
        
          MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA 

                      Žatevná 2,  844 02  Bratislava 42 
 

__________________________________________________________________________________ 

IČO: 00603406 Telefón E-mail Internet 
IČ DPH: 2020919120 02/69 20 25 01 starosta@dubravka.sk www.dubravka.sk 

 

č. j.: SÚ-17476/250/2022/G-20-EH V Bratislave 1. októbra 2022 
 
 
 
 

ROZHODNUTIE 
 
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 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  „Zberný dvor v MČ Bratislava-Dúbravka“, 
 

stavebné objekty:         S0.01 – Príprava územia 
S0.03 – Oplotenie 
S0.04 – Unimo bunky 
S0.05 – Cestná váha 
S0.06 – Sadové úpravy 

 

inžinierske siete:   IO.01 – Prípojka NN a areálový rozvod NN 
IO.02 – Vonkajšie  osvetlenie 
IO.03 – Prípojka vody a areálový vodovod  
IO.04 – Prípojka kanalizácie a areálová kanalizácia 
 

mobilné a bezpečnostné objekty (MO): 
MO.01 – Kontajnery 
MO.02 – Prefabrikované deliace steny 
MO.03 – Bezpečnostné prvky 
 

stavebníkovi: Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy, so sídlom Primaciálne nám. 1, 
814 99 Bratislava, IČO 00 603 481, 

 

ktorého zastupuje: spoločnosť Ateliér ATRIO. s. r. o., so sídlom Rezedová 25/A, 821 01 
Bratislava, IČO: 46 645 128, 

 

miesto stavby:            pozemky reg. "C" KN parcelné čísla 2520/12, 2520/1 v katastrálnom 
území Dúbravka, Bratislava a 2525/1, 2522/1-4, katastrálne územie 
Karlova Ves, 

 

účel stavby: inžinierska stavba, zberný dvor odpadov (§ 43b ods. (1) písm. a) 
stavebného zákona), dočasné uloženie vytriedených zložiek 
komunálnych odpadov a ich následný odvoz na ďalšie využitie 
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(biologický rozložiteľný odpad z údržby zelene, drobný stavebný 
odpad, plasty, papier, textílie, sklo).  

 

Popis inžinierskej stavby:  
Stavebné objekty: 
SO.01  - Príprava územia: 
V rámci prípravy územia sa navrhuje výrub zelene zasiahnutej výstavbou spevnených plôch 
a ostatných objektov. Náhradná výsadba bude čiastočne riešená na zostatkových plochách 
zelene po výstavbe spevnených plôch. Navrhovaný počet stromov na výrub z zmysle povolenia 
je 30 ks stromov a 244 m2 kríkových skupín. Kmene ponechaných stromov sa opatria výdrevou 
voči mechanickému poškodeniu počas stavebných prác. Navrhujú sa búracie práce existujúcich 
spevnených plôch a objektov vrátane oplotenia.  
SO 03 - Oplotenie: 
Navrhuje sa nové oplotenie areálu v celkovej dĺžke 231,00 m vrátane vstupných posuvných 
brán so závorami. Oplotenie sa navrhuje z betónových stĺpikov s výplňou z betónových 
panelov a výškou 2,00 m nad terénom s nadstavbou z 3x napínacieho drôtu. Základy sú 
navrhnuté ako základové pätky z betónu výšky 800 mm.  
SO 04 - Unimobunky: 
Na spevnených plochách budú osadené 3 zateplené kontajnerové unimobunky s pôdorysným 
rozmerom 2,44 x 6,06 m a výškou 2,90 m, ktoré budú slúžiť ako šatne, hygienické zázemie 
a kontrola vstupu a váhy. Každý kontajner bude napojený podľa potreby na vodovod, 
kanalizáciu, elektrickú energiu a slaboprúd. Objekt unimobunky bude dodaný ako komplexný 
celok na základe objednávky u výrobcu.  
SO 05 - Cestná váha: 
Pri vjazde a výjazde budú osadené 2 cestné váhy v úrovni nivelety navrhovanej betónovej 
komunikácie osadené na základovej doske. Jedná sa o vážiaci prefabrikovaný most BEST 2 
s prefabrikovaným základom rozmeru 8x3m, váživosť 30 t. Váha bude osadená na základovej 
doske hr. 200 mm. Plocha bude odvodnená. Technológia váhy bude komplexne dodaná od 
výrobcu vrátane skúšok a úradného overovania.  
SO.06 - Sadové úpravy: 
Terénne a sadové úpravy spočívajú vo vyrovnaní, zahumusovaní, osiatí a výsadbe stromov 
a kríkov. 
Inžinierske siete:    
IO.01 – Prípojka NN a areálový rozvod NN: 
Areál bude napojený novou prípojkou NN vrátane merania spotreby elektrickej energie 
z trafostanice TS 584 (poz.p.č.2525/1). Trasa bude vedená popri existujúcej betónovej ceste, 
časť trasy pod cestným telesom bude uložená v chráničke. Areálovým rozvodom z rozvádzača 
RH budú zemným káblom napojené jednotlivé zariadenia a objekty (unimobunky, lisy na 
odpad, cestné váhy, areálové osvetlenie).  
IO.02 – Areálový rozvod NN: 
V oplotení bude osadená poistková skrinka SPO so zaústením hlavného prívodného kábla 
NAVY-J 4x50 z navrhovaného elektromerového rozvádzača TRE, z poistkovej skrine SR bude 
káblom CYKY-J 5x25 napojený hlavný rozvádzač HR pre riešený areál. V rámci areálu budú 
riešené rozvody pre napojenie lisov komunálneho odpadu, napojenie unimobuniek, 
zásuvkových skin, prístupových rámp a areálového osvetlenia. Popri navrhovanom oplotení 
a spevnených plochách  je navrhnuté vonkajšie LED osvetlenie na oceľových stožiaroch  typ 
St 260/60 s dĺžkou 6,00 m.   
SO.03 – Prípojka vody a areálový vodovod  
Prípojka vody v dĺžke 18,20 m bude do sociálneho zariadenia napojená z jestvujúceho 
vodovodu DN 400, 584 (poz.p.č.2525/1, k. ú. Karlova Ves),  za napojením bude vybudovaná 
prefabrikovaná vodomerná šachta s rozmerom 1,2x0,9x1,8 m s vodomerom DN 20. Na 
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pozemku bude osadená požiarna nádrž KL PN 14 s rozmerom 3,60x2,80x1,98 m o objeme 14 
m3. Plnenie požiarnej nádrže je navrhnuté pojazdnou cisternou cez liatinový poklop 
s priemerom 600 mm. 
IO.04 – Prípojka kanalizácie a areálová kanalizácia: 
Splašková kanalizácia zo sociálneho zariadenia bude zaústená do stoky A, ktorá bude ďalej 
zaústená do jestvujúcej kanalizácie DN 300 (poz. p. č. 2520/12, k. ú. Dúbravka).  
 

