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č. j.: SU-4549/1706/2020/U-5 /Ba                               v Bratislave  23.03.2020 
 
 
 
 
 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako príslušný stavebný úrad (ďalej len stavebný 
úrad) podľa § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), v nadväznosti na § 7a písm. i) 
zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste“) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, 
v nadväznosti na § 1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné 
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
v nadväznosti na § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a 
podľa §§ 46, 47  zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní, na podklade vykonaného konania 
rozhodol takto: 
podľa § 39 a § 39a stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva 
 

r o z h o d n u t i e    o     u m i e s t n e n í    s t a v b y 
 
na líniovú stavbu s názvom:„BA Dúbravka, Hrubá lúka – VNK, TS, NNK“,  
 
miesto stavby: pozemky reg. "C" KN parc. č. 4208/3, 4208/4, 4208/11, 4209/11, 

4209/12,4208/3 a 4205 v katastrálnom území Dúbravka, Bratislava 
(ďalej k.ú. Dúbravka, Bratislava) a reg. "E"KN parc. č. 1-4405/2, 1-
4405/3, 1-4405/4, 1-4405/5, 1-4405/6, 1- 4405/7, 1-4405/8, 1-4405/9, 
1-4405/11, 1-4405/12, 1-4403/101, 1-4405/13, k.ú. Dúbravka, 
Bratislava, 

 
pre navrhovateľa: Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, so sídlom 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 
účel stavby: inžinierska stavba – miestne rozvody elektriny (§43a ods. (3) písm. i) 

stavebného zákona). 
 
I. Stavebné objekty:  
 
SO 01 - VN káblové vedenie 
SO 03 - NN káblové vedenie  
SO 04 - Demontáž VN vzdušnejprípojky a PTS0001-089 
SO 05 - Výmena rozpojovacích skríň PRIS  
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PS 02 - navrhovaná TS 
 
II. Popis líniovej stavby: 
 
SO 01 - VN káblové vedenie: 
Navrhovaná TS sa napojí VN káblovou slučkou od vzdušného vedenia VN438. Napojenie sa 
prevedie na ponechanom odbočnom stožiari, na ktorý sa umiestnia dva zvislé odpojovače s 
prechodom do VN káblov ana vzdušnom vedení sa zrealizuje rozpojovací bod. Ďalej vedenie 
povedie popri ceste po pravej strane až pred oplotenie, kde sa ukončí v novonavrhovanej TS 
(PS-02).  
SO 03 - NN káblové vedenie: 
Z navrhovanej trafostanice bude vyvedených šesť NN káblových vývodov. Vývody od TS 
povedú cez prístupovú cestu a naspojkujú sa na existujúce NN káble. Existujúce NN káblové 
vývody sa na rohu prístupovej komunikácie zapoja do novoosadenej istiacej pilierovej skrine 
SR 5/2.  
SO 04 - Demontáž VN vzdušnej prípojky a PTS0001-089: 
Existujúce VN vzdušné vedenie, prípojka pre PTS sa zdemontuje o dĺžke 70m. Zdemontuje sa 
betónový stĺp účastníka 31/438. Zdemontuje sa existujúca stožiarová transformačná stanica 
PTS0001-089 aj s technológiou VN,NN. Existujúce vývody NN sa prepoja v rámci SO-03.  
SO 05 - Výmena rozpojovacích skríň PRIS: 
V predmetnej lokalite záhradkárskej osady sa vymenia všetky rozpojovacie a istiace 
distribučné skrine v počte 33ks.Nové istiace a rozpojovacie skrine plastové pilierové budú 
osadené na miesta pôvodných skríň, v niektorých prípadoch s malým posunom do , resp. pred 
oplotenie na pozemky prístupových ciest. Existujúce káble sa prepoja na nové rozpojovacie 
skrine. Uzemnenie sa prepojí s existujúcim uzemnením, resp. sa vybuduje nové uzemnenie. 
PS 02 - navrhovaná TS: 
Predmetom PS-02 je nová voľne stojaca betónová kiosková transformačná stanica s 
vnútorným ovládaním s výzbrojou VN a NN. Trafostanica bude umiestnená na voľnej 
zatrávnenej ploche na parcele č. C-4209/1 / E-4405/11. Umiestnenie TS je na rohu parcely vo 
vzdialenosti cca 1,5m odprístupovej cesty v lokalite. 
 
