázané je  použitie silných svetelných zdrojov a  zariadení 
na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia.

7. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a  vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, 
ako dotknutý orgán podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“), 
ktorý listom pod Č. OU-BA-OSZP3-2018/028599/PAL zo dňa 19.2.2019 sa vyjadril 
podľa § 103 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z., že predmetné zmeny sa navrhujú v území 
s prvým stupňom ochrany, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody 
a krajiny podľa druhej časti zákona č. 543/2002 Z. z. a  žiada, aby stavebník postupoval 
podľa ustanovení tohto zákona a v zmysle STN 83 7010 ochrana prírody, ošetrovanie, 
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

8. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (ďalej len „NDS"), Dúbravská cesta 14, 841 04 
Bratislava vo vyjadrení č. 6079/20346/2019 zo dňa 18.2.2019 požaduje nasledovné:
• zvážiť v danej lokalite (križovatka Prievoz) IR prísvit, ako Štandard na všetkých 

kamerách v križovatke,
•  požaduje, aby meteozariadenia obsahovali aktívne sondy a kontrolu uvedených 

správcov v technických správach predložených objektov,
•  požaduje, aby predmetná úprava kanalizácie bola prevzatá na z ^ la d e  zmluvy 

o vyvolanej úprave, ktorej súčasťou bude Projekt skutočného vyhotovenia prác 
(ďalej len „DSV"). DSV požaduje odovzdať NDS - oddeleniu preberania investícií 
a majetkovej správy D a RC. Žiada odovzdať 2 kompletné vyhotovenia DSV 
vrátane digitálnej formy. Projekt skutočného vyhotovenia prác musí obsahovať 
dokumentáciu DSRS - projekt, DSRS - geodetické zameranie, elaborát kvality 
so všetkými certifikátmi, technickými listami, revíziami a  podkladmi, stavebný 
denník, nakladanie z odpadmi, ocenený výkaz výmer, schválený prevádzkový 
poriadok a preberací protokol. Upozorňuje, že bude požadovať vykonať 
prevádzkové a funkčné skúšky o funkčnosti a  správnom fungovaní stavebných 
objektov ISD a  ich prepojenie do operátorského pracoviska,

• realizovaný a ukončený stavebný objekt žiada odovzdať preberacím konaním 
s obhliadkou podľa zmluvných dohôd a preberací protokol so všetkými 
náležitosťami a uvedenou záručnou lehotou,

• po spustení žiada vykonať všetky funkčné a  revízne skúšky za účasti zodpovedných 
pracovníkov SSUD 2 Bratislava a  NDS - oddelenie dopravných technológií a  IRSD 
40503. Originálne revízne správy budú súčasťou projektovej dokumentácie určenej 
k odovzdaniu NDS,

• žiada, aby prepojenie nového ISD systému k existujúcej sieti NDS bolo realizované 
za účasti zodpovedných pracovníkov SSÚD 2 Bratislava a  NDS - oddelenie 
dopravných technológií a  IRSD 40503,

• objekty budú zrealizované podľa predloženej projektovej dokumentácie DZSD, 
12/2018, ISD 790-01,01, ISD 790-01.02 a lS D  790-03 - ISD,

• upozorňuje na skutočnosť, že v roku 2019 NDS v rámci prevádzkových investícií 
začne s realizáciou akcie Modernizácie a doplnenie IRSD na D1/D2 na území 
mesta Bratislavy. Koncesionár by pri projektovaní diela mal zohľadňovať aj túto



stavbu. V prípade záujmu koncesionára Je projektová dokumentácia predmetnej 
akcie dostupná k nahliadnutiu na NDS odbor 40500,

9. Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínová 3, 829 05 Bratislava, (ďalej len „BAT, a.s.“) 
v liste pod č. 00409/Ba/2019/2320-2 zo dňa 12.2.2019, č. 00793/Ba/2019/2320-2 
zo dňa 17.4.2019 žiada stavebníka dodržať ustanovenia § 36 -  ochranné pásma, bod 7, 
8 a 9 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a  to najmä:
• dodržať ochranné pásmo horúcovodu a to 1 m od vonkajšej hrany horúcovodného 

kanála na obe strany,
•  dodržať normu STN 73 6005/1993 -  Priestorová úprava vedení technického 

vybavenia,
•  dátové a napájacie vedenie informaičného systému rýchlostnej cesty (ďalej len 

„IRSC“) pri križovaní s horúcovodom uložiť do chráničky s presahom  Im  
od vonkajšej hrany horúcovodného kanála na obe strany,

• vykonávať výkopové práce ručne v blízkosti horúcovodu tak, aby nedošlo 
k obnaženiu a poškodeniu horúcovodu a prizvať zástupcu BAT, a.s., na kontrolu 
križovania dátového a  napájacieho vedenia ISRC s tepelným zariadením ešte 
pred zásypom,