Stavba bola umiestnená územným rozhodnutím č. SU-639/2068/2021/U-3/Hr zo dňa 
18.01.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.03.2021. Mestská časť Bratislava-Dúbravka 
vydala záväzné stanovisko č. SU-10252/1843/2022/JB dňa 12.05.2022, ktorým bolo overené 
splnenie podmienok územného rozhodnutia. 
 

Vo vzťahu k predmetnému územiu sa uskutočnilo zisťovacie konanie o navrhovanej 
činnosti pod názvom „Zberný dvor v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka“  a dňa 15.01.2019  
bolo vydané Okresným úradom Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia rozhodnutie č. OÚ-BA-OSZP3-
2019/011373/SEA/IV-EIA-r, právoplatné dňa 06.03.2019, ktoré je zverejnené na:  
https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/288131?uid=add51868779ce44468aac1c9ec17b0a
a34fb1bb1. 

Pre realizáciu stavby sa stanovujú tieto podmienky: 
1. Stavba sa povoľuje ako trvalá.  
2. Stavba bude realizovaná v zmysle doloženej projektovej dokumentácie z 06/2021, ktorú 

vypracoval autorizovaný architekt Ing. arch. Ján Lučan, Ateliér ATRIO. s. r. o., so sídlom 
Rezedová 25/A, 821 01 Bratislava, overenej v stavebnom konaní, ktorá tvorí nedeliteľnú 
súčasť tohto rozhodnutia. Každá zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii musí 
byť dopredu odsúhlasená v stavebnom konaní. 

3. Pri realizácii stavby musia byť dodržané ustanovenia vyhlášky MPSVaR SR 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. 

4. Stavbu možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Stavebné 
povolenie stráca platnosť ak stavba nebude zahájená do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti. 

5. Stavebník je povinný najneskôr do 15 dní po skončení výberového konania písomne 
oznámiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavby. Stavebník doloží oprávnenie zhotoviteľa 
na uskutočňovanie stavieb a stavbyvedúceho ( § 44 ods. 1 stavebného zákona). 

6. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 2) písm. h) stavebného zákona písomne oznámiť 
stavebnému úradu začatie stavebných prác. 

7. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby oprávnenou právnickou alebo 
fyzickou osobou (§ 75 ods.1 stavebného zákona) a pri kolaudácii stavby predloží 
stavebnému úradu doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby (§ 75a ods.4 stavebného 
zákona). 

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

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

10. Stavebník musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu. (§43i ods. 3 písm. f) 
stavebného zákona). Stavebník ku kolaudácii doloží doklady o množstve a spôsobe 

https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/288131?uid=add51868779ce44468aac1c9ec17b0aa34fb1bb1
https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/288131?uid=add51868779ce44468aac1c9ec17b0aa34fb1bb1
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zneškodnenia odpadu zo stavby, pričom budú dodržané ust. zákona č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

11. Stavba bude dokončená do 24 mesiacov odo dňa začatia stavby. V prípade, že termín 
nebude môcť byť dodržaný, je stavebník povinný požiadať stavebný úrad o jeho 
predĺženie. 

12. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadať majiteľov podzemných inžinierskych 
sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma v zmysle 
príslušných predpisov a noriem. V prípade potreby budú výkopy vykonávané ručne. 

13. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, 
ktorých sa stavba dotkne. 

14. Stavebník je povinný zabezpečiť realizáciu stavebných prác tak, aby nedošlo 
k obmedzovaniu, resp. ohrozovaniu obyvateľov. 

15. Stavebník je povinný zabezpečiť realizáciu stavebných prác a stavby v zmysle 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. 

16. 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 
a stavbyvedúceho, d) termín začatia a ukončenia stavby, e) kto a kedy stavbu povolil, f) 
meno stavebného dozoru. 

17. 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. 

18. Stavebník je povinný si zabezpečiť povolenie na rozkopávku v prípade zásahu do verejnej 
komunikácie a verejného priestranstva. 

19. 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 ). Oplotenie staveniska bude vybudované pred začatím realizácie stavby. 

