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R O Z H O D N U T I E 
 
Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 
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 ods. 2 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 § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej 
správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, a §§ 32, 46 
a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok“),  v  konaní podľa § 66 stavebného zákona v spojení s § 10 vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

 
povoľuje 

 
stavbu   „SO 07   VN prípojka, Bratislava-Dúbravka“ 

(ďalej len „stavba“) 
 
stavebníkovi Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO 36 361 518 

(ďalej len „stavebníci“). 
 
miesto stavby pozemok reg. “C“ parcela č. 3226/3, 3225, 3175/6, 3175/1, 3173, 3169 
 k.ú. Dúbravka, Bratislava, 
 
účel stavby miestny rozvod elektriny - účel podľa§ 43a ods. 3 písm. i) stavebného zákona 
 
 
Stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka v súvislosti s predmetnou stavbou vydal dňa 
13.1.2020 rozhodnutie o umiestnení stavby „Neumahr Tlačiareň“  Na vrátkach, MČ Bratislava-
Dúbravka“pod č. SU-448/59/2020/U-1/Fm, právoplatné dňa 24.2.2020, ktorej súčasťou bol stavebný 
objekt „SO 07   VN prípojka, Bratislava-Dúbravka“. 
 
Popis stavby:  
Stavba „SO 07 VN prípojka“ je navrhnutá ako prepojenie novo navrhovanej trafostanice TS1 EH8 
1x250 kVA umiestnenej na pozemku reg.“C“ parc. č. 3226/3 k.ú. Dúbravka po bod napojenia na 
pozemku reg. „C“ parc. č. 3173 k.ú. Dúbravka. Jednožilové VN vodiče uložené vo výkope sa zviažu do 
trojuholníka s upevňovacím remienkom po každom 1 m dĺžky kábla a do 0,2 m pred vstupom do 
chráničky s vozovkou a podzemnými vedeniami. Utesnenie káblov pri prechode z vonkajšieho priestoru 
do vnútorného priestoru navrhovanej trafostanice bude riešené upchávkovým systémom Raychem 
RDSS / Hauff Technik HD. 
Jestvujúce VN káblové vedenie č. 495 22-ANKTOYPV 3x185, ktoré prepája existujúce trafostanice TS 
0109-000 a TS 0118-000 bude demontované v plnom rozsahu. Na miesto tohto v tej istej trase vedenia 
budú uložené nové káblové vedenia NA2XS(F)2Y 3x1x240RM/25, ktoré budú určené na napojenie 
navrhovanej trafostanice EH8 1x250 kVA. 
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I. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
 
1. Stavba sa povoľuje ako trvalá.  
2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie 9/10/2019, ktorú vypracovala 

spoločnosť VAN JARINA s.r.o., Čajakova 15, 811 05 Bratislava, zodpovedný projektant  Ing. Jozef 
Januška (ASI 648614) 

3. Bez osobitného povolenia tunajšieho stavebného úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej 
projektovej dokumentácie. 

4. Stavba bude ukončená do 2 rokov od začatia stavebných prác. V  prípade, že termín ukončenia  
nebude  môcť  byť  dodržaný, je  stavebník povinný požiadať stavebný úrad o jeho predĺženie. 

5. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný oznámiť listom tunajšiemu stavebnému úradu 
podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona.  

6. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác oznámiť písomne tunajšiemu stavebnému úradu 
vybraného zhotoviteľa stavby.  

7. Vytýčenie stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie vykoná osoba oprávnená na takúto 
činnosť. Stavebník pri kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu doklady o vytýčení 
priestorovej polohy stavby (podľa § 75a ods. 4 stavebného zákona). 

8. Všetky dotknuté a narušené povrchy sa musia obnoviť do pôvodného stavu, pri obnove narušených 
chodníkov a vozoviek je nutné obnoviť betónovú aj asfaltovú vrstvu. 

9. Stavebník je povinný rešpektovať existujúce podzemné vedenia a zariadenia všetkých inžinierskych 
sietí a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde do styku pri realizácii stavby a jej technickou 
vybavenosťou. Križovania a súbeh podzemných vedení technického vybavenia územia riešiť 
v súlade s platnými technickými normami. Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a 
vyznačenie polohy priamo na povrchu terénu podzemných vedení technického vybavenia územia 
správcom dotknutých inžinierskych sietí.  

10. Zariadenie staveniska bude situované na pozemkoch parciel stavebníka dotknutých stavbou, kde 
bude uskladňovaný aj stavebný materiál.  

11. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby opatrenia v súlade s § 43i ods. 3, ktorými 
bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na ľudí a na životné prostredie. 

12. Počas stavebných prác musí stavebník dodržiavať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku  v zmysle vyhlášky č. 147/2013 
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností.   

13. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu (§ 43i ods. 3  písm. f) stavebného 
zákona). 

14. Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho stavebného 
dohľadu. 

15. Pri odkrytí nepredvídaných inžinierskych sietí a povolených prípojok inžinierskych sietí 
napájajúcich susedné pozemky a stavby, nepoškodiť ich a neodkladne informovať vlastníkov 
susedných pozemkov i tunajší stavebný úrad o tomto stave.   

16. Na skládku materiálu využiť vlastný pozemok. Stavebník je povinný počas výstavby udržiavať 
čistotu na stavbou znečistených komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť 
bez porušenia plynulosti cestnej a pešej premávky. 

17. V prípade potreby zaujatia verejného priestranstva stavebnou činnosťou je stavebník povinný 
požiadať o zaujatie verejného priestranstva príslušného vlastníka pozemku. 

18. Stavebník a zhotoviteľ stavby pri realizácii stavby a inžinierskych sietí bude dbať na to, aby 
dotknuté prístupové komunikácie boli neobmedzene priechodné a prejazdné.  

19. Stavebník je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdom vozidiel 
zo stavieb, kropenie a čistenie komunikácií a chodníkov priľahlých k stavbe.  

20. Stavebník je povinný pred výkopovými prácami na verejnom priestranstve požiadať o povolenie na 
rozkopávku príslušného vlastníka pozemku a dodržiavať podmienky pre rozkopávku, ak sú určené.  

21. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby, stavebné povolenie a o stavbe musí byť 
vedený stavebný denník. 
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22. V prípade, že počas realizácie stavebno-zemných prác dôjde o odhaleniu nepredvídaného 
archeologického nálezu oznámia toto vlastníci (resp. nimi splnomocnená osoba) bezodkladne 
Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA 
alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou (v zmysle § 40 ods. 2) a 3) zákona č. 49/2002 Z. 
z. o ochrane pamiatkového fondu  a v zmysle § 127 stavebného zákona). 

23. Stavebník je povinný odovzdať v kolaudačnom konaní potvrdenie správcu digitálnej  mapy o 
odovzdaní  príslušnej  dokumentácie.  Jej  rozsah  stanoví správca  digitálnej  mapy,  ktorým  je  
Magistrát  hl. m. SR Bratislavy v súlade s VZN hl. m. SR Bratislava č.1/1995. 

24. Stavebník v kolaudačnom konaní preukáže zneškodnenie odpadu oprávnenou osobou.  
 
 

II. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov, organizácií: 
 

Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, 
stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2020/092685-002 zo dňa 6.7.2020 
 Stavbou dotknuté pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce a v území s prvým stupňom 

ochrany podľa § 12 zákona OPK, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a 
krajiny podľa druhej časti tohtozákona. 

 Realizácia stavby a jej užívanie nepredstavuje činnosť podľa zákona v danom území zakázanú. 
 Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy ( SAŽP, 1994, ďalej 

len „RUSES‘‘) sa v predmetnom území nenachádzajú žiadne prvky RUSES. 
 Pri prípadnom výrube drevín v súvislosti s realizáciou stavby v zastavanom území obce sa podľa 

zákona OPKvyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny na výrub stromov s obvodom kmeňa 
od 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislých krovitých porastov s výmerou od 10 
m2, o súhlase na výrub drevín podľa § 47 ods.3 zákona OPK je príslušná rozhodnúť mestská časť 
Bratislava-Dúbravka. 

 Počas stavebných prác bude potrebné zabezpečiť ochranu drevín rastúcich na pozemku v blízkosti 
stavby v súlade s § 47 ods. 1 zákona OPK a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. a v súlade s opatreniami podľa STN 83 7010 Ošetrovanie, 
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podľaktorej sa výkopové práce ani zhutňovanie pôdy 
nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné, výkop sa 
musí vykonávať ručne. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako3 cm. Korene sa 
môžu prerušiť jedine rezom, pričomsa rezné miesta zahladia a ošetria. 

 OÚ Bratislava súhlasí s plánovanou realizáciou predmetnej stavby za podmienky dodržiavania 
bodov č. 4 a 5. 

 
Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, 
stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2020/092201/CEM/IV zo dňa 8.7.2020 
 Pôvodca stavebných odpadov  je povinný dodržiavať ustanovenia § 14 zákona 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, 
- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi, 
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- ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (§ 

2vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení 
neskorších predpisov), ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov 
aleboviac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním 
podávaza obdobie kalendárneho roka Okresnému úradu, ako príslušnému orgánu štátnej 
správyodpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka. 

 Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho 
vzniku (tj. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), 
následne sa musí odviezť k oprávnenému odberateľovi. 

 V prípade, že počas asanačných prác vznikne viac ako 1 tona nebezpečných odpadov za rok, 
pôvodca odpadov požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu podľa § 
97 ods. (1) písm. g) zákona o odpadoch na zhromažďovanie nebezpečnýchodpadov u pôvodcu 
odpadu. 

 Pred začatím stavebných prác, pôvodca odpadov predloží orgánu štátnej správyodpadového 
hospodárstva spôsob nakladania s odpadom druhu č. 17 05 06 -  výkopová zemina iná ako uvedená v 
17 05 05. 

 Podľa § 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, ku ktorej orgán štátnej správy 
odpadového hospodárstva vydá záväzné stanovisko. Ako podklad pre vydanie záväzného 
stanoviska,resp. k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii, žiadame predložiť doklady o spôsobe 
nakladania s odpadmizo stavby (tj. faktúry, vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre 
jednotlivé druhy odpadovpodľa vyjadrenia tunajšieho úradu v stavebnom povolení). V dokladoch 
musí byť taxatívne označenástavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za 
relevantný. Na požiadaniemusí byť predložený originál uvedených dokladov. 

 Pôvodca odpadov zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa 
§14 zákona o odpadoch 

 
Západoslovenská distribučná, a.s. stanovisko zo dňa7.7.2020 
 Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, 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 
VVN, VN a NN vedení. 

 Pred začatím výkopových prác je potrebné v dostatočnom predstihu vytýčiť podzemné káblové 
vedenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Vytyčovanie podzemných vedení 
vykonáva Tím prevádzky Bratislava na základe písomnej objednávky. 

 Pri križovaní a v súbehu s vedeniami, ktoré sú majetkom spoločnosti Západoslovenská 
distribučná,a.s. vykonávať výkopové práce so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri 
prácachdodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN EN. 

 Pri prácach na zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 
požiadaťpracovníka SEZ BA o technický dozor. 

 Výskyt podzemných sietí energetiky na stavbou dotknutých území - stavba sa nachádza 
v blízkostidistribučných vedení NN 

 Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN prostredníctvom on-line aplikácie, 
pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3. 

 Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, 
abynedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení 
spoločnostiZápadoslovenská distribučná; 

 Stavbu je možné pripojiť k distribučnej sústave spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 
posplnení obchodných a technických podmienok určených v Zmluve o pripojení Č. 121885491. 
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Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č.26727/2020/KT zo dňa 3.8.2020 
 Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,vrátane ich 

pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, 
Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) a Divízia odvádzania odpadových vôd(ďalej len 
„DOOV“)  

 Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s 
vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásmaochrany 
vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z.o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách. 

 V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemnépráce, 
umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie aleboiné podobné 
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnémuvodovodu alebo verejnej 
kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,vysádzať trvalé porasty, umiestňovať 
skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne. 

 Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadomna navrhovanú stavbu je 
potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu,verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v 
teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z.o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 
neskorších predpisov.Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez 
podateľňu BVS na základe objednávky na práce 

 K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť 
situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych 
zariadení v danej lokalite. 

 Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je 
potrebné dodržať 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 
vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu 
rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácii, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, 
prenosy, jestvujúce objekty a pod. odkryté miestana vodovodných potrubiach musí pred zásypom 
skontrolovať príslušný pracovník DDV. 

 Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému 
pracovníkovi DDV a DOOV. 

 Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácii alebo iných staviebv pásme 
ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinnýna svoje náklady 
bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadeniaa príslušenstvo verejného vodovodu 
a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu,k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce 
môže stavebník vykonávaťiba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, 
prípadneprevádzkovateľa. 

 
SPP –distribúcia, a.s. vyjadrenie č. TD/NS/0348/2020/An zo dňa 8.7.2020 
 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti, je stavebník 

povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 
písomnej objednávky alebo elektronicky prostredníctvom online formuláru zverejneného na 
webovom sídle SPP-D 

 v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 
vzdialenosti 100m, 

 stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi 
prevádzkovateľaSPP-Dnajneskôr 3 pracovné dni pred zahájenímplánovaných prác. V prípade 
neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskúobchodnú 
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inšpekciu (DOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom 
pásmeplynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- 
€ až 150 000,- €. 

 

 stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z 
dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby 
a výkonu odborných prehliadoka odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských 
zariadení, 

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

 stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 4 m na každú strany od 
obrysu existujúcichplynárenských zariadení v súlade s STN 733050 až po predchádzajúcom vytýčení 
plynárenských zariadení výhradneručne bez použitia strojových mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o 
výkopové, ako aj bezvýkopovétechnológie, 

 pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadeníiným spôsobom ako 
ručne, jestavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu a 
požiadať SPP-Do udeleniesúhlasu na vykonávanie prác, 

 ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-Dna vykonanie kontroly stavuobnaženého 
plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok 
kontrolybude zaznamenaný do stavebného denníka, 

 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, 

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

 stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho 
doterajšie krytie a hĺbkuuloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a 
poklopy plynárenských zariadeníosadiť do novej úrovne terénu, 

 každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byťihneď ohlásené 
SPP-D 

 upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať 
podnet naSlovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v 
ochrannom a/alebobezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovenia 
Zákona o energetike pokutu vo výške300,- € až 150 000,- €‚ poškodením plynárenského zariadenia 
môžedôjsť aj k spáchaniu trestného činuvšeobecného ohrozenia podľa § 284 a  § 285, pripadne 
trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzkyvšeobecne prospešného zariadenia podľa § 
286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, 

 stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného 
zákona a inýchvšeobecne 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/alebobezpečnostných pásiem, 

 stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 735005 a TPP 90501, 

 stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o 
energetike umiestňovaťnadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod., 

 Rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy. 
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Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie č. 6612019080 zo dňa 13.7.2020 
 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 polygónu 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 doochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie 
stavby), vyzvaťspoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany 
alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti overeného správou sieti. 

 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 uzavretiadohody nieje 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 zriaďovaniastavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 
projektovaných trasách prekládokpodzemných 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 stranyžiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu 
ochranného pásma. 

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

 V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodovpokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce 
apožiadať o nové vyjadrenie. 

 Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 
spoločnosti SlovakTelekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že 
na Vašom záujmovornúzemí 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 odprevádzkovateľov týchto zariadení. 

 Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGl SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu 
terénuvykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu. Vytýčenie 
bude zrealizované do 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, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 

 Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel 
konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 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. 
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 Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej 
formenezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

 
Orange Slovensko a.s. vyjadrenie č. BA-2269/2020 zo dňa 6.7.2020 
 Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona o 

elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení.  
 Pri krížení sietií tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ 

nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániťžľabovaním.  
 Všetky vynútené prácevýstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom 

odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko. a.s. 
 Mechanická ochrana a prekládky budurealizované vplnej výške na náklady investora. 

Realizáciuprekládky PTZ Orangevykoná na základe územného rozhodnutia a Zmluvy o preložke so 
spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác 
v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. 

 vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko as., sa môžu nachádzať TKZ iných 
prevádzkovateľov 

 
 rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho 

vyjadrenia 
 Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný 

vykonať všetkyobjektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: 
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, 

objednaťusprávcu PTZ/vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednateľfarbou, alebo 
kolíkmi/ 

- preukázateľneoboznámiťpracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou 
polohou PTZ, upokojiť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +‚- 30 cm od skutočného  
uloženia, aby pri prácach v miestachvýskytu optických vedení a zariadení pracovali snajväčšou 
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradiea hĺbiace stroje vochrannom 
pásme1‚5 mna každú stranu od vyznačenej polohy PTZ 

- 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 

- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom 
pásme 

- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu  
nepovolanou osobou 

- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie 
a značenie(zákrytové dosky, fólia, markery) 

- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ  
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom nato, že  

nezodpovedáme za zmenypriestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), 
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy 

 
OTNS, a.s. vyjadrenie č. 3124/2020 zo dňa 1.7.2020 
 pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s. V súvislosti s 

vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú 
úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300. 

 realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení 
/ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných 
mechanizmov v zmysle § 66, § 67 a § 68 Zákona č. 351/2011 Z.z. oelektronických komunikáciách. 
Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblovje potrebné dodržať maximálnu 
opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnémuodcudzeniu. 
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 jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky‚ pri 
objednávke je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dňa, priložiť kópiu samotného vyjadrenia so 
zákresom. Trasy siete SWAN/exBEN je potrebné vytýčiť geodeticky. 

 nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykonáochrana proti 
mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky materiálov a 
stavebnej sute. 

 vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby 
povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovnéhočasu /uložením do 
drevených žľabov,resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulúprevádzky schopnosť. 

 oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na 
možnúpolohovú odchýlku +- 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy napovrchu 
terénu. 

 v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je totomožné 
vykonaťlen so súhlasom povereného zamestnanca OTNS. 

 žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS, a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatiuodkopaných trás 
ešte pred zásypom rýh 

 stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov), ochrannejfólie a 
zákrytových dosiek. 

 bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN 
 Upozorňujeme, že v prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia optických vedení 

siete SWAN ponesie stavebník/realizátor celú zodpovednosť za prerušenietelekomunikačnej 
prevádzky a bude znášať všetky náklady spojené s odstránením poruchy/opravy optickej trasy 
vrátane pokút. 

 Vyjadrenie je platné 6 mesiacov a vydáva sa pre potreby stavebného povolenia, predrealizáciou je 
nutné požiadať o aktualizáciu vyjadrenia k rozkopávkovým prácama o vytýčenie v teréne. 

 
ACS, spol. s r.o. vyjadrenie zo dňa 28.10.2019 
 V ochrannom pásme PTZ vykonávať ručný výkop 1,5 m na obe strany od ich trasy  
 V prípade obnaženia PTZ zabezpečiť ich primeranú ochranu 
 Pred zásypom výkopu pozvať zástupcu ACS spol. s r.o. na obhliadku, či PTZ nie sú poškodené 
 Nad trasou PTZ dodržiavať zákaz prechádzania ťažkých vozidiel, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu, prekrytie cestným panelom, zažľabovanie, atď. 
 Nad trasou PTZ dodržiavať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by k nimznemožňovali 

prístup 
 Bez súhlasu zodpovedného pracovníka ACS spol. s r.o. nezvyšovať a neznižovať vrstvuzeminy nad 

PTZ 
 Za prevádzku optických káblov počas prác v ich ochrannom pásme je zodpovedný realizátorprác. 
 Realizátor preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí vykonávajú zemné práce s vytýčenou 

trasouPZT a s podmienkami práce v jej blízkosti.  
 prípadné poškodenia realizátor ihneď oznámi ACS, spol. s r.o. 
 
TURK TELEKOM INTERNATIONAL SK, s.r.o. vyjadrenie č. 000270 zo dňa 30.6.2020 
 Na základe predloženej PD stavby potvrdzujeme, že v záujmovom územní sa nachádzajú podzemné 

telekomunikačné zariadenia TTI SK a optické vlákna TTI SK 
 Pred začatím stavby je nutné zabezpečiť vytýčenie podzemných telekomunikačných nariadení 

a o začatí prác upovedomiť technické odd. TTI SK 
 V ochrannom pásme podzemných telekomunikačných zariadení vykonávať ručný výkop 1,5 m na 

obe strany od ich trasy 
 V prípade obnaženie podzemných telekomunikačných zariadení zabezpečiť ich ochranu 
 Pred zásypom výkopu prizvať TTI SK na obhliadku, či sú podzemné telekomunikačné zariadenia 

v pôvodnom stave 
 Každé aj drobné poškodenie treba ihneď nahlásiť na hotline TTI SK 
 
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. podľa výkresu č. 1275/2020 zo dňa 13.7.2020 
 Pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete 



 
 
 

10 
 

 V ochrannom pásme káblov 1 m na obidve strany vykonávať ručný výkop 
 V prípade obnaženia káblov zabezpečiť ich ochranu 
 Pred zásypom pozvať zástupcu UPC na obhliadku, či káble nie sú porušené 
 Zásyp káblov UPC vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť signalizačnú fóliu nad 

káblami 
 Križovanie so sieťou UPC je nutné realizovať popod sieť UPC 

 
III. Osobitné podmienky: 

 
 Po ukončení stavby stavebníci predložia na príslušný stavebný úrad písomne návrh na kolaudáciu 

stavby. 
 Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného príslušným 

stavebným úradom. 
 V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a resp. rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti 

sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. O takýchto zmenách stavebný úrad 
nevydáva rozhodnutie, a to ani vtedy, keď sa menia vlastnícke vzťahy stavebníka. 

 Stavebník je povinný dodržať podmienky a požiadavky všetkých stanovísk, vyjadrení 
a rozhodnutí, ktoré boli vydané v súvislosti s predmetnou stavbou 

 Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby 
nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 

 So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. 
 
IV. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. 

Odôvodnenie 
 
Stavebník Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení Neumahr 
Tlačiareň s.r.o, Mlynská dolina 5, 842 29 Bratislava a v zastúpení Ing. Vrábel Martin, Klimkovičová 9, 
841 01 Bratislava podal dňa 30.7.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu s názvom 
„SO 07VN prípojka, Bratislava-Dúbravka“ (ďalej len „stavba). Uvedeným dňom začalo stavebné 
konanie.  
 
Stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka v súvislosti s predmetnou stavbou vydal dňa 
13.1.2020 rozhodnutie o umiestnení stavby „Neumahr Tlačiareň“  Na vrátkach, MČ Bratislava-
Dúbravka“pod č. SU-448/59/2020/U-1/Fm, právoplatné dňa 24.2.2020, ktorej súčasťou bol stavebný 
objekt „SO 07   VN prípojka, Bratislava-Dúbravka“. 
 