• zamedziť pohyb ťažkých mechanizmov nad horúcovodom,
•  bez predchádzajúceho súhlasu BAT, a.s., je  zakázané umiestňovať prostriedky 

zariadenia staveniska nad horúcovod, do jeho ochranného pásm a a  do pásma 
bezprostredne nadväzujúceho na jeho ochranné pásmo,

• akýkoľvek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia BAT, a.s., 
je  neprípustný,

• dátové a  napájacie vedenie ISRC nesmie prechádzať horúcovodným kanálom,
• zakreslenie horúcovodných sietí je  informatívne a  nenahrádza projektovú 

dokumentáciu, alebo doklad o vytýčení,
• pred začatím stavebných prác žiada BAT, a.s., horúcovod vytýčiť. Upozorňuje, 

že vytýčenie tepelno-technických zariadení v majetku BAT, a.s., je  platné 6 
mesiacov od dátumu na doklade o vytýčení,

•  horúcovod na základe objednávky vytyčujú zamestnanci BAT, a.s., odbor GIS, Igor 
JakaboviČ a  Peter Miškovič (kontakt lei. č.; 0907 703 085).

10. Technická inšpekcia, a. s., Tm avská cesta 56, 821 01 Bratislava v súhlasnom 
odbornom stanovisku pod č, 589/1/2019 zo dňa 07.2.2019 po posúdení podľa § 14 
ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 124/2006 Z. z.“) upozorňuje a  v ďalšej etape požaduje;
•  dopracovať ochranu pred bleskom podľa či. 4.2 a  E 4.2, čl. 5.2, čl. 5.4, Či. 6, čl. 6,3, 

čl, 8 STN EN  62305-3:2012, STN EM  62305-4:2012. /EZ/,
•  doplniť vyhodnotenie rizika a  určiť hladinu ochrany pred bleskom LPL podľa Čl. 6 

STN EN 62305-2:2013, podľa čl. 4.2 aE4.2.1 STN EN 62305-3:2012. /EZ/
•  upresniť hĺbku uloženia nízkonapäťových káblov v  prílohe č. 7 strany č. 8, č. 9 

podľa tabuľky NA5 STN 33 2000-5-52:2012. /EZ/
•  odporúča v protokole vonkajších vplyvov pre vonkajšie priestory, prehodnotiť 

položku AD - výskyt vody, ktorý je  definovaný ako AD3 a  AD4 podľa vyhlášky 
234/2014 Z. z. (poznámka: výskyt vody, ktorý je  defmovaný ako AD3 a AD4 je  
podľa prílohy 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. zaradený do skupiny „A".). /EZ/



•  doplniť podpísaný protokol vonkajších vplyvov podľa prílohy N5, STN 33 2000-5- 
51:2010.

U . SPP-Distribúcia, a.s., M lynské Nivy 4APo, 825 11 Bratislava (ďalej len „SPP-D“)
vstanovisku č. TD/PS/0139/2018/Pe zo dňa 04.7.2018 a č .  TD/NS/03I7/2018/Gá
zo dňa 18.7.2018 žiada nasledovné:
• dodržať § 81 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a  o zmene a  doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 251/2012 Z. z.“), podľa 
ktorého náklady na preložku plynárenského zariadenia je  povinný uhradiť ten, 
kto potrebu preložky vyvolal,

• stavebník je povinný dodržať ochranné a  bezpečnostné pásma existujúcich 
plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona č. 251/2012 Z. z.,

•  stavebník je  povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej 
dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení 
(technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky 
distribučnej siete,

• stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím 
vykonávania iných činností požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich 
plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je  potrebné zaslať 
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),

• stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Peter Kristl, tel. č.: 02/2040 2251) 
najneskôr 7 dni pred zahájením plánovaných prác,

• stavebník je  povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas 
realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení,

•  stavebník je  povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a  výkon 
kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

• stavebník je  povinný výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 4m na každú 
stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení realizovať v súlade s STN 73 
3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne 
bez použitia strojových mechanizmov,

•  ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, stavebník je 
povinný kontaktovať 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 akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je  povolený 
a  manipulácia s nimi prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 
povolenie SPP-D,

•  odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodeniu,

• stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terérme úpravy, ktoré by 
zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 
požaduje všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do úrovne 
terénu,

• každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musia 
byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727,

http://www.spp-distribucia.sk


• stavebník je  povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti 
medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými 
a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a  STN 
73 3050,

•  stavebm’k Je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia zákon č. 251/2012 
Z. 2., stavebného zákona a  iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj 
podmienky uvedené v  Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež 
ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 73 6005, 73 3050, 
TPP 906 01, 700 02, VTL - TPP 702 10,

• stavebník je  povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 
a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

• stavebník je povinný pri súbehu a  križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle 
STN 73 6005 a TPP 906 01,

• stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 
zákona č. 251/2012 Z. z. umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé 
porasty a pod.,

• žiada rešpektovať všetky plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy.

12. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej len „ZSD“), 
v liste zo dňa 26.2.2019 žiada:
• rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti ZSD (silové aj 

oznamovacie) a  dodržať ich ochranné pásm a podľa § 43 zákona Č. 251/2012 Z. z.,
•  pred začatím zemných prác v tejto stavbe je potrebné v navrhovaných trasách 

požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie kábJo^' patriacich spoločnosti ZSD,
•  zemné práce — pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti ZSD, stavebník musí 

vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach stavebník 
je  povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy a  ustanovenia príslušných STN,

• dodržanie ochranných pásiem všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných 
podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z., s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce 
práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. 
Zodpovedná osoba na stavbe je  povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých 
osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách 
bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení,

• pri prácach na kábloch a zariadeniach patriacich ZSD stavebník požiada 
pracovníkov RSS Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor,

• za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a  STN zodpovedá 
projektant.

13. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.. Odštepný závod, Karloveská 2, 842 17 
Bratislava (ďalej len „SVP“) v stanovisku č. CS SVP OZ BA 86/2019/17 zo dňa 
05.3.2019 žiada pri realizácii všetkých prác dodržať ustanovenia zákona N R  SR 
č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/19990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Počas prác nesmie prísť k úniku 
znečisťujúcich látok alebo k znečisteniu povrchových a  podzemných vôd. Ďalej 
požaduje dbať na zvýšenú ochranu podzemných a povrchových vôd pri všetkých 
aktivitách v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov.



14. Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava (ďalej len „Slovnaft“) v zastúpení CAD-
ECO, a.s. Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava v stanovisku č. 112/279/2019/
D4R7/RGE zo dňa 29.5.2019 žiada nasledovné:
• stavebník zriadi autonómny informačný kanál, ktorý zabezpečí v prípade závažnej 

priemyselnej havárie priame prepojenie dispečingu závodného hasičského útvaru 
Slovrvaftu so sídlom v areáli závodu Slovnaft blok 64 s operátorom NDS, a.s., 
výlučne pre tento účel. Toto prepojenie bude zriadené v rámci objektu 790-02. 
Operátorské pracovisko následne po komunikácii s ostatnými zložkami zabezpečí 
v prípade potreby uzatvorenie rýchlostnej cesty R7,

• stavebník je  povinný zabezpečiť funkčnosť systému najneskôr ku kolaudácii stavby 
a  predmetného stavebného objektu 790-02 v dotknutom úseku,

• stavebník predloží dokumentáciu na realizáciu stavby objektu 790-02 predloží 
Slovnaftu na odsúhlasenie.

15. Orange Slovensko, a.s., M etodova 8, 821 08 Bratislava (ďalej len „Orange SK“) vydal
stanovisko Č. BA - 0278/2019 zo dňa 04.2.2019 v ktorom žiada dodržať nasledovné
podmienky:
• dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona č. 351/2011 Z. z. 

o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona 
č. 351/2011 Z. z.“),

• pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a  spevnených 
plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky treba chrániť 
žľabovaním, prekládky a mechanická ochrana budú realizované v plnej výške 
na náklady stavebníka,

•  všetky vynútené práce výstavbou na ochrane telekomunikačných zariadení 
a  prekládky trasy riešiť samostatným projektom  odsúhlaseným správcom 
podzemných telekomunikačných zariadení (ďalej len PTZ“) Orange SK,

• mechanická ochrana a  prekládky budú realizované v plnej výške na náklady 
žiadateľa. Realizácia prekládky PTZ Orange SK vykoná na základe územného 
rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange SK, nim poverená 
servisná organizácia,

•  zahájenie stavebných prác v ochrannom pásm e optickej trasy je  potrebné oznámiť 
správcovi PTZ,

• pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, 
je  stavebník povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä 
tým, že zabezpečí:

pred začatím zemných prác vytýčenie a  vyznačenie polohy PTZ priamo 
na povrchu terénu objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej trasy 
si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi),
preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, 
s vytýčenou a  vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov 
vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +,-30cm 
skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby 
pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou 
opatrnosťou a  bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace 
stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrarmom pásme 1,5 m) na každú 
stranu od vyznačenej polohy PTZ, okrem pretlakov,
dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana 
proti mechanickému poškodeniu.



nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a  budovania zariadení, ktoré 
by znemožňovali prístup k PTZ,
súhlas prevádzkovateľa a  správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,
aby odkiyté Časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu
a  poškodeniu nepovolanou osobou,
pred záhm om  previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie 
a značenie (zákrytové dosky, fólia, m arkéry),
aby bezodkladne oznámil každé poškodenie PTZ na tel. č: 033/77 320 32 , 
m obil 0907 721 378,
overenie výškového a  stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom 
na to, že spoločnosť Orange SK, nezodpovedá za zmeny priestorového 
uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, 
kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok 
vyjadrenia prevádzkovateľa a  správcu PTZ,

•  nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného znriadenia PTZ je  porušením 
právnej povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. aT Z ,

•  vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť 
Orange SK, na základe objednávky do 3 týždňoch od jej doručenia. N a objednávke 
je  potrebné uviesť číslo vyjadrenia o existencií PTZ.

16. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (ďalej len „ST a.s.“) vydal
súhlasné stanovisko č. 6611902530 zo dňa 01.2.2019, vk to rom  žiada dodržať
nasledovné podmienky:
• existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom § 68 zákona Č. 3 5 Í/2011 Z. 

z. a  zároveň je  potrebné dodržať ochranu proti rušeniu podľa ustanovenia § 65 
zákona č. 351/2011 Z. z.,

• dodržať ustanovenie § 66 zákona č. 3 51 /2 0 11 Z. z.,
• stavebník alebo ním poverená osoba je  povinná v prípade ak zisti, že jeho zámer, 

pre ktorý podal uvedenú žiadosť je  v kolízii so sieťami elektronických komunikácií 
(ďalej len „SEK“) ST a.s. a/alebo DIGl SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje 
do ochranného pásm a týchto sieti, vyzvať spoločnosť ST a.s. na stanovenie 
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 
zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti,

• v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť 
priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Z a splnenie tejto povinnosti zodpovedá 
projektant,

•  v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu 
o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom SEK. 
Bez uzatvorenia dohody nie je  možné zrealizovať prekládku SEK,

•  v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST a.s., a DIGl 
SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 
stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzem ných kábloch a 
projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení 
a  zaradení,

• v prípade ak na definovžinom územ í stavby rýchlostnej cesty v žiadosti o 
vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je  vo vlastníctve ST 
a.s., a/alebo DlGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť 
nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
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nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je  porušením 
povinností podľa § 68 zákona č. 351/201 IZ.z.,
v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je  povinný 
zastaviť zemné práce a  požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových 
prác je  stavebník povinný zastaviť zemné práce a  požiadať o nové vyjadrenie, 
požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti ST a.s,, a  DIGl SLOVAKIA, s.r.o. 
na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že v záujmovom území sa môžu nachádzať 
zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, 
televízne káblové rozvody, ST a.s. je  žiadateľ na povinný vyžiadať si obdobné 
vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení,
vytýčenie polohy SEK spoločnosti ST a.s., a DIGl SLOVAKIA, s.r.o na povrchu 
terénu vykoná ST a.s. na základe objednávky zadanej cez internetová aplikáciu 
na stránke www.teIekom.sk/vyjadrenia, do troch týždňov od podania objednávky 
vytýčenie bude zrealizované,
stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených 
bodov dodržať pri svojej Činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, 
žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. 
Žiadateľ nie je  oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, 
prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti ST a.s. a DIGl SLOVAKIA, 
poskytovatel' negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát 
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie, 
v prípade, že zňmer je v kolízii so SEK ST a.s. a DIGl SLOVAKIA alebo zasahuje 
do ochranného pásma týchto sietí, stavebník po konzultácii so zástupcom ST a.s. 
a D IGl SLOVAKIA je  povinný zabezpečiť ochranu alebo preloženie sieti v zmysle 
konkrétnych podmienok určených týmto zamestnancom, vypracovať a odsúhlasiť 
PD v prípade potreby,
pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a  vyznačenie polohy zariadení 
priamo na povrchu terénu,
preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, 
s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré 
boli na jeho ochranu stanovené,
upozorniť 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 najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 
(napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy 
zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek 
ohrozeniu a  poškodeniu,
zhutniť zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), 
bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na telefónne číslo 08(K)123777, 
overiť výškové uloženie zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST a.s., 
a DIGl SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia 
znriadenia vykonané bez ich vedomia),
v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) 
je  potrebné podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk), 
v prípade, že počas výstavby je  potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie telefonických 
káblov je  toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST a.s. 
a DIGl SLOVAKIA,

http://www.teIekom.sk/vyjadrenia
http://www.telekom.sk


n

• dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 
rozsahu.

•  je  oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním 
telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner Ladislav Hrádil, hradil@ suptel.ski 
0907 777474.

17. UPC broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava (ďalej len „UPC“), 
ako vlastník a  správca telekomunikačných vedení vydal stanovisko zo dňa 23.5.2019, 
v ktorom žiada;
•  pred zahájením stavby je  potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete 

(zákres evidenčné č.: 287/2019),
•  v ochrannom pásme káblov Im  na obidve strany vykonávať ručný výkop,
•  v pripade obnaženia káblov UPC zabezpečiť ich primeranú ochranu
•  pred zásypom výkopu prizvať zástupcu UPC na obhliadku, či káble nie sú 

porušené,
•  zásyp káblov UPC vykonať predpísaným sypkým materiálom a  položiť 

signalizačnú fóliu nad káblami,
•  križovania so sieťou UPC je  nutne realizovať popod sieť UPC.