20. Stavebník je povinný použiť na stavbe vhodné stavebné výrobky podľa zákona 
č. 133/2013 Z. z. 

21. Pri realizácií stavby čo najviac minimalizovať negatívne prejavy súvisiace s realizačnými 
prácami a to hluk, prach, rušenie okolia a nežiaduce zásahy do okolitého prostredia, 
dodržiavať ustanovenia vyhlášky Ministerstva zdravotníctva 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, 
v znení neskorších predpisov, a zároveň dodržiavať zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a 
kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, v znení 
neskorších predpisov. 

22. 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. 

23. Stavebník je povinný zohľadniť a rešpektovať podmienky vyplývajúce zo stanovísk 
dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, správcov IS a organizácií: 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, z hľadiska odpadového hospodárstva, - vyjadrenie 
vydané pod č. OU-BA-OSZP3-2021/096016-002 zo dňa 15.07.2021  
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Pôvodca stavebných odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia §14 zák. č. 79/2015 o odpadoch 
(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, 

• 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 ním 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. 
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, tunajší úrad vydá záväzné 
stanovisko. Podkladom pre vydanie záväzného stanoviska resp. k žiadosti o vyjadrenie ku 
kolaudácii žiadame predložiť doklady o spôsobe nakladania s odpadmi zo stavby. ( t.j. faktúry, 
vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov podľa 
vyjadrenie tunajšieho úradu v stavebnom povolení). 
Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
pôvodcom odpadov, vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle 
alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby 
alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre 
ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické 
osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. 
Pôvodca odpadov zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti 
podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z.z. 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, - vyjadrenie orgánu ochrany 
prírody a krajiny  č. OU-BA-OSZP3-2021/080801-002 zo dňa 14.05.2021 
• Stavbou dotknuté pozemky sa nachádzajú v území s prvým stupňom ochrany podľa § 12 zákona 

OPK, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti 
tohto zákona. 

• 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 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 ako 3 cm . Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa 
rezné miesta  zahladia a ošetria. 



6                                              
                 
 

IČO: 00603406 Telefón E-mail Internet 
IČ DPH: 2020919120 02/69 20 25 01 starosta@dubravka.sk www.dubravka.sk 

 

   SPP – distribúcia a. s. – vyjadrenie vydané pod č. TD/NS/0865/2021/Pe zo dňa 17.12.2021,  
• 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 realizácií 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 zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého 
plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok 
kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,  

• stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej 
doby ich odkrytia 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-O, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 
ohlásené SPP-D, 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, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v 
ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení 
Zákona o energetike pokutu, 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 zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej 
siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti 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 pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,  

Západoslovenská distribučná, a. s.,  - stanovisko vydané dňa 25.10.2021 
• Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a. s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné 
pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky 
elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná.  

• V prípade existujúcich podzemných elektroenergetických zariadení v majetku 
Západoslovenskej distribučnej, a. s., nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby je 
stavebník povinný pred realizáciou zemných prác požiadať o vytýčenie týchto zariadení a to 
prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na adresu 
Západoslovenská distribučná, a. s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1. Informácie o existencii 
podzemných káblových vedení môže stavebník získať po registrácií v aplikácií Geoportál, 
prístupnej na www.zsdis.sk.  

• Je nutné dodržiavať ochranné 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 všetkých osôb  
vykonávajúcich  činnosť,  alebo zdržujúcich  sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v 
blízkosti WN,   VN a NN   vedení. 

• Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne 
so zvýšenou opatrnosťou.  

• V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z 
bezpečnostných dôvodov, stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom 
prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na 

http://www.zsdis.sk/
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odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a. s., P. O. BOX 292, 
810 00 Bratislava 1.   

Slovak Telekom, a. s., DIGI SLOVAKIA, s. r. o.,  - vyjadrenie vydané pod číslom 6612203361 
zo dňa 01.02.2022,  
• 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. 

• 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 samostatnej objednávky do troch 
týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Iveta 
Jankovičová, iveta.jankovicova@telekom.sk, + 421258829441, +421903909625. V objednávke 
v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 

• 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..  

mailto:odberatel@zsdis.sk,
mailto:iveta.jankovicova@telekom.sk
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• 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.. 

• 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. 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. – vyjadrenie vydané pod č. 86659/2021/TK zo dňa 
12.01.2022  
• Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme 

rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa 
§ 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.  

• Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované. 

• K stavbe: „Zberný dvor v mestskej časti Bratislava-Dúbravka“ nemáme námietky, ak cez 
predmetnú a so stavbou súvisiace nehnuteľnosti nie sú trasované rozvody vodovodov a 
kanalizácií BVS, vrátane ich súčastí a bude dodržané ich pásmo ochrany.  

• Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami 
je potrebné dodržať STN 736005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane 
jej zmien a dodatkov.  

• Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí byť v súlade so 
zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších 
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zákonov, za súčasného dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s 
platnými „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod 
a verejnú kanalizáciu a technickými podmienkami zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a 
kanalizačne] prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.“ (ďalej len 
„technické podmienky“).  

• Vzájomné práva a povinnosti vzhľadom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzťahy je potrebné 
doriešiť vzájomnými zmluvnými vzťahmi.  

• Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byť  
v koordinácii a v súlade s platnými STN.  

• BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností.  
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, - záväzné stanovisko č. KPUBA-2019/23302-
2/86027/KER7zo dňa 14.10.2019 
• Investor oznámi písomne preukázateľným spôsobom KPÚ BA 10 dní vopred začiatok zemných 

prác. 
• V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác v 

podľa §40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá 
bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. 

 Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied – vyjadrenie č. 827/19-15372 zo dňa 31.10.2019 
• Na miestach kde budú realizované plánované zemné práce je potrebné vykonať archeologický 

výskum. 
• Objednávateľ/realizátor zemných a stavebných prác si pre každú akciu vyžiada stanovisko od 

príslušného krajského pamiatkového úradu. 
• Objednávateľ vytvorí priaznivé podmienky pre uskutočnenie archeologického výskumu 

(umožnenie vstupu na pozemok za účelom obhliadky výkopových prác, záchrany 
a dokumentácie archeologických situácií a nálezov. 

• Realizátor zemných a stavebných prác si v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom 
zemných a stavebných prác, zabezpečí oprávnenú osobu na vykonanie výskumu, ktorou je 
podľa § 36 ods. 2 zákona č. 49/2002, „Archeologický ústav SAV Nitra, iná právnická osoba, 
ktorá vlastní oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR“.   

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, agentúra správy majetku, - vyjadrenie č. ASM-40-
1510/2019 zo dňa 19.01.2019 
• Súhlasné vyjadrenie platí  za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch 

stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.). 

24. Stavebník je povinný zohľadniť a rešpektovať podmienky vyplývajúce zo stanovísk 
dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, správcov IS a organizácií, ktoré sú 
súčasťou územného rozhodnutia č. SU-639/2068/2021/U-3/Hr zo dňa 18.01.2021, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 03.03.2021. 

25. Dokončenú stavbu možno užívať na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia, o 
ktoré musí stavebník požiadať stavebný úrad. Stavebník ku kolaudácii uvedenej stavby 
predloží právoplatné kolaudačné rozhodnutia na všetky ostatné stavebné objekty SO.02-
Spevnené plochy a SO.05-Dažďová kanalizácia s ORL a retenčnou nádržou, ktoré súvisia 
s uvedenou stavbou, a ktoré sú predmetom územného rozhodnutia č. SU-
639/2068/2021/U-3/Hr zo dňa 18.01.2021, právoplatného dňa 03.03.2021. 

26. 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. 

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

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

29. So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. 
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V zákonom stanovenej lehote vzniesol námietky účastník konania:  
Združenie domových samospráv, so sídlom Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 
Bratislava podalo vyjadrenie ako účastník stavebného konania podľa § 62 ods. 3 stavebného 
zákona, elektronicky doručené do podateľne mestskej časti Bratislava-Dúbravka dňa 
20.05.2022, potvrdené podpisom dňa 19.05.2022, cit.: 
 

1. Žiadame, aby v stavebnom rozhodnutí (v odôvodnení) bolo uvedené akým presne spôsobom stavebný 
úrad zabezpečil overenie verejných záujmov životného prostredia, ktoré bol v zmysle 62 ods.1 písm. b 
Stavebného zákona povinný preskúmať a to uvedením konkrétnych spôsobov a to v súlade s 47 ods.3 
Správneho poriadku tak, že uvedie vecné a právne posúdenie verejných záujmov ochrany životného 
prostredia v zmysle hmotno-právnych predpisov podľa osobitných zákonov chrániacich jednotlivé 
zložky životného prostredia. Vzhľadom na skutočnosť, že podľa § 126 Stavebného zákona pri tom 
vychádza zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov, je potrebné, aby stavebný úrad zabezpečil, že toto 
zdôvodnenie budú obsahovať tieto záväzné stanoviská dotknutých orgánov. 
 
2. Súčasne žiadame, aby bolo osobitne preukázané akým presne konkrétnym spôsobom stavebník splnil 
záväzné podmienky rozhodnutia EIA a akým spôsobom bol tento súlad v stavebnom konaní overený (vid‘ 
§ 140c ods. 2 Stavebného zákona a § 38 zákona EIA). V rámci konania má úrad podľa 538 ods.2 zákona 
EIA č.24/2006 Z.z. povinnosť: vo vzťahu k povoľovaniu navrhovanej činnosti bezodkladne zverejniť na 
svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle 
a) žiadosť o začatie povoľovacieho konania, (absentuje) 
b) miesto, kde je rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti, (nesplnené, myslí 
sa tým rozhodnutie EIA) 
c) podmienky no realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení, (nesplnené, myslí sa tým 
podmienky z rozhodnutie EIA) 
d) hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných 
nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené povolenie, (nesplnené, 
ďalšie legitímne opatrenia mimo podmienok rozhodnutia EIA) 
e) informáciu o účasti verejnosti v povoľovacom konaní (absentuje) 
f) dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia. (absentuje, myslí sa tým rozhodnutie EIA) 
 
3. Žiadame úrad, aby nám oznámil internetová adresu alebo odkaz na webovú stránku, kde sú vyššie 
uvedené zákonom vyžadované informácie zverejnené, nakoľko tieto informácie neboli súčasťou ani 
upovedomenia o začatí konania ani výzvy na vyjadrenie. 
 