Predložená žiadosť neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie povolenia navrhovanej stavby 
v danom území, preto stavebný úrad konanie dňa 3.9.2020 rozhodnutím č. SU 15894/5079/2020/Fm 
prerušil a vyzval stavebníka na doplnenie podania.Stavebník v zastúpení dňa 16.11.2020 doplnil 
podanie.  
 
Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznámil dňa 20.11.2020 listom  č. SU 
20840/5079/2020/Fmzačatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 
a organizáciám. Stavebný úrad upustil podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a 
miestneho zisťovania v predmetnej veci a stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia 
oznámenia o začatí stavebného konania, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a 
pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. V konaní žiaden dotknutý orgán 
nepožiadal o predĺženie lehoty na vydanie stanoviska. Žiaden účastník konania a žiaden dotknutý orgán 
nevyužil možnosť nahliadnuť do podkladov rozhodnutia. Na základe uvedeného má sa za to, že 
dotknuté orgány so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. 
V lehote stanovenej zákonom, neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. 
 
Stavebník v zastúpení pred začatím a počas správneho konania zabezpečili stanoviská dotknutých 
orgánov a správcov technického vybavenia územia. Záväzné stanoviska, vyjadrenia a súhlasy 
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dotknutých orgánov sú podľa § 140b ods. 1 stavebného zákona pre stavebný úrad v správnom konaní 
záväzné. 
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií 
vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí 
technického vybavenia na napojenie. Stanoviská a požiadavky týchto dotknutých orgánov zahrnul do 
podmienok tohto rozhodnutia 
 
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie navrhovanej novostavby vyhovuje všeobecným 
technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky 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 schopnosťou pohybu a orientácie. 
Povolením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy 
účastníkov konania. Na základe toho stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku 
rozhodnutia. 
 
Poučenie o odvolaní 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia, na mestskej 
časti Bratislava–Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad 
Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov. 
 

 
 
 
RNDr. Martin Zaťovič 

starosta 
 
Prílohy:  Situácia, Situácia na poklade katastrálnej mapy 
 
 
Doručí sa: 
 
účastníci konania doručované verejnou vyhláškou: 
1. Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO 36 361 518 v zastúpení 

Neumahr Tlačiareň s.r.o, Mlynská dolina 5, 842 29 Bratislava IČO 35 714 131 a v zastúpení Ing. 
Vrábel Martin, Klimkovičová 9, 841 01 Bratislava 

2. Neumahr Roman, Nám. 4. apríla 1, 900 33 Marianka  
3. Neumahrová Janka, Štúrova 86, 900 33 Marianka 
4. NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o., Mlynská dolina 5, 842 29 Bratislava, IČO 35 714 131 
5. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava,  IČO: 00 603 481 
6. VAN JARINA s.r.o., Ing. arch. Jarina Ivan,Čajakova 15, 811 05 Bratislava IČO 44 080 859  
7. Právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo k stavbám môžu 

byť umiestnením stavebného objektu SO 07 VN prípojka priamo dotknuté – doručované 
verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
 
dotknuté orgány – doručované jednotlivo: 
8. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava, IČO: 00 603 481 
9. Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 

Bratislava, IČO 00 151 866 
10. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO 

30 845 572 
11. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, OPaK, ŠVS, OH, Tomášikova 

46, 832 05  Bratislava 3,  IČO: 00 151 866 
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12. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 01 Bratislava, IČO:  00 
151 866 

13. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46  Bratislava 29, IČO: 35 850 370 
14. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava, IČO: 35 910 739 
15. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 1, IČO: 36 361 518 
16. ACS spol. s r.o., Ružová dolina 10, 821 09  Bratislava, IČO:  31 389 333 
17. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO 46 881 239 
18. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35 763 469 
 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Dúbravka po 
dobu 
15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Dátum vyvesenia      Dátum zvesenia 

Na úradnej tabuli:      z úradnej tabule: 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 
 
 
 
Vybavuje:  Ing. M. Franzová, tel. č. 02/69202575  
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