18. OTNS, a.s.. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, ako správca optickej siete SWAN, a.s., 
ktorý je  aj právnym  nástupcom zaniknutej spoločnosti BENESTRA, s.r.o. vydal 
stanovisko č. 552/2019 zo dňa 31.1.2019, v ktorom žiada:
•  pri realizácii stavby v súbehu a  križovaniu optických kábloch SWAN, a.s. 

vykonávať práce pri dodržaní platných predpisov STN 73 6005 pre priestorovú 
úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300,

•  realizáciu výkopových prác min. 1,5m od osi trasy zemných telekomunikačných 
vedení a zariadení (ochranné pásmo) požaduje vykonať zásadne ručným spôsobom 
bez použitia strojných mechanizmov v zmysle § 66, 67, 68 zákona č. 351/2011 Z. z.

•  pri výkopových prácach je  potrebné káble zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému 
odcudzeniu,

•  vytýčenie jestvujúcich káblov sa realizuje na základe písomnej objednávky 
spoločnosti na adrese: OTNS, a.s.. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava,
obchod@ otns.sk,

•  nad vytýčenou trasou nepoužívať mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana 
pred mechanickým poškodením a nad trasou neumiestňovať skládky materiálov 
a stavebnej sute,

•  vytýčené, zem nými prácam i odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je  nutné 
riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času (uložením 
do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám) a  tým zabezpečiť ich plynulú 
prevádzky schopnosť,

•  oboznám iť pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na 
možnú polohovú odchýlku +-30 cm  skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej 
polohy na povrchu terénu, doporučujú vykopať sondy, z  ktorých bude zrejmé vedenie 
trasy pod povrchom,

•  v prípade, že počas výstavby bude potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie 
telekomunikačných káblov je  toto možné vykonať len so súhlasom povereného 
zamestnanca OTNS, a.s.,

•  zástupca spoločnosti OTNS, a.s., musí byť prizvaný ku kontrole a prevzatiu 
preložených odkopaných trás ešte pred zásypom rýh: optika@ otns.sk.

mailto:hradil@suptel.ski
mailto:obchod@otns.sk
mailto:optika@otns.sk
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•  Stavebník je  zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov), ochrannej 
fólie a  zákrytových dosiek,

•  v záujmovom územ í sú plánované preložky siete SWAN SO 755 a SO 753 je  potrebné 
skoordinovať práce a  časovo navrhnúť (skĺbiť) výstavbu s preložkami inžinierskych 
sietí,

•  stavebník predloží OTNS, a.s. realizačný projekt preložiek SWAN SO 753 a  SO 755 
na odsúhlasenie,

•  každé poškodenie zariadenia SWAN, a.s. bezodkladne oznámiť, kontakt; 0908 
706819, +421 2 35000999, 0650/123 456 a  helpdesk@ swan.sk,

•  v prípade nedodržania podmienok a  prípadného poškodenia optických vedení SWAN 
ponesie stavebník celú zodpovednosť za prerušenie telekomunikačnej prevádzky 
a bude znášať všetky náklady spojené s odstránením poruchy, opravy optickej trasy 
vrátane pokút,

19. Sitel, s.r.o.. Zemplínska 6, 040 01 Košice, ako vlastník a  správca telekomunikačných 
vedení vydal stanovisko č. 292/2019 zo dňa 06.3.2019, v ktorom žiada:
•  pred realizáciou predmetných stavebných objektov je nevyhnutné objednať 

vytýčenie novej trasy priamo v teréne,
•  pred realizáciou kontaktovať zástupcu Sitel, s.r.o.: Andrej M iklóš, tel. č.: 0911 

902 033 a  dohodnúť ďalší postup a podmienky ochrany,
•  v ochrannom pásme PTZ vykonávať ručný výkop 1,5 m na obe strany od trasy 

PTZ,
•  stavebník je zodpovedný pri nedodržaní podmienok Sitel, s.r.o. za akékoľvek 

porušenie telekomunikačnej trasy.

20. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., M lynské Nivy Č.59/A, 821 09 
Bratislava, (ďalej len ,,SEPS’‘), ako správca telekomunikačných vedení vydal 
stanovisko č. PS/2019/006312 zo dňa 23.4.2019, vk torom  žiada predmetné stavebné 
objekty realizovať po preložení úložného optického kábla v správe SEPS v zmysle 
dokumentácie 766-00 Preložka a  ochrana káblov.

Toto povolenie, je  podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov 
účastníkov konania.