4. Rozhodnutie EIA okresného úradu Bratislava SR Č. OU-BA-OSZP3-2019/011373/SEA/IV-EIA-r 
(https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zberny-dvor-v-mestskej-casti-bratislava-dubravka)  
obsahuje nasledovné podmienky, ktoré sú v zmysle § 40 ods.1 správneho poriadku záväznými 
podmienkami: 
- pre realizáciu preferovať navrhovanú činnosť podľa variantu  č. 2, 
- v maximálne] miere zachovať existujúcu zeleň, najmä hodnotnejšie dreviny a zakomponovať ich do 
nových sadových úprav zrealizovať náhradnú výsadbu, 
- dodržiavať limitné hodnoty pre hluk a vibrácie, 
- realizovať všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti uvedené v 
zámere v kapitole č. 10 a rešpektovať všeobecne platné právne predpisy v oblosti životného prostredia, 
- dodržať ochranné pásma podzemných a nadzemných vedení TI a stavieb definovaných STN a zákonom, 
- prevádzkovanie zariadenia]e podmienené udelením súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber 
odpadov podľa § 97ods. (1) písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, v žiadosti preukázať dodržanie ustanovení zákona o odpadoch 
v zmysle stanoviska Ministerstva ŽP SR č. 6960/2018-1.8. 38942/2018 zo dňa 23.07.2018, 
- zaoberať sa požiadavkami dotknutej verejnosti - Združenie domových samospráv (stanovisko v bode 
11) a opodstatnené pripomienky, ktoré majú oporu v zákone zohľadniť v ďalšom stupni projektovej 
dokumentácie stavby a pri povaľovaní činnosti podľa osobitných predpisov. 
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Žiadame, aby už súčasťou oznámenia o stavebnom konaní zverejneného na webe podľa 38 ods. 2 zákona 
EIA boli  uvedené opatrenia, ktorými sa tieto podmienky plnia; v rozhodnutí žiadame vyhodnotiť 
splnenie každej podmienky osobitne jej vecným vyhodnotením. Vyhodnotenie formalistickým odkazom 
na záväzné stanovisko považujeme za nedostatočné. 
 
5. Osobitne nás vo vydanom stavebnom povolení zaujíma určenie prvkov zelenej infraštruktúry podľa 
§2 písm. zh až písm. zj zákona OPK č.543/2002 Z.z., ktoré bol projektant podľa §3 zákona OPK povinný 
zapracovať do projektu. 
V prípade ak projekt uvedené prvky zelenej infraštruktúry neobsahuje, žiadame, aby bola táto povinnosť 
uvedená ako záväzná podmienka stavebného povolenia (§66 ods. 3 písm. b Stavebného zákona).  
6. Taktiež nás osobitne zaujíma splnenie verejných záujmov ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného 
zákona a Rámcovej smernice EÚ o vode, ktoré sa preukazujú najmä rozhodnutím podľa §16a Vodného 
zákona. Neposlednou osobitnou náležitosťou, ktorá nás zaujímaj je obnova prirodzenej biodiverzity 
dotknutého územia.  
 
7. Osobitne nás zaujíma splnenie podmienky rozhodnutia EIA č 7 — uviesť ktorými pripomienkami ZDS 
sa stavebný úrad resp. projektant zaoberal a akým spôsobom ich vyhodnotil a ktoré a ako zapracoval 
do projektu pre stavebné povolenie. 
V tejto súvislosti poukazujeme na povinnosť projektanta podľa §6 ods.2 zákona o autorizovaných 
stavebných inžinieroch (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/138/20210101#pararaf-
6.odsek-2), podľa ktorého má povinnosť napomáhate realizácii ústavného práva verejnosti na priaznivé 
životné prostredie, preto žiadame aby sa explicitne v rozhodnutí uviedlo akým konkrétnym spôsobom 
projekt reflektuje oprávnené záujmy verejnosti na životnom prostredí vyplývajúce z rozhodnutia EIA ako 
aj ďalších legitímnych environmentálnych záujmov verejnosti riešených v tomto konaní. 
 
8. Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi 
rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa 
§33 ods.2 Správneho poriadku vyjadrime.  
 
9. Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do 
elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v 
papierovej forme nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku 
cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk. 
 
Rozhodnutie stavebného úradu o námietkach: 
Námietky v bode číslo 2, 3, 4, 6, 7, 9,  zamietol a námietkam v bode číslo 1, 5, 7, 8,  vyhovel. 
 

Odôvodnenie 
 

Stavebník Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy, so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 
Bratislava, v zastúpení spoločnosťou Ateliér ATRIO s.r.o., Rezedová 25A, 821 01 Bratislava, 
podal dňa 01.10.2021 na stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu s názvom „Zberný dvor v MČ Bratislava-Dúbravka“ 
v objektovej skladbe SO.01 - - Príprava územia, S0.03 - – Oplotenie, S0.04 -– Unimobunky, 
S0.05 -- Cestná váha, S0.06 -_ Sadové úpravy, IO.01 - - Prípojka NN, IO.02 – -  Areálový rozvod 
NN, IO.03 – Prípojka vody a areálový vodovod, IO.04 – Prípojka kanalizácie a areálová 
kanalizácia, Mobilné a bezpečnostné objekty (MO) MO.01 - Kontajnery, MO.02 - 
Prefabrikované deliace steny, MO.03 - Bezpečnostné prvky, na pozemku CKN parcelné čísla 
2520/12, 2520/1 v katastrálnom území Dúbravka, Bratislava a 2525/1, 2522/1-4, katastrálne 
územie Karlova Ves.  

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky listom zo dňa 03.02.2022  
podľa § 119 ods. 1  stavebného zákona určil, že stavebným úradom príslušným na uskutočnenie 
stavebného konania a vydanie stavebného povolenia bude mestská časť Bratislava-Dúbravka.  

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. 
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Vo vzťahu k predmetnému územiu sa uskutočnilo zisťovacie konanie o navrhovanej 
činnosti pod názvom „Zberný dvor v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka“  a dňa 15.01.2019  
bolo vydané Okresným úradom Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia rozhodnutie č. OÚ-BA-OSZP3-
2019/011373/SEA/IV-EIA-r, právoplatné dňa 06.03.2019, ktoré je zverejnené na:  
https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/288131?uid=add51868779ce44468aac1c9ec17b0a
a34fb1bb1. 