III. Polohové umiestnenie líniovej stavby: 
Stavba sa umiestňuje tak, ako je to zakreslené v situácií vypracovanej na podklade kópie 
katastrálnej mapy M =1:1000 a podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Janom 
Baránekom z januára 2019, pri rešpektovaní podmienok tohto rozhodnutia. 
Umiestnenie inžinierskej stavby PS 02–Trafostanica : 
 osadenie stavby od susedných pozemkov :  
− juhozápadná strana transformačnej stanice bude vzdialená 1,5 m od hranice 

pozemku„E“KN parc. č. 4408/101, katastrálne územie Dúbravka, 
− východná strana transformačnej stanice bude vzdialená 4 m od pozemku „C“ KN parc. 

č. 4209/2, katastrálne územie Dúbravka,   
 výškové osadenie stavby : 
− + 0,000 = 191,0 m.n.m.Bpv 
− najvyšší bod trafostanice bude 2,390 m od + 0,000 

 
IV.Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov, správcov IS a 
samosprávy: 
 

• Hlavné mesto SR Bratislavy – stanovisko č. MAGS OUIC 51300/2017 - 372128, zo 
dňa 10.11.2017, cit.: 
 z hľadiska urbanisticko - architektonického hľadiska:  
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− pri realizácii nesmie dôjsť k výrubom drevín ani k ich poškodeniu, 
− bezpodmienečne po ukončení prác v trávnatých plochách bezodkladne vykonať 

nový výsev,  
− všetky plochy zasiahnuté navrhovanou stavebnou činnosťou bezodkladne po 

ukončení prác uviesť do pôvodného stavu, 
− severná a južná časť záujmového územia, v ktorom sa stavba v rozsah objektovej 

skladby  
navrhuje, sa nachádza v ochrannom pásme lesa, (vyžaduje sa stanovisko orgánu 
štátnej správy lesného hospodárstva),  

− v predmetnej lokalite evidujeme trasy inžinierskych sietí, ktoré je potrebné v území 
rešpektovať a pred začatím zemných prác požadujeme trasy presne zamerať, 
vytýčiť a vykonať príslušné opatrenia,  

− upozorňujeme, že stavba ajej časti sa navrhujú v bezprostrednom kontakte s 
územím  
poľnohospodárskej pôdy využívanej na pestovanie rôznych plodín a činnosti s tým 
súvisiace.  
Stavba, vrátane jej súčastí v žiadnom prípade nesmie obmedziť užívanie 
predmetného územia a obmedzovať činnosti s ním súvisiace. 

 z hľadiska ochrany životného prostredia:  
− vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného 

nariadenia č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR 
Bratislavy, 

− umiestniť kontajnery, resp. zberné nádoby pre komunálny odpad na vlastnom 
pozemku za dodržania hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok; 
umiestnenie riešiť tak, aby obsluha zberného vozidla mala prístup na manipuláciu 
s odpadom. 

 z hľadiska budúcich majetko - právnych vzťahov:  
- v prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do 

majetku a správy Hlavného mesta SR Bratislavy, žiadame tento riešiť v projektovej 
dokumentácii pre stavebné povolenie ako samostatný objekt vo všetkých 
náležitostiach projektovej dokumentácie tohto stupňa. 

• Hlavné mesto SR Bratislavy – vyjadrenie k projektovej dokumentácií pre územné 
rozhodnutie č. MAGS OSK51212/2017-372275/Bá-279, zo dňa 10.11.2017, cit.: 
Podľa predloženej PD nedôjde k zásahu do Agátovej ul., ktorá je v správe Hl. mesta SR - 
OSK, čo žiadame aj dodržať. Hrubá lúka je nespevnená komunikácia, ktorá nie je v správe 
Hl. mesta SR - OSK, ani sa v záujmovom území nenachádzajú  zariadenia  verejného  
osvetlenia  v správe hl. mesta - OSK. 
Na základe odborného posúdenia  predloženej  dokumentácie  ako správca  verejného 
osvetlenia v zmysle § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov s riešením stavby „BA, 
Dúbravka, Hrubá lúka - VNK, TS, NNK" sa k predloženej  dokumentácii 
nevyjadrujeme. 

• Mestská časť Bratislava-Dúbravka – vyjadrenie odd. územného rozvoja a životného 
prostredia číslo OÚR -14511/3980/2017/Be  zo dňa 04.10.2017,cit.: 
 Pri výstavbe požadujeme dodržať vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a platné 
STN. VZN Hlavného mesta SR Bratislava a MČ Bratislava - Dúbravka.  

 MČ Bratislava - Dúbravka požaduje najneskôr 30 dní pred zahájením rozkopávkových 
prác a zaujatím územia na verejnom priestranstve požiadať o povolenie rozkopávky a 
zaujatie verejného priestranstva.  
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 Stavebník je zodpovedný počas realizácie stavby za škody spôsobené na inžinierskych  
sieťach. V prípade znečistenia je stavebník povinný ihneď vyčistiť komunikáciu /nános 
zeminy, zvyšky stavebného materiálu a podobne/o Stavebník je povinný vykonať práce 
v čo najkratšom čase, tak aby sa minimalizovali komplikácie na komunikáciách. 

 Konečnú úpravu prác, uvedenie miesta rozkopávky na verejnom priestranstve do 
pôvodného stavu, vykoná žiadateľ na vlastné náklady. Rozkopávku územia na verejnom 
priestranstve je stavebník povinný realizovať bez prerušenia cestnej premávky. 
Stavebník zodpovedá za všetky škody , nehody a úrazy, ktoré vzniknú v súvislosti s 
realizáciou rozkopávky územia na  verejnom  priestranstve. Stavebník je povinný zaistiť 
plynulosť a bezpečnosť cestnej (pešej) premávky (dopravné značky, dopravné 
značenia). Po ukončení rozkopávky územia na verejnom priestranstve zhotoviteľ uvedie 
dopravné značenie a dopravné zariadenia do pôvodného stav u. Pracovná jama musí byť 
po obvode lemovaná dopravnými zábranami, alebo dopravnou výstražnou páskou a 
zabezpečená proti pádu. Po ukončení prác zhotoviteľ uvedie dopravné zariadenie do 
pôvodného stavu. Konečná  úprava  narušeného verejného priestranstva musí byť 
konštrukčne a stavebne vykonaná podľa platných technických noriem a predpisov. 
Rozkopané a zaujaté územie na verejnom priestranstve a jeho okolie je žiadateľ povinný 
udržiavať v čistote a v poriadku. podľa platného VZN mestskej časti Bratislava 
Dúbravka č. 1/2008 zo dňa 19. 02. 2008 o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných 
priestranstvách v mestskej časti Bratislava-Dúbravka a každé poškodenie dá  opraviť  na  
svoj  náklad  u  odbornej organizácii. Stavebník je povinný po skončení prác ukončiť a 
odovzdať do 7 dní formou zápisnice miesto rozkopávky a zaujatia na verejnom 
priestranstve mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Pri nedodržaní ustanovení VZN 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 3/2012 zo dňa 24. 04. 2012 o vykonávaní 
rozkopávkových prác a zaujatia územia  na verejných  priestranstvách  na území 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka a§  22a písm. d) cestného zákona sa  žiadateľ 
podrobuje postihu. 

• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia,z hľadiska odpadového 
hospodárstva, vyjadrenie vydané pod č. OÚ-BA-OSZP3-2018/070577/CEM/IV zo dňa 
16.07.2018 

• ,cit.: 
Pôvodca stavebných odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia §14 č. 79/2015 
oodpadoch (ďalej len zákon o odpadoch), napr.:  
 správne zaradiť odpad podľa platného katalógu odpadov, 
 zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom,  
 zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a to jeho 

- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad 
takto nevyužitý  
ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,  

- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo 
účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý 
ponúknuť na recykláciu inému, 
zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,  

- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho 
recykláciu alebo iné zhodnotenie,  

 odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, 
ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,  



5 
 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
Žatevná 2                                               Telefón                               E-mail                                                           Internet                  
844  02 Bratislava                                  02/ 6920 2501info@dubravka.sk                                   www.dubravka.sk   

 viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,  
 ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva ( § 2 vyhláška MŽP 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 mím podáva za obdobie 
kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy 
odpadového hospodárstva, do 28. Februára nasledujúceho kalendárneho roka.  

Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste 
jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas ( napr. do naplnenia 
veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí odviesť k oprávnenému odberateľovi. 
Pred začatím stavebných prác, pôvodca odpadov predloží tunajšiemu úradu spôsob  
nakladania s odpadom kat. č. 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05.  

• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, z hľadiska ochrany prírody 
a krajiny, vydané pod č. OU-BA-OSZP3-2017/083918/JAT  zo dňa 30.08.2017, cit.: 
 Pozemok sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podľa § 12 zákona.  
 Stavba nepredstavuje činnosť podľa zákona v danom území zakázanú.  
 Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 

1994) sa v predmetnom území nenachádza žiadne biocentrum, biokoridor ani 
genofondová plocha.  

 Upozorňujeme, že dreviny zachované v blízkosti stavby, je potrebné chrániť v zmysle 
STN 83 70 10 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej 
vegetácie, bod 4.1. pri stavebných prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, 
koreňová sústava) pred poškodením. 

• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie orgánu štátnej vodnej 
správy, vydané pod č. OU-BA-OSZP3-2017/84941/JAJ/IV-v. zo dňa 06.09.2017, cit.: 
 Predmetná stavba nie je v zmysle § 52 ods. l vodného zákona vodnou stavbou a 

nepodlieha povoľovaniu na tunajšom úrade. Na stavbu nie je potrebný súhlas podľa § 
27 ods. l písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.  

 Jestvujúce inžinierske siete musia byť pred zahájením stavby zamerané a vytýčené. 
V mieste križovania trasy s jestvujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie postupovať 
zvlášť opatrne a zachovať ich ochranné pásma. 

  Počas realizácie stavby a demolácie TS vykonať účinné opatrenia proti úniku olejov 
a iných škodlivých látok do pôdy, povrchových, alebo podzemných vôd. 

• Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby – vyjadrenie 
vydané pod č. KRPZ-BA-KD13-43-104/2017 zo dňa 17.05.2017, cit.: 
S realizáciou akcie podľa priloženej dokumentácie s ú h l a s í m e pri splnení nižšie 
uvedených podmienok. Investor /projektant/ je povinný informovať o týchto podmienkach 
príslušný územný orgán a stavebný úrad: 
 Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v 

priestore stavby evidované. 
 Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch 

stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah, a pod.). 
• Krajský pamiatkový úrad Bratislava – záväzné stanovisko vydané pod č. KPUBA-

2017/21517-2/77541/BAX zo dňa 03.10.2017, cit.: 
Súhlasí s realizáciou stavby, ktorá sa nedotýka národnej kultúrnej pamiatky evidovanej v 
Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a nenachádza sa na pamiatkovom  území 
s  podmienkami: 
 stavebník oznámi písomne 10 dní vopred začiatokstavebných  prác KPÚ 
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 v prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie 
prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ a 
nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne 
spôsobilou osobou. 