Stavebník je  za vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením 
oslobodený od zaplatenia správneho poplatku § 4 ods.l bod a) podľa zákona č. 145/1995 Z. z. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník podal dňa 08.3.2019 listom č. 2391/2019-2910/7777-00 zo dňa 06.3.2019 
a doplnil dňa 08.4.2019 listom č. 3491/2019-2910/7777-00, dňa 15.4.2019 listom č. 3521/ 
2019-2910/7777-00, č. 4451/2019-2910/7777-00 zo dňa 24.5.2019 svoju žiadosť o zmenu 
stavby pred jej dokončením na predmetnú stavbu na stavebné objekty uvedené vo výrokovej 
časti rozhodnutia.

Stavba bola povolená rozhodnutím č. 04668/2017/SCDPK/37341 zo dňa 05.6.2017, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 18.9.2017 po potvrdení Rozhodnutia ministra č. 87/2017 
pod Č. 20248/2017/SL/59507-M  zo dňa 31.8.2017. N a stavbu bolo vydané územné 
rozhodnutie, ktoré vydal Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej 
len „OÚ BA“), pod. č. OU-BA-OVBP2-2014/75043/ZAD zo dňa 23.10.2014, v rámci

mailto:helpdesk@swan.sk
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odvolania vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky, odbor štátnej 
stavebnej správy rozhodnutie č. 27909/20I4/B625 -  Sv/77360/GaI zo dňa 17.12.2014, ktorým 
potvrdilo územné rozhodnutie č. OU-BA-OVBP2-2014/75043/ZAD zo dňa 23.10.2014. 
Územné rozhodnutie nadobudlo právnu moc 02.1.2015.

Špeciálny stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou č. 12759/2019/SCDPK/29512 
zo dna 12.4.2019 začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením (d'alej len ,Jconanie"‘) 
účastníkom konania a  dotknutým orgánom a stanovil termín, do ktorého si môžu účastníci 
konania, dotknuté orgány a zúčastnené osoby uplatniť námietky a stanoviská v zmysle § 3 
ods. 3 zákona č. 669/2007 Z. z. Špeciálny stavebný úrad spolu s verejnou vyhláškou zaslal 
M7.P SR listom č. 12759/2019/SCDPK/29515 zo dňa 12.4.2019 okrem  oznámenia aj doklady 
podľa § 140c ods. 2 stavebného zákona. Zároveň požiadal aj OU BA, odbor výstavby 
a  bytovej politiky listom zo dňa 15.11.2018 pod č. 22319/2018/ SCDPK/84668 o záväzné 
stanovisko podľa § 140b v spojení s § 120 ods. 2 stavebného zákona. N akoľko sú špeciálnemu 
stavebnému úradu dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 
podklad, upustil od miestneho zisťovania a  ústneho konania. Podľa § 3 ods. 1 zákona 
č. 669/2007 Z. z. stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, 
ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno in2ik odstrániť.

Súhlasné záväzné stanovisko MŽP SR, SEHaR podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. 
bolo doručené dňa 04.6.2019 na špeciálny stavebný úrad pod č, 8099/2019-1.7/ac 28310/2019 
zo dňa 30.5.2019. Podľa tohto stanoviska stavba je  z koncepčného hľadiska v súlade 
so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím vydanom vzisťovacom  konaní č. 8043/2017-
1.7/ml, zo dňa 27.12.2017 a jeho  podmienkami.

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a  bytovej politiky pod č. 0U -B A -0V B P2- 
2019/57259/ZAD zo dňa 29.4.2019 zaslal špeciálnemu stavebnému úradu súhlasné záväzné 
stanovisko podľa § 120 ods. 2 v súlade s § 140b stavebného zákona.

Ku konaniu a v priebehu konania boli doručené súhlasné stanoviská dotknutých orgánov, 
v ktorých neboli uvedené žiadne výhrady, požiadavky ani pozmeňujúce návrhy: Ministerstvo 
vnútra Slovenskej republiky. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, 
Odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava č. SITB-OT4-2019/000274-224 zo dňa 
13.2.2019; Prezídium Hasičského a  záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 
č. PHZ-OPP4-2019-004 zo dňa 06.2.2019; Krajské riaditeľstvo Hasičského a  záchranného 
zboru v Bratislave č. KRHZ-BA-OPP-2019/000144-002 zo dňa 12.2.2019; Okresný úrad 
Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, oddelenie pozemných 
komunikácii, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, č. OU-BA-OCDPK2-2019/029027 zo dňa 
31.1.2019; Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany 
akrízového plánovania, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava č. OU-BA-OKR2019/031117 
zo dňa 11.2.2019; Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava č. UP/CS 
7157/2019/2/UP5 zo dňa 05.3.2019; M estská časť Bratislava -  Podunajské Biskupice, 
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava č. SU/789/3328/20I9/Du zo dňa 27.2.2019; 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.. Prešovská 48, 826 46 Bratislava č. 3683/4020/ 
2019/JJ zo dňa 12.2.2019; Slovenská plavba a  prístavy, a.s.. Horárska 12, 815 24 Bratislava, 
č. 650-32 2019 zo dna 08.3.2019; Slovanet, a. s.. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava zo  dňa 
01.2.2019; Energotel, a.s., MiletiČova 7, 821 08 Bratislava č. 2019/ÚPÚ zo dňa 08.2,2019.