Inžinierska stavba bola umiestnená územným rozhodnutím č. SU-639/2068/2021/U-3/Hr 
zo dňa 18.01.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.03.2021. Mestská časť Bratislava-
Dúbravka vydala záväzné stanovisko č. SU-10252/1843/2022/JB dňa 12.05.2022, ktorým bolo 
overené splnenie podmienok územného rozhodnutia. 
V súvislosti s predmetnou stavbou boli vydané rozhodnutia: 
-   pre objekt SO.02 – Spevnené plochy, bolo vydané stavebné povolenie číslo SU-

13244/1843/K-4/2022/JB zo dňa 01.7.2022, právoplatné 15.08.2022, ktoré vydala mestská 
časť Bratislava-Dúbravka, 

- pre objekt SO.05 – Dažďová kanalizácia s ORL a retenčnou nádržou, bolo vydané 
rozhodnutie vo veci uskutočňovania objektov vodnej stavby – evo č. 7492 pod číslom OU-
BA-OSZP3-2022/032965-0 15 zo dňa 14.3.2022, právoplatné dňa 11.04.2022, 

- rozhodnutie a súhlas na výrub stromov a kríkových skupín číslo ŽP-
17741/3453/2019/172/KK zo dňa 06.11.2019, ktoré vydala mestská časť Bratislava-
Dúbravka a rozhodnutie číslo OU-BA-OSZP3-2020/043161-2/VAD zo dňa 28.07.2020, 
právoplatné 16.08.2020. 

 Stavebník spolu so žiadosťou v konaní predložil: plnomocenstvo, 2x projektovú 
dokumentáciu vypracovanú 06/2021autorizovaných architektom Ing. arch. Ján Lučan, Ateliér 
ATRIO s.r.o., vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sú zahrnuté vo výroku 
rozhodnutia a  (stanoviská bez pripomienok Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR 
Bratislavy, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii číslo 2089/1/2021 vydané 
Technickou inšpekciou, a.s., OÚ Bratislava odbor ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia z hľadiska odpadového hospodárstva a z hľadiska štátnej vodnej správy, 
čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 847.   
 Stavebný úrad do spisu zabezpečil  prostredníctvom informačného systému verejnej 
správy výpis z listu vlastníctva č. 847, 46, 4971 a kópiu katastrálnej mapy, kde podľa údajov 
úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky sú parcely registra C číslo 2520/12, 
2520/1, katastrálne územie Dúbravka, Bratislava a parcely registra C číslo 2522/3, 2522/4, 
2525/1, katastrálne územie Karlova Ves, Bratislava vo vlastníctve stavebníka.  
  Stavebný úrad predloženú žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 
stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 60 ods. 1) stavebného zákona a nakoľko 
predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytovala dostatočný podklad pre vydanie 
stavebného povolenia, stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka vyzval stavebníka na 
doplnenie podania v stanovenej lehote a rozhodnutím číslo SU-18304/3916/2021/JB zo dňa 
25.11.2021 konanie v uvedenej veci prerušil. Stavebník dňa 10.02.2022 časť dokladov predložil 
(vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, záväzné stanovisko k žiadosti o povolenie vjazdu – 
MČ Karlova Ves). Stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka listom číslo SU-
4909/250/2022/Ba zo dňa 08.03.2022 vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti a to 
o predloženie právoplatného rozhodnutia na vodnú stavbu, písomné vyhodnotenie pripomienok 
uvedených v rozhodnutí číslo č. OÚ-BA-OSZP3-2019/011373/SEA/IV-EIA-r, ako aj 
právoplatné rozhodnutie na objektovú skladbu SO.02 – Spevnené plochy. Stavebník uvedené 
doklady postupne doložil. 

Podľa ustanovenia § 61 ods. (1) Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania 
dotknutým orgánom štátnej správy, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne konanie 

https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/288131?uid=add51868779ce44468aac1c9ec17b0aa34fb1bb1
https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/288131?uid=add51868779ce44468aac1c9ec17b0aa34fb1bb1
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spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť 
najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a 
námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní 
územného plánu zóny, sa neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7 
dní odo dňa, keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná. 

Podľa ustanovenia § 61 ods. (2) Od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho 
pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť 
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. 
 Podľa ustanovenia § 61 ods. (3) Stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného 
konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania prípadne ústneho 
pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do kedy môžu účastníci 
uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. 
             Stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka v súlade s ustanovením § 61 
stavebného zákona oznámil dňa 05.05.2022  listom  č. SU-9659/250/2022/JB začatie 
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. Súčasne 
spolu s oznámením bolo Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia predložené vyhodnotenie 
podmienok rozhodnutia č. OÚ-BA-OSZP3-2019/011373/SEA/IV-EIA-r.  

Listom číslo SU-11415/250/2022/JB zo dňa 30.05.2022 stavebný úrad opravil zrejmú 
chybu v písaní oznámenia o začatí stavebného konania a opravil text na strane 2., kde uviedol 
internetovú adresu a odkaz na webovú stránku, kde je zverejnené právoplatné rozhodnutie číslo 
OÚ-BA-OSZP3-2019/011373/SEA/IV-EIA-r. 

Listom čísloSU-17476/250/2022/EH zo dňa 27.09.2022 stavebný úrad opravil zrejmú 
chybu v písaní oznámenia o začatí stavebného konania a opravil text na strane 2., kde uviedol 
príslušnosť na uskutočnenie konania podľa ustanovenia § 119 ods. 1 stavebného zákona.  

Na základe oznámenia o začatí stavebného konania Okresný úrad Bratislava, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava vydal dňa 09.06.2022 záväzné stanovisko číslo 
OU-BA-OSZP3-2022/107540-002. Záver záväzného stanoviska konštatuje, že návrh na začatie 
stavebného konania stavby „Zberný dvor v MČ Bratislava-Dúbravka“ so stavebnými objektami 
SO.01-Príprava územia, S0.03- Oplotenie, S0.04- Unimobunky, S0.05-- Cestná váha, S0.06-
Sadové úpravy, IO.01- Prípojka NN, IO.02 -Areálový rozvod NN, IO.03-Prípojka vody 
a areálový vodovod, IO.04 – Prípojka kanalizácie a areálová kanalizácia, Mobilné 
a bezpečnostné objekty (MO) MO.01 - Kontajnery, MO.02 - Prefabrikované deliace steny, 
MO.03 - Bezpečnostné prvky, je v zásade v súlade so zákonom o posudzovaní, s vydaným 
rozhodnutím číslo OÚ-BA-OSZP3-2019/011373/SEA/IV-EIA-r zo dňa 15.01.2019, 
právoplatným dňa 6.3.2021 a s jeho podmienkami.  

Dňa  31.05.2022 bolo na stavebný úrad doručené elektronické podanie  od spoločnosti 
Legal Engineering. s. r. o, so sídlom Nevädzová 6, Bratislava v ktorom oznámila, že vstupuje 
do konania ako účastník stavebného konania inžinierskej stavby „Zberný dvor v MČ 
Bratislava-Dúbravka“. Stavebný úrad listom číslo SU-13501/250/2022/JB zo dňa 01.07.2022 
oznámil začatie konania o nepriznaní postavenia účastníka konania spoločnosti Legal 
Engineering. s. r. o. Rozhodnutím číslo SU-15753/250/2022/JB zo dňa 24.08.2022  stavebný 
úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka rozhodol, že spoločnosť Legal Engineering. s. r. o., so 
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sídlom  Nevädzová 6, Bratislava, nie je účastníkom konania. Dňa 02.09.2022 bolo doručené 
elektronické podanie, v ktorom sa spoločnosť Legal Engineering. s .r .o., písomne vzdala 
odvolania voči rozhodnutiu SU-15753/250/2022/JB zo dňa 24.08.2022.  
Námietky účastníkov konania:  
Združenie domových samospráv, so sídlom Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava 
podalo vyjadrenie ako účastník stavebného konania podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona, ktoré 
bolo elektronicky doručené do podateľne mestskej časti Bratislava-Dúbravka dňa 20.05.2022, 
o ktorých stavebný úrad rozhodol vo výrokovej časti tak, že  námietky v bode číslo 2, 3, 4, 6, 
7, 9,  zamietol a námietkam v bode číslo 1, 5, 7, 8,  vyhovel. 
1. Stavebný úrad námietke vyhovel. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné 
technické požiadavky na výstavbu, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany 
zdravia a života ľudí a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. 
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre 
napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok 
tohto rozhodnutia uvedených vo výroku. K predmetnému konaniu sa vyjadril záväzným 
stanoviskom Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia záväzným stanoviskom číslo OU-
BA-OSZP3-2022/107540-002 zo dňa 09.06.2022, kde konštatuje, že stavba je v súlade so 
zákonom číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších prepisov s vydaným rozhodnutím číslo OÚ-BA-OSZP3-
2019/011373/SEA/IV-EIA-r zo dňa 15.01.2019, právoplatným dňa 6.3.2021 a s jeho 
podmienkami.  
2. Stavebný úrad námietku zamietol. Zverejnenie podľa § 38 ods. 2 zák. č. 24/2006 Z.z. v znení 
neskorších predpisov neabsentovalo, nakoľko toto bolo a aj je zverejnené do doby 
právoplatnosti ukončenia konania na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti Bratislava-
Dúbravka www.dubravka.sk od dátumu zverejnenia 11.10.2021. 
3. Stavebný úrad námietku zamietol. Oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovej 
stránke mestskej časti Bratislava-Dúbravka www.dubravka.sk a zároveň v oznámení o začatí 
stavebného konania (oprava zrejmej chyby číslo SU-11415/250/2022/JB zo dna 30.05.2022)bol 
uvedený odkaz vo vzťahu rozhodnutia číslo č. OÚ-BA-OSZP3-2019/011373/SEA/IV-EIA-r, 
právoplatné dňa 06.03.2019, vydané Okresným úradom Bratislava, odbor starostlivosti o 
životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/288131?uid=add51868779ce44468aac1c9ec17b0a
a34fb1bb1. 
4. Stavebný  úrad námietku zamietol. Ustanovenie §140c ods. 2 stavebného zákona určuje 
povinnosti pre stavebný úrad zaslať orgánu, ktorý vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní 
podklady a to návrh na začatie stavebného konania s písomným vyhodnotením spôsobu 
zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní. Písomné 
vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom 
konaní vyhotovené  spoločnosťou Ateliér ATRIO s. r. o., Rezedová 25A, 821 01 Bratislava, 
ktoré boli zaslané spolu s oznámením o začatí stavebného konania na Okresný úrad Bratislava, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia. Záväzným stanoviskom číslo OU-BA-OSZP3-2022/107540-002 zo dňa 
09.06.2022, Okresný úrad životného prostredia konštatuje, že stavba je v súlade so zákonom 
číslo 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP s vydaným rozhodnutím číslo OÚ-BA-
OSZP3-2019/011373/SEA/IV-EIA-r zo dňa 15.01.2019, právoplatným dňa 6.3.2021 a s jeho 
podmienkami. Podľa § 38 ods. 2 zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie v znení neskorších predpisov neurčuje zverejniť vyhodnotenie spôsobu zapracovania 

