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STAVEBNÉ   POVOLENIE 
 
 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako príslušný stavebný úrad (ďalej 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 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  
§§46,47,32  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní    ( ďalej len „správny poriadok“ ), na 
podklade vykonaného konania rozhodol takto: 
podľa  § 66  stavebného zákona v spojení s § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  
 

p o v o ľ u j e       
 

stavbu: „Polyfunkčný komplex Čerešne 2“,  
objekt :   SO 34.1B  Areálové rozvody,     
miesto stavby: na pozemkoch CKN parc. č. 2436/57, 2436/67, 2436/78, v katastrálnom území 
Dúbravka,  
stavebníkovi : ITIS s.r.o., sídlo : Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 50 506 323,  
účel stavby:    inžinierska stavba – miestne rozvody elektriny podľa §43a ods. 3 písm. i) 

stavebného zákona, 
podľa projektovej dokumentácie z 02/2021, vypracovanej Ing. Ľubošom Nekorancom, 
autorizovaným stavebným inžinierom č. op. 4709*I4. 
 
Popis stavby :   
SO 34.1B Areálové rozvody NN budú slúžiť na zásobovanie elektrinou obytného súboru 
s podzemnou garážou blok I,J,K a blok L,M,N, vonkajšie osvetlenie RVO, areálové 
osvetlenie RAO a nabíjacie stanice pre elektromobily.  
Pre zásobovanie elektrickou energiou budú vybudované nové skrine SR 7/1 a SR 8/2. Zo 
skrine SR 7/1 budú napojené stúpacie vedenia objektu SO 03 Obytný súbor s podzemnou 
garážou blok I,J,K  SO 04 Obytný súbor s podzemnou garážou blok L,M. Zo skrine SR 8/2 
budú napojené stúpacie vedenia objektu SO 04 Obytný súbor s podzemnou garážou blok N, 
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vonkajšie osvetlenie RVO, areálové osvetlenie RAO a nabíjacie stanice NB pre 
elektromobily. Káble NN vedenia NAYY-J 4x240, NAYY-J 4x150, CYKY-J 4x10 (RAO, 
RVO), CYKY-J 5x10 (NB) budú uložené v zemi a pri križovaní s inými sieťami uložené 
v chráničke. 
 
Stavba bola umiestnená územným rozhodnutím vydaným tunajším úradom č. SU-
16674/3266/2017/U/7/VL zo dňa 21.11.2017, právoplatné dňa  27.12.2017. 
Pre stavbu bolo vydané Okresným úradom Bratislava, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia v zisťovacom 
konaní rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2017/038413/DUM/II-EIA-r zo dňa 22.8.2017, 
právoplatné dňa 21.09.2017, ktoré je zverejnené na  http://enviroportal.sk/sk/eia./ 
 

 Pre realizáciu stavby sa stanovujú tieto podmienky:  
 

1. Stavba sa bude realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie z 02/2021, 
vypracovanej Ing. Ľubošom Nekorancom, autorizovaným stavebným inžinierom č. op. 
4709*I4., overenej v stavebnom konaní, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 
Každá zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii musí byť dopredu odsúhlasená 
v stavebnom konaní.  

2. So stavebnými prácami je  možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného 
povolenia. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak stavba nebude zahájená do dvoch 
rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 

3. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Do 15 dní po výberovom konaní stavebník 
oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby. 

4. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3) písm. h) stavebného zákona písomne oznámiť 
stavebnému úradu začatie stavebných prác. 

5. Stavba bude vytýčená oprávnenou osobou a doklady o vytýčení priestorovej polohy 
predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii stavby (§75a stavebného zákona). 

6. Po celú dobu výstavby musia byť zabezpečené podmienky pre výkon štátneho 
stavebného dohľadu a vykonávaný autorský dozor projektanta. 

7. Stavebník musí zabezpečiť, aby počas celej doby výstavby bolo na stavbe k dispozícii 
stavebné povolenie, overená projektová dokumentácia a stavebný denník. 

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

9. Stavba bude dokončená do 12 mesiacov odo dňa začatia stavby. V prípade, že termín 
nebude môcť dodržaný, je stavebník povinný požiadať stavebný úrad o jeho predĺženie.  

10. Počas stavebných prác musí stavebník dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a ustanovenia § 43i ods. 3 písm. e, g, h stavebného zákona. 

11. Stavebník je povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečistených 
komunikáciách a  výstavbu zabezpečiť bez porušenia plynulosti cestnej a pešej 
premávky. 

12. Stavebník je povinný dodržiavať požiadavky zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a príslušných predpisov a ust. Nariadenia  vlády SR č. 
549/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií.  

13. Stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe 
a účastníkoch stavby ( § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona ). Stavenisko je potrebné 
označiť identifikačnou tabuľkou, ktorá musí byť umiestnená pri vstupe na stavenisko 
s týmito údajmi: a) názov stavby, b) názov stavebníka, c) názov zhotoviteľa 

http://enviroportal.sk/sk/eia./
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a stavbyvedúceho, d) termín začatia a ukončenia stavby, e) kto a kedy stavbu povolil, f) 
meno stavebného dozoru. Stavenisko musí byť zariadené a vybavené v súlade s §13 vyhl. 
č. 532/2002 Z.z. 

14. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť 
k ohrozeniu života, a to prípadne aj úplným ohradením ( § 43i ods. 3 písm. a) stavebného 
zákona ). 

15. Stavebník je povinný použiť na stavbe vhodné stavebné výrobky v zmysle zák. č. 
90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

16. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný vytýčiť všetky podzemné inžinierske 
siete a dodržiavať ich ochranné pásma a požiadavky správcov inžinierskych sietí. 

17. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo 
stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť, v prípade 
vzniku škody je povinný poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných  predpisov 
o náhrade škody. 

18. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác dodržiavať podmienky 
v stanoviskách dotknutých orgánov: 

o  SPP distribúcia a.s. –  vyjadrenie č. TD/NS/0403/2021/An zo dňa 08.06.2021 
 VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
• Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti je stavebník 

povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom 
online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ww.spp-distribucia.sk (časť E-služby), 

• v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do 
rozsahu 100 m bezplatne, 

• stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-
distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V 
prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže 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,-€, 

• stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z 
dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, 
údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv. rekonštrukcie (obnovy) 
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 realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú 
stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) 
plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) 
plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne 
ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 
733050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie, 

• pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od 
obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL 
plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť 
plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia 
plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) 
zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto 
stanoviska, 

• v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL 
plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, 
nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými 
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kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú 
dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác, 

• ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Matúš Tomášek, email: 
matus.tomasek@spp-distribucia.sk) 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 je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

• stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej 
doby ich odkrytia proti poškodeniu, 

• stavebník nesmie bez súhlasu, SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, 
ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 
požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne 
terénu, 

• každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 
ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu 
ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, 

• 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, 

• stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
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 90601, 

• v zmysle §79 Zákona o energetike  stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovaľa distribučnej 
siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činností ako ani umiestňovať 
stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., 

• v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej 
siete v bezpečnostnom pásma plynárenských zariadení umiestňovať stavby, 

OSOBITNÉ PODMIENKY 
• Rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy. 

o Západoslovenská distribučná a.s.,  
-  stanovisko zo dňa 14.06.2019 
• Prípojky NN od nových rozpojovacích istiacich skríň po jednotlivé objekty buduje investor na 

vlastné náklady a zostanú jeho majetkom. 
• Rozpojovacie istiace skrine musia byť voľne stojace osadené mimo obvodových múrov 

jednotlivých objektov. 
• Umiestnenie elektromerov a ostatných prístrojov tvoriacich meraciu súpravu, vrátane ich 

montáže a zapojenia, musí byť v súlade s platným predpisom „Pravidlá pre prevádzkovanie a 
montáž merania elektrickej energie“ dostupnom na portáli http://www.zsdis.sk. 

     V budovách s viacerými bytmi respektíve fakturačnými odbernými miestami sa elektromerové   
rozvádzače umiestňujú centralizovane, na miestach prístupných pracovníkom ZSD, a.s. v každú 
dennú a nočnú hodinu z verejného priestranstva jedným z nasledovných spôsobov: 
V budovách do 6 nadzemných podlaží vrátane a s maximálne desiatimi bytmi na podlaží 
príslušnej stúpačky musia byť elektromery sústredené v jednom spoločnom elektromerovom 
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rozvádzači, alebo v samostatnej miestnosti, prístupných pracovníkom ZSD, a.s. z verejného 
priestranstva. Samostatná miestnosť musí byť vybavená dvoma vstupmi kde jeden bude 
prístupný z verejného priestranstva osadený zámkom ZSD, a.s. a bude slúžiť výlučne pre 
pracovníkov ZSD, a.s. 
V budovách pre 7 nadzemných podlaží a viac, alebo s viac ako desiatimi bytmi na podlaží 
príslušnej stúpačky, môžu byť elektromery umiestnené na jednotlivých podlažiach, pričom 
elektromery pre jedno podlažie musia byť sústredené v jednom spoločnom elektromerovom 
rozvádzači na miestach prístupných pracovníkom ZSD, a.s. z verejného priestranstva, ako sú 
neuzamykané schodištia a chodby medzi jednotlivými podlažiami. 

• Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby 
nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti 
Západoslovenská distribučná. 

• Stavbu je možné pripojiť k distribučnej sústave spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 
po splnení obchodných a technických podmienok určených v Zmluve o spolupráci č. 
1818100109-ZoS. 

- stanovisko zo dňa 03.05.2021  
• Požadovaný odber el. energie s inštalovaným výkonom 3469 kW, čo predstavuje maximálny 

súčasný výkon 796,88 kW bude pripojený z distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská 
distribučná po vybudovaní nových distribučných elektroenergetických zariadení (káblový 
rozvod NN 4x káblami typu NAVY-J 4x240 z transformačnej stanice TS 1950-000 z vývodov č. 
6, 7, 8, 9 do dvoch nových rozvodných istiacich skríň SR) a vybudovaní areálových rozvodov, 
čo zabezpečí ITIS s.r.o. 

• 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.  

• Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná 
(silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa * 43 Zákona č. 251/2012 Z.z. o 
energetike a jeho noviel. Informatívne zakresľovanie existujúcich elektroenergetických 
zariadení vo formáte PDF alebo DGN je možné vykonať prostredníctvom aplikácie 
https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzbv/ Geoportal. 

• Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je 
potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov 
patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná. 

• Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení Západoslovenská distribučná - požadujeme 
vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom.  

• Budovanie elektroenergetických zariadení distribučného charakteru bude zabezpečovať 
spoločnosť Západoslovenská distribučná ako vlastnú investíciu. Zmluva o spolupráci pre 
zabezpečenie realizácie pripojenia stavby k distribučnej sústave spoločnosti Západoslovenská 
distribučná je zaevidovaná pod č. 1818100109-ZoS. 

• Merania spotreby el. energie musia byť umiestnené v skupinových elektromerových 
rozvádzačoch RE verejne prístupných pracovníkom spoločnosti Západoslovenská distribučná z 
verejného priestranstva. Umiestnenie elektromerov a ostatných prístrojov tvoriacich meracie 
súpravy, vrátane ich montáže a zapojenia, musí byť v súlade s platným predpisom “Pravidlá pre 
prevádzkovanie a montáž merania el. energie“ dostupnom na internetovej stránke www.zsdis.sk 
- - zodpovedný ITIS s.r.o. 

• Po kolaudácii distribučných elektroenergetických zariadení a vybudovaní elektroinštalačných 
rozvodov spoločne dohodneme prípravu zazmluvnenia vzniknutých odberných miest - 

zodpovedný ITIS s.r.o. 
• Pripojenie budúcich nových miest spotreby bude riešené na základe Zmluvy PRI_D (Zmluva 

o pripojení - developerská) v nadväznosti na zmluvu o pripojení. 
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o Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., vyjadrenie č. 18511/2021/TK zo dňa 
18.05.2021 
• 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“) (Michalík 0902969145) a Divízia 
odvádzania odpadových vôd ( ďalej len „DOOV“ ) (Palatinus 0949006097). 

• Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pni ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s 
vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany 
vrátane všetkých ich zariadení a súčasti 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 zemné 
práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať reklamné pútače, 
billboardy, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré 
obmedzujú prístup k verejnému vodovodu 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 vzhľadom na navrhovanú 
stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a 
súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 44212002 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 (tlačivo 
nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách). 

• 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 sieti 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. Pni zemných prácach je potrebné v plnom 
rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné 
zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na 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 komunikácií alebo iných stavieb v 
pásma ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje 
náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo 
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii 
alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného 
vodovodu alebo verejnej kanalizácie, pripadne prevádzkovateľa. 

o  Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave – stanovisko  č. 
KRH-BA-OPP-2019/000415-002 zo dňa 14.06.2019  

• Toto stanovisko nenahrádza stanovisko KR Hasičského a záchranného zboru v Bratislave  pre 
konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

o  TÜV SÜD Slovakia s.r.o. – odborné stanovisko č. 0533/50/18/BT/OS/DOK  
• Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A písm.c) do prevádzky je 

potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších 
predpisov a §14 ods. 1 písm. b )a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov 
oprávnenou osobou. 

20. Stavebník je povinný si zabezpečiť povolenie na rozkopávku v prípade zásahu do verejnej 
komunikácie a verejného priestranstva. 
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21. V prípade potreby zaujatia verejného priestranstva stavebnou činnosťou je stavebník 
povinný požiadať o zaujatie verejného priestranstva príslušného vlastníka pozemku. 

22. Stavebník je povinný dreviny rastúce v blízkosti stavby chrániť v zmysle STN 83 70 10 
Ochrana prírody- ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, pri používaní 
stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok dbať na minimalizáciu poškodenia 
drevín nadväzujúce ošetrovanie a iné opatrenia, v závislosti od druhu dreviny realizovať 
hneď po skončení prác. 

23. Dokončenú stavbu možno užívať na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia, 
o ktoré musí stavebník požiadať stavebný úrad. 

24. 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. mesta SR Bratislavy v súlade s VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 
1/1995. 

 
V konaní neboli v zákonnej lehote vznesené námietky   účastníkov konania.   

 
ODÔVODNENIE 

 
Stavebník : ITIS s.r.o., sídlo : Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 50 506 323, 

v zastúpení DEV-ING SK s.r.o., Rovná 50, 900 31 Stupava, IČO: 46 967 311,  podal dňa 
15.08.2019  žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Polyfunkčný komplex 
Čerešne 2“, SO 34 NN prípojka a areálové rozvody  na pozemkoch CKN parc. č. 2436/67, 
2436/108, 2436/110, v katastrálnom území Dúbravka, Bratislava IV. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. 
Stavba ,,Polyfunkčný komplex Čerešne 2“  bola umiestnená územným rozhodnutím 

vydaným mestskou časťou Bratislava-Dúbravka pod č. SU-16674/3266/2017/U/7/VL zo dňa 
21.11.2017, právoplatné dňa  27.12.2017. 

Pre stavbu bolo vydané Okresným úradom Bratislava, odbor starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia v zisťovacom 
konaní rozhodnutie č. OÚ-BA-OSZP3-2017/038413/DUM/II-EIA-r zo dňa 22.8.2017, 
právoplatné dňa 21.09.2017. 

Pre výrub drevín v zábere stavby bol vydaný súhlas mestskou časťou Bratislava- 
Dúbravka rozhodnutím č. ŽP/16114/3954/2017/Kn zo dňa 13.11.2017, právoplatné dňa 
01.12.2017. 

Okresný úrad Bratislava, odbor pozemkový a lesný, rozhodnutím č. OÚ-BA-PLO-
2018/162849/MPI zo dňa 07.08.2018, právoplatné dňa 04.09.2018 odňal natrvalo pre stavbu 
„Polyfunkčný komplex Čerešne 2“ poľnohospodársku pôdu o výmere 10 613 m2. 

Nakoľko žiadosť neposkytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, 
stavebný úrad vyzval dňa 20.09.2019 stavebníka na doplnenie podania a konanie rozhodnutím 
č. SU-15828/4832/2019/VL prerušil. Stavebník podanie čiastočne doplnil dňa 06.12.2019. 
Správny orgán na základe doloženej zmluvy o spolupráci č. 1818100109-ZoS medzi 
Západoslovenská distribučná a.s. a stavebníkom a stanoviska Západoslovenská distribučná 
a.s.   zistil, že pre časť SO 34.1.A – NN prípojka, ktorá bude verejným rozvodom požaduje 
byť stavebníkom Západoslovenská distribučná a.s.. Na základe uvedeného vyzval správny 
orgán výzvou č. SU-798/2286/2020/VL zo dňa 15.01.2020, aby navrhovateľ postupoval  
v zmysle požiadavky Západoslovenskej distribučnej a.s.. 

Stavebník podaním zo dňa 26.06.2020 upresnil žiadosť o vydanie stavebného povolenia  
- požiadal o vydanie stavebného povolenia len pre objekt SO 34.1B  - Areálové rozvody. 
Podaním zo dňa 24.07.2020 stavebník požiadal o predĺženie lehoty na doplnenie. Stavebný 
úrad výzvou č. SU-13628/2286/2020/VL zo dňa 29.07.2020 vyzval stavebníka na doplnenie 
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chýbajúcich dokladov a súčasne predĺžil lehotu na doplnenie podania. Podanie bolo doplnené 
stavebníkom naposledy dňa 14.07.2021. 

Mestská časť Bratislava–Dúbravka ako príslušný stavebný úrad I. stupňa oznámením č. 
SU-13922/1929/2021/VL zo dňa 06.08.2021 oznámila začiatok stavebného konania. 
Účastníci konania boli oboznamovaní o priebehu konania v súlade s § 61 ods. 3, 4 stavebného 
zákona. 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 stavebného povolenia. Do podkladov  konania nenahliadol žiaden 
z účastníkov konania, ani žiaden z dotknutých orgánov a ani nepožiadal podľa ust. § 61 ods. 
6) stavebného zákona o predĺženie lehoty na vyjadrenie.  