Ďalej ku konaniu stavebník doložil stanovisko: MV SR, Krajské riaditeľstvo 
Policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát č. KRPZ-BA-KDI3-97- 
037/2019 20 dňa 13.2.2019, ktorý si vyhradzuje právo v súlade so zákonom N R  SR 
č. 171/] 993 Z. z. na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené 
zmeniť v prípade, pokiaľ si to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a  plynulosti 
cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu; Úrad Bratislavského samosprávneho
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kraja, odbor dopravy č. 03164/2019/PK-44 05053/2019 zo dňa 07.2.2019, vk torom  sa 
vyjadril, že navrhované zmeny sa netýkajú ciest v ich vlastníctve; Vodohospodárska výstavba, 
štátny podnik, Karloveská 2, 842 04 Bratislava č. 32/2300 2019 zo dňa 07.2.2019, v ktorom 
žiada všetky zmeny v PD, ktoré sa dotýkajú objektov SVD G-N zaslať im na vyjadrenie; 
Slovenská správa ciest, MiletiČova 19, 826 49 Bratislava č. SSC/7496/ 2019/2310/10363 zo 
dňa 01.2.2019, vk to rom  uviedli, že k predmetným stavebným objektom sa nevyjadrujú 
vzhľadom na to že nie sú správcom ciest I. triedy na území hlavného mesta SR; Transpetrol,
a. s., Šumavská 38, 821 04 Bratislava č. 001085/2019 zo dňa 18.2.2019; Regionálne cesty 
Bratislava, a. s, Čučoriedková č. 6, 827 12 Bratislava č. 33/18/36/OSI zo dňa 18.1.2018, 
v ktorom sa vyjadrili, že k predmetnej stavbe sa nevyjadrujú, nakoľko uvedené cesty II. a III. 
triedy sa nenachádzajú vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré majú 
v správe ciest; ŽSR, Bratislava, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 
813 61 Bratislava, č. 04843/2019/0230-71 zo dňa 10.4.2019, v ktorom žiada rešpektovať 
podmiettky uvedené v stanoviskách; ŽSR SK  č. 09766/2019/0410-23 zo dňa 05.2.2019, 
č. 24142/2019/0440-3 zo dňa 08.2.2019, č. 07020/ 2019/0430-202 zo dňa 12.2.2019 
a stanovisko správcovskej zložke ŽSR, Oblastného riaditeľstva Trnava č. 106.3/2019/ 
289301/SŽTS/7a.l3 zo dňa 11.3.2019. ŽSR SK OR TT, v ktorom žiada dodržať podmienky 
uvedené v stanoviskách č. 786/2016/ 289301/SŽTS/7a.l3 zo dňa 29.02.2016, č. 1765/2016/ 
289301/SŽTS/7a.l3 zo dňa 08.06.2016, č. 79/19/289401/SOZT/2a.l5 zo dňa 05.3.2019, ktoré 
sú zohľadnené v stavebnom povolení.

V uskutočnenom konaní špeciálny stavebný úrad posúdil žiadosť z hľadísk uvedených 
v § 68 stavebného zákona v spojení s § 2 zákona č. 669/2007 Z. z. a zistil, že zm enou stavby 
nebudú ohrozené verejné záujmy, predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia, 
ochrany zdravia a života ľudí, ani neprimerane obmedzené čí ohrozené práva a oprávnené 
záujmy účastníkov konania. Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, 
ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby pred dokončením, preto rozhodol tak, ako je  uvedené 
vo výroku tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku 
podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému predchádzalo 
konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať rozklad aj ten, kto nebol účastníkom 
konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa 
osobitného predpisu. Lehota na podanie rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona 
je  15 pracovných dní a  začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa § 140c 
ods. 10) stavebného zákona podaním rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona sa ten, 
kto ho podal, stáva účastníkom konania.

Rozklad je  možné podať na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava (ďalej len „MDV SR). Po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov je  toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.

Peter Varga, MBA, MSc. 
generálny riaditeľ sekcie 

cestnej dopravy a  pozem ných komunikácií
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Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky 
vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli M inisterstva dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava a zároveň bude zverejnene 
na webovom sídle M inisterstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
www.m indop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej 
tabuli na stránke portálu w ww .slovensko.skv časti „Úradná tabuľa“.

Doručí sa účastníkom konania -  verejnou vyhláškou:
1. DOPRAVOPROJEKT, a.s., so sídlom Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava, IČO

31322000.
2. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO 17335345
3. Známym a neznámym právnickým osobám a  fyzickým osobám, ktorých vlastnícke

alebo iné práva k pozem kom  alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom
a stavbám, môžu byť oznám ením priamo dotknuté.

4. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24 -  27 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v zmysle záverečného stanoviska č. 2303/13-3.4/ml zo dňa
18.11.2013, v znení rozhodnutia č. 8043/2017-1.7/ml zo dňa 27.12.2017.

N a vedomie:
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie č .l , 814 99 Bratislava, IČO 

00603481 so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta, ak ho má zriadené

2. M estská časť Bratislava -  Ružinov, M ierová 21, 827 05 Bratislava, IČO 00603155 
so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením po dobu 15 dni 
na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta, ak ho má zriadené

3. M estská časť Bratislava -  Podunajské Biskupice, Trojičné námestie č . l l ,  825 61 
Bratislava, IČO 00641383 so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  
po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta, ak ho má 
zriadené

4. MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO 42181810
5. MDV SR, Odbor cestnej infraštruktúry (C 230), Sekcia železničnej dopravy a dráh 

(C 340), Sekcia vodnej dopravy (B 900), Nám slobody 6, 810 05 Bratislava
6. MO SR, ÚCLaSMŠ, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO 30845572_0015
7. MV SR , sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor telekomunikácií, 

Pribinova 2 , 812  72 Bratislava, IČO 00151866
8. MV SR, PPZ, ODP, Račianska 45, 812 72 Bratislava, IČO 00151866
9. MH SR, M lynské nivy44/a, 827 15 Bratislava, IČO 00686832
10. M PaRV SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, IČO 00156621
11. OÚ Bratislava, odbor výstavby a  bytovej politiky, OPaL, OKR, OCDPK, OSOŽP, 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, úsek štátnej vodnej správy, 
Tom ášikova 46, 832 05 Bratislava, IČO 00151866

12. BSK, odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO 36063606
13. BSK, Sabinovská ul. č.16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava, IČO 36063606
14. KR PZ v Bratislave, KDI, Špitálská 14, 812 28 Bratislava, IČO 00151866
15. KR HaZZ, Radlinského 6, 811 07 Bratislava, IČO 00151866
16. Technická inšpekcia, a.s., Tm avská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO 36653004
17. TÚV SÚD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO 35852216
18. ŽSR, Bratislava GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO 31364501
19. ŽSSK CARGO, a.s.. Drieňová 24, 820 09 Bratislava, IČO 35914921

http://www.mindop.sk
http://www.slovensko.skv
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20. ŽSR OR, Kollárova 36, 917 95 Trnava, IČO 31364501
21. NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO 35919001
22. KPÚ v Bratislave, Leškova 17, 811 04 Bratislava, IČO 31755194
23. Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava, IČO 42355826
24. Lesy SR, OZ Smolenice, Tm avská 12, 919 04 Smolenice, IČO 36038351
25. Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO 00492736
26. Verejné prístavy, a.s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava, IČO 36856541
27. Slovenská plavba a prístavy a.s.. Horárska 12, 815 24 Bratislava, IČO 35705671
28. Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO 35823542
29. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518
30. Západoslovenská energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36677281
31. SVP, š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava, IČO 3602204701
32. BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO 35850370
33. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35910739
34. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469
35. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35697270
36. 0 2  Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863
37. OTNS, a.s., (SWAN, a.s.). Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO 46881239
38. SITEL spol. s.r.o., Košice, Kopčianska 20, 851 01 Bratislava, IČO 31668305
39. UPC broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO 35971967
40. RAINSIDE s.r.o., Teslova 43, 821 02 Bratislava, IČO 31386946
41. Slovnaft, a.s.. Vlčie hrdlo 1. 824 12 Bratislava, IČO 31322832
42. SIEMENS s.r.o.. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO 31349307
43. SEPS, a.s., Mlynské Nivy 54/A, 824 84 Bratislava, IČO 35829141
44. ENERGOTEL, a.s., MiletiČova 552/7, 821 08 Bratislava, IČO 35785217
45. TRANSPETROL, a.s„ Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO 31341977
46. OLO, Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO 00681300
47. Vodohospodárska výstavba, š.p.. Karloveská 2, 842 04 Bratislava, IČO 00156752
48. Alfa 04, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, IČO 35889853
49. Únia nevidiacich a  slabozrakých SK, Sekulská 1, 842 50 Bratislava, IČO 00683876
50. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
51. MDV SR, sekcia PPP, Nám slobody 6, 810 05 Bratislava, (AG 00)
52. Zero Bypass Limited, OZ, Odborárska 21, 831 02 Bratislava, IČO: 50110276
53. D4R7 Construction s.r.o.. Odborárska 21, 831 02 Bratislava, IČO: 50245350

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia rozhodnutia verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia :......................  ..........................................................
Podpis a  odtlačok úradnej pečiatky

Dátum zvesen ia :........................  ...........................................................
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky