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava – záväzné stanovisko vydané 
pod č. KPUBA-2017/21517-2/77541/BAX zo dňa 03.10.2017, cit.: 
S ú h I a s ísa s návrhom žiadateľa na územné konanie stavby: „BA, Dúbravka, Hrubá lúka 
-  YNK, TS, NNK“, Bratislava s touto podmienkou: 
Pri  kolaudácii  predložiť  protokol  z objektívneho  merania  hluku  trafostanice  vzhľadom   
k obytnému prostrediu zóny, ktorý preukáže súlad s kritériami vyhl. MZ SR č. 549/2007 
Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a 
vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí. 

• Západoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie vydané dňa 28.08.2017, cit.: 
Požadujem  dodržanie  ochranného  pásma  všetkých  WN,  VN  a   NN  vedení 
definovaných  podľa  §43  Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so 
stavebnými  prácami danej stavby  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 WN,   VN a NN   
vedení. 
Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy 
energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná č.14, pre zariadenia WN a 
zariadenia oznamovacie na tíme správy  sietí WN Čulenova č. 3. 
Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. 
Toto vyjadrenie  má  platnosť  dva roky od dátumu  jeho vyhotovenia.Stavba sa nachádza 
v blízkosti distribučného  vedenia NN VN č. 438.Pri jednaniach v hore uvedenej veci na 
ZSD požadujeme predložiť toto stanovisko. 
Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka/ spoluvlastníka pozemku 
Západoslovenská distribučná/Západoslovenská energetika, a.s. 

• Slovak Telekom, a.s., DIGI SLOVAKIA, s.r.o., vyjadrenie vydané pod číslom 
6611902659 zo dňa 31.01.2019, cit.: 
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených 
stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného 
povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto 
stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:  
 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a 

zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 
rušeniu.  

 Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v 
prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygón u alebo ak si 
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.  

 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred 
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, 
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:Daniel Talacko, 
daniel.talacko@telekom.sk, +421 0902719605. 

mailto:Talacko,%20daniel.talacko@telekom.sk,
mailto:Talacko,%20daniel.talacko@telekom.sk,
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 V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí zakresliť 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 uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s 
vlastníkom dotknutých SEK .. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 
prekládku SEK.  

 Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zaradení.  

 V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť 
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.  

 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti 
podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z.  o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

 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 požiadať o vytýčenie polohy  
SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. 
Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia 
iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne 
káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 
vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

 Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez 
internetovú aplikáciu na stránke:https://www.telekom.sk/vyjadreniado troch týždňov od 
podania objednávky. 

 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s..  

 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 Slovak Telekom, a.s.. 

 Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre 
územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

 Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY OCHRANY SEK:  

 V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 
Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného 
pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. 
povinný zabezpečiť:  
- Ochranu alebo preloženie sieti v zmysle konkrétnych podmienok určených 

zamestnancom Slovak Telekom, a.s.. 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia.  

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia 

 Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 
žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že 
zabezpečí: 

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

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s 
vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na 
jeho ochranu stanovené. 

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 
odchýlku  ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej 
polohy na povrchu terénu. 

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 
(napr. hĺbiace stroje). 

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži 
a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia 

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním). 
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.  
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť 

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny 
priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia). 

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je 
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).  

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

• SPP – distribúcia a.s. – vyjadrenie vydané pod č.TD/NS/0037/2019/Gázo dňa 
31.01.2019, cit.: 

VŠEOBECNÉ  PODMIENKY: 
 Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby 

konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami v správe  SPP-D, stavebník je povinný pri realizácii 
stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov,  

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

 ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník 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, 

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

 prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a 
manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 
povolenie SPP-D, 

 každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť  
ihneď ohlásené  SPP-D na tel.č. : 0850 111 727, 
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 upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení podať  podnet  na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená 
za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia uložiť podľa ustanovení  Zákona  o energetike  pokutu  vo  výške  300,- € 
až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu 
trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného  činu  
poškodzovania  a ohrozovania prevádzky  všeobecne  prospešného  zariadenia podľa §  
286, alebo §  288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný  zákon. 

 
V.  Ďalšie p o d m i e n k y: 
1. Navrhovateľ je povinný požiadať správcov podzemných inžinierskych sietí a 

prevádzkovateľov telekomunikačných sietí o ich presné vytýčenie. 
2. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky dotknutých orgánov prenesených do tohto 

územného rozhodnutia. V prípade vydaných samostatných právoplatných rozhodnutí 
dotknutých orgánov je navrhovateľ povinný dodržať podmienky určené týmito 
rozhodnutiami. 

3. V zmysle § 40 ods.4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych 
nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 

4. Pred zásahom do miestnej komunikácie je stavebník povinný požiadať o povolenie na 
zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávkové povolenie). Rovnako je povinný 
požiadať o povolenie v prípade zásahu do verejnej zelene. 

5. Stavebník je povinný dôsledne oddeliť priestor staveniska od verejných priestorov tak, aby 
boli dodržané predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä 
vyhlášku č. 147/2013 Z. z. a dbať na ochranu zdravia osôb nielen na stavenisku, ale aj na 
ochranu osôb pohybujúcich sa v jeho tesnej blízkosti. 

6. Využitie pozemkov (napr. na skladovanie materiálu), ktoré nie sú vo vlastníctve 
navrhovateľa sa zakazuje; využitie pozemkov (napr. na skladovanie materiálu), ktoré sú vo 
vlastníctve mesta Bratislava (verejné priestranstvo) je viazané na osobitné povolenie 
vydané príslušným oddelením mestského úradu. Zeleň v dosahu účinkov staveniska sa 
musí chrániť pred poškodením. 

7. Navrhovateľ je povinný si zadovážiť pred začatím stavebných prác stavebné povolenie 
podľastavebného zákona. 

 

VI.  Podmienky vyplývajúce z ochranných pásiem: 
Pri realizácii prác musia byť dodržané ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich 
podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí. 
 
VII.  Osobitné podmienky: 
Navrhovateľ je povinný vyhotoviť porealizačné geodetické zameranie trasy. 
 

VIII. Platnosť územného rozhodnutia: 
1. Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb., v znení neskorších 

predpisov, 3 roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.  
2. Dobu platnosti rozhodnutia možno na žiadosť navrhovateľa podanú v primeranej lehote 

predĺžiť, len ak pred uplynutím doby platnosti rozhodnutia bude konanie o predĺžení 
jeho platnosti právoplatne skončené. 

3. Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľov a 
ostatných účastníkov územného konania. 

 

IX. Námietky účastníkov konania: 
V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania ani dotknutých orgánov.  
 

O d ô v o d n e n i e  
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Dňa 23.01.2019 obdržal stavebný úrad mestskej časti Bratislava–Dúbravka návrh na 
vydanie územného rozhodnutia líniovej stavby s názvom: „BA Dúbravka, Hrubá lúka – 
VNK, TS, NNK“, miesto stavby: pozemky reg. "C" KN parc. č. 4208/3, 4208/4, 4208/11, 
4209/11, 4209/12,4208/3 a 4205 v katastrálnom území Dúbravka, Bratislava (ďalej k.ú. 
Dúbravka, Bratislava) a reg. "E"KN parc. č. 1-4405/2, 1-4405/3, 1-4405/4, 1-4405/5, 1-
4405/6, 1- 4405/7, 1-4405/8, 1-4405/9, 1-4405/11, 1-4405/12, 1-4403/101, 1-4405/13, k.ú. 
Dúbravka, Bratislava, ktorý podal navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 
36361518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, ktorého v konaní zastupuje Ing. Tatiana 
Linkayová, bytom Stanekova 17, 841 03 Bratislava. 
 

Nakoľko predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytovala dostatočný podklad pre 
vydanie požadovaného rozhodnutia, tunajší úrad vyzval navrhovateľa na doplnenie dokladov 
v stanovenej lehote a rozhodnutím č. SU-2866/2608/2019/Ba zo dňa 21.02.2019územné 
konanie prerušil.Podanie bolo naposledy doplnené dňa 14.11.2019. 

 
  Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný stavebný úrad, podľa § 117 ods. (1) 
oznámila listom číslo SU- 607/1706/2020/Ba zo dňa 14.01.2020 začatie územného konania 
verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona dotknutým orgánom, správcom 
inžinierskych sietí, organizáciám a známym účastníkom konania, a pretože sú stavebnému 
úradu dobre známe pomery a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej stavby upustila  v zmysle § 36 ods. (2) stavebného zákona od miestneho šetrenia 
a ústneho pojednávania. 

 
Dokumentácia stavby bola k dispozícii na stavebnom úrade. Uvedeným postupom 

správny orgán umožnil v súlade s § 33 ods. (2) správneho poriadku účastníkom konania 
vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia. 
   

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

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný stavebný úrad po preskúmaní návrhu 
dospela k záveru, že navrhované umiestnenie líniovejstavby je z  hľadiska funkčného využitia 
v súlade s Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy rok 2007, ktorý je schválený uznesením 
MsZ č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 s účinnosťou od 1.9.2007.Pre územie, ktorého súčasťou sú 
pozemky reg. "C" KN parc.č.4208/3, 4208/4, 4208/11, 4209/11, 4209/12,4208/3 a 4205 a reg. 
"E"KN parc.č. 1-4405/2, 1-4405/3, 1-4405/4, 1-4405/5, 1-4405/6, 1-4405/7, 1-4405/8, 1-
4405/9, 1-4405/11, 1-4405/12, 1-4403/101, 1-4405/13 (ďalej záujmové pozemky), na ktorých 
sa predmetná stavba navrhuje, sa nachádzajú v území s funkčným využitím:  
• záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality, číslo funkcie 1203, stabilizované územie, 
(parc. reg. "C" KN parc.č.4208/3, 4208/4, 4208/11, 4209/11, 4209/12, 4208/3 a 4205 a reg. 
"E"KN parc.č. 1-4405/2, 1-4405/3, 1-4405/4, 1-4405/5, 1-4405/6, 1-4405/7, 1-4405/8, 1-
4405/9, 1-4405111, 1-4405/12, 1-4403/101, 1-4405/13),  
• orná pôda, číslo funkcie 1205, stabilizované územie (parc. reg. "C" KN 4209/5). 
Spôsoby využitia funkčných plôch: 
Prevládajúce: záhrady, stavby pre individuálnu rekreáciu. 
Prípustné: zeleň líniovú a plošnú, zeleň krajinnú a ekostabilizačnú, zariadenia a vedenia 
technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu Územia funkčnej plochy  
Prípustné v obmedzenom rozsahu: drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou, vodné 
plochy, nádrže, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, 
kompostárne viazané na funkciu, zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov 
miestneho významu vrátane komunálnych odpadov s obsahom škodlivín z domácností. 
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Stanoviská a požiadavky účastníkov územného konania a dotknutých orgánov uplatnené 
v tomto konaní boli preskúmané skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia 
a sú uvedené v jeho výrokovej časti. Neuvedené stanoviská, ktoré boli bez pripomienok sú 
súčasťou spisového materiálu: Okresný úrad Bratislava-odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácii, Okresný úrad Bratislava - odbor civilnej obrany a krízového plánovania, 
Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Krajský pamiatkový úrad 
Bratislava, Ministerstvo obrany SR – agentúra správy majetku, Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva Bratislava hlavné mesto,Orange Slovensko, a.s.,Slovak Telekom, a.s.. 

 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. 
 

Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby najmä 
z hľadísk uvedených v § 37 ods. (2) stavebného zákona, predloženú projektovú dokumentáciu 
preskúmal aj z hľadiska záujmov, ktoré chránia dotknuté orgány a organizácie podľa 
osobitných predpisov, všeobecných požiadaviek na výstavbu, podmienky z hľadiska 
hygienického, protipožiarneho, bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravného, 
ochrany prírody, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o čom svedčia kladné 
stanoviská, odborné vyjadrenia a súhlasy dotknutých orgánov a ich prípadné pripomienky a 
podmienky umiestnenia. 

 
Stavebnému úradu boli v územnom konaní predložené nasledovné doklady: list 

vlastníctva č. 5913, kópia  katastrálnej mapy, súhlasné vyjadrenia dotknutých orgánov 
a organizácií, ktoré boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia, 2 x 
projektová dokumentácia, prehlásenie, splnomocnenie a doklad o uhradení správneho 
poplatku v zmysle položky číslo 59 písm. a) bod 2. zákona č. 145/1995 Zb. správny poplatok. 

 
Do podkladov konania je možné nahliadnuť a prípadné námietky uplatniť na stavebnom 

úrade, ul. Pri kríži 14, Bratislava, 1. poschodie, kancelária č. 221 (v stránkové dni v pondelok 
od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 17.00 hod., v stredu od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 
13.00 hod. do 16.00 hod., v ostatné dni len po telefonickom dohovore). 

 
Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľov a 

ostatných účastníkov územného konania. 
 
Na základe hore uvedených skutočností rozhodol stavebný úrad tak, ako znie 

výroková časť tohto rozhodnutia. 
 

P o u č e n i e  
 
 Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia 
na mestskej časti Bratislava–Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava 42, pričom odvolacím 
orgánom je Okresný úrad Bratislava (podľa § 54 správneho poriadku). 

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
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                                                                                                         RNDr. Martin Zaťovič 
starosta  
 
 
Prílohy: kópia katastrálnej mapy M = 1 : 1000,projektová dokumentácia overená stavebným 
úradom v územnom konaní   stavby (navrhovateľ prevezme osobne v stránkové dni) 
 
 
 
Doručuje sa: 
I. Účastníkom konania– doručuje sa verejnou vyhláškou: 
1. Západoslovenská distribučná, a.s.,IČO: 36361518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 

Bratislava, ktorého v konaní zastupuje Ing. Tatiana Linkayová, bytom Stanekova 17, 841 
03 Bratislava 

2. Hl. mesto SR Bratislava zast. primátorom, Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 192, 814 99 
Bratislava 

3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15Bratislava 
4. Príkopská Mária, Prievozská 47, 821 09Bratislava  
5. Právnické alebo fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k horeuvedeným 

pozemkom alebostavbám, môžu byť územnýmkonaním priamo dotknuté 
Na vedomie: 
II. Dotknutým orgánom, správcom IS, organizáciám: 
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto SR, Ružinovská 8, 

820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26 
7. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1 
8. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova č.46, 832 

05 Bratislava 3 
9. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 
10. Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 

č. 46, 832 05 Bratislava 
11. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova č. 46, 832 05 Bratislava 
12. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, sekcia správy komunikácií, životného 

prostredia  
a stavebných činností, Primaciálne nám. 1., P.O.BOX 192,81499 Bratislava 1 

13. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy  majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3 
14. Miestny úrad MČ Bratislava-Dúbravka, odd. územného rozvoja  
15. Miestny úrad MČ Bratislava-Dúbravka, odd. životného prostredia 
16. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 820 09 Bratislava 
17. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

 
 

Vybavuje: - Ing.Bandžej Juraj, tel:02/60101170, mail:juraj.bandzej@dubravka.sk 
 
 

 
Verejná vyhláška 

 

mailto:juraj.bandzej@dubravka.sk
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Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej 
tabuli MČ Bratislava–Dúbravka. Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia tohto 
rozhodnutia. 
 
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:   Dátum zvesenia z úradnej tabule: 
pečiatka a podpis:      pečiatka a podpis: 
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