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia na základe oznámenia o začatí konania 
zaslal záväzné stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2021/109436-002 zo dňa 17.08.2021, v ktorom 
skonštatoval, že návrh na začatie konania o vydanie stavebného povolenia pre objekt SO 
34.1B Areálové rozvody stavby „Polyfunkčný objekt Čerešne 2“ je v zásade v súlade so 
zákonom  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, s rozhodnutím vydaným pod č. OÚ-
BA-OSZP3-2017/038413/DUM/II-EIA-r zo dňa 22.8.2017 a s jeho podmienkami.  

Stavebný úrad v stavebnom konaní stavby skúmal konkrétne požiadavky uvedené 
v dokumente č. OÚ-BA-OSZP3-2017/038413/DUM/II-EIA-r zo dňa 22.8.2017, právoplatné 
dňa 21.09.2017, porovnal ich so stanoviskami dotknutých orgánov doložených v konaní.  

V konaní v zákonnej lehote  neboli vznesené námietky účastníkov konania. 
Stavba bude realizovaná na pozemkoch C KN : parc. č. 2436/57,  2436/78 k.ú. 

Dúbravka, ktoré sú vedené na LV č. 4967 ako záhrady vo vlastníctve ITIS s.r.o., 
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 50506323, parc. č. 2436/67, ktorý je vedený na LV 
č. 6417 ako ostatná plocha vo vlastníctve ITIS s.r.o.  

Stavebnému úradu boli v stavebnom konaní predložené nasledovné doklady: 
plnomocenstvo na zastupovanie,  projektová dokumentácia, súhlasné vyjadrenia, stanoviská 
dotknutých orgánov, zmluva o spolupráci č. 1818100109-ZoS medzi Západoslovenská 
distribučná a.s. a ITIS s.r.o.. Stavebník zaplatil správny poplatok podľa položky 60 písm. g) 
zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.  

Stanoviská dotknutých orgánov  uplatnené v tomto konaní boli preskúmané 
skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia a sú uvedené v jeho výrokovej 
časti. 

V stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal žiadosť a priložené doklady v zmysle 
ustanovení § 61, §62, §64 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, pričom zistil, 
že povolením realizácie predmetnej stavby nebudú ohrozené celospoločenské záujmy, ani 
ohrozené práva a právom chránené záujmy dotknutých účastníkov konania. Tiež skúmal, či 
stavba spĺňa podmienky vydaného právoplatného územného rozhodnutia.  

Na podklade vykonaného konania rozhodol stavebný úrad tak, ako znie výroková časť 
tohto rozhodnutia. 
 

POUČENIE 
 

 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, odbor výstavby a bytovej politiky (podľa  
§54 správneho poriadku).  

Podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona proti rozhodnutiu, ktorému predchádzalo 
konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom 
konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia 
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podľa osobitného predpisu. Lehota na podanie odvolania podľa § 140c ods. 9 stavebného 
zákona je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. 

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 

 
 

RNDr. Martin Zaťovič 
             starosta  

 
Príloha : overená projektová dokumentácia (len pre stavebníka) 
 
Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

1. ITIS s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava,  v zastúpení DEV-ING SK s.r.o., 
Rovná 50, 900 31 Stupava 

2. Klára Hornišová, Lipského 11, 841 01 Bratislava, 
3. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 
4. Ing.arch. Tomáš Šebo, Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava a Ing. Luboš Nekoranec, Ľ. 

Fullu 7, 841 05 Bratislava - projektanti 
5. Právnickým alebo fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom 

alebo k stavbám ako aj susedným pozemkom a stavbám, môžu byť dotknuté 
 
 Na vedomie dotknutým orgánom (jednotlivo) : 

1. KR Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1  
2. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek ŽP, Tomášikova 46,832 05 Bratislava  
3. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 1 
4. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46  Bratislava 29 
5. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava  
6. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
 

Verejná vyhláška 
 
Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli 
správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli: Dátum zvesenia z úradnej tabule: 
pečiatka a podpis: pečiatka a podpis: 

 
 
 
 
 
 
Toto rozhodnutie sa zverejňuje na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Dúbravka do doby 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:               Dátum zvesenia z úradnej tabule: 
pečiatka a podpis:      pečiatka a podpis: 
 
 

 


	STAVEBNÉ   POVOLENIE
	RNDr. Martin Zaťovič