http://www.dubravka.sk/
http://www.dubravka.sk/
https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/288131?uid=add51868779ce44468aac1c9ec17b0aa34fb1bb1
https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/288131?uid=add51868779ce44468aac1c9ec17b0aa34fb1bb1
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podmienok určených v rozhodnutí  v zisťovacom konaní. V zmysle §140c ods. 2 stavebného 
zákona vyhodnotenie zasiela stavebný úrad orgánu, ktorý vydal rozhodnutie v zisťovacom 
konaní, čo bolo splnené. 
5. Stavebný úrad námietke vyhovel. K predmetnému konaniu sa vyjadril záväzným 
stanoviskom Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia záväzným stanoviskom číslo OU-
BA-OSZP3-2022/107540-002 zo dňa 09.06.2022, kde konštatuje, že stavba je v súlade so 
zákonom číslo 24/2006 Z.u. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších prepisov s vydaným rozhodnutím číslo OÚ-BA-OSZP3-
2019/011373/SEA/IV-EIA-r zo dňa 15.01.2019, právoplatným dňa 6.3.2021 a s jeho 
podmienkami. Stavebník predložil  projektovú dokumentáciu vypracovanú autorizovaným 
architektom Ing. arch. Jánom Lučanom, kde v objektovej skladbe SO.06-Sadové úpravy je 
riešená výsadba 32 ks vzrastlých predpestovaných drevín s obvodom kmeňa 17-20 cm v zmysle 
rozhodnutia o výrube stromov a kríkových skupín číslo ŽP-17741/3453/2019/172/KK zo dňa 
06.11.2019, ktoré vydala mestská časť Bratislava-Dúbravka a rozhodnutie číslo OU-BA-
OSZP3-2020/043161-2/VAD zo dňa 28.07.2020, právoplatné 16.08.2020, ktoré vydal Okresný 
úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie na plochách mimo spevnených plôch.  
6. Námietku stavebný úrad zamietol. Stavebný úrad uvádza, že povoľovanie vodných stavieb, 
bolo predmetom samostatného povoľovacieho konania na Okresnom úrade Bratislava 
(vodoprávne rozhodnutie), ktoré bolo ukončené právoplatným rozhodnutím číslo  OU-BA-
OSZP3-2022/032965-0 15 zo dňa 14.3.2022, a teda tunajší stavebný úrad nie je príslušným 
vyhodnocovať splnenie verejných záujmov o ochrane vôd.  
7.  Stavebný úrad námietku zamietol. Projektová dokumentácia vypracovaná oprávnenou 
osobou  spolu s vyhodnotením podmienok rozhodnutia číslo OÚ-BA-OSZP3-
2019/011373/SEA/IV-EIA-r zo dňa 15.01.2019, právoplatným dňa 6.3.2021 bola v prílohe 
oznámenia o začatí stavebného konania doručená Okresnému úradu Bratislava, ktorý vydal 
záväzné stanovisko číslo OU-BA-OSZP3-2022/107540-002 zo dňa 09.06.2022, kde konštatuje, 
že stavba je v súlade so zákonom číslo 24/2006 Z. z.. o posudzovaní vplyvov na ŽP s vydaným 
rozhodnutím číslo OÚ-BA-OSZP3-2019/011373/SEA/IV-EIA-r zo dňa 15.01.2019, 
právoplatným dňa 6.3.2021 a s jeho podmienkami. K projektovej dokumentácii vydala TI, a. s, 
odborné stanovisko číslo 2089/1/2021 v ktorom po posúdení  uvádza, že z hľadiska  
požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických 
zariadení neboli zistené nedostatky. V zmysle požiadavky je projektová dokumentácia riešená 
vo variante číslo 2, ktorý navrhuje väčšiu výmeru zelene. 
8. Stavebný úrad požiadavke vyhovel. Vyjadrenie (námietky) uviedol vo výrokovej časti 
rozhodnutia a súčasne o nich rozhodol a odôvodnil v časti Odôvodnenie. Účastníci konania sa 
mohli oboznámiť s podkladmi konania na tunajšom úrade, o čom boli upozornení v oznámení 
o začatí konania.  
9. Stavebný úrad požiadavku zamietol. Účastníkom konania, verejnosti a dotknutej verejnosti 
v konaní bude rozhodnutie doručované verejnou vyhláškou, tak ako bolo aj začatie stavebného 
konania. Rozhodnutie bude zverejnené na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
www.dubravka.sk a  súčasne prostredníctvom úradnej tabule v súlade s § 24 zákona číslo 
24/2006/Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  
 Stavebník pred začatím a počas správneho konania zabezpečil stanoviská dotknutých 
orgánov a správcov technického vybavenia územia. Záväzné stanoviska, vyjadrenia a súhlasy 
dotknutých orgánov sú podľa § 140b ods. 1 stavebného zákona pre stavebný úrad v správnom 
konaní záväzné. 

http://www.dubravka.sk/
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Podľa ustanovenia § 140b ods. 1 „Záväzné stanovisko je na účely konaní podľa tohto zákona 
stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho 
záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom 
predpise. Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona 
záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže 
rozhodnúť vo veci“. 

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.  

Výstavba zberného dvora je verejnoprospešný projekt, ktorý bude slúži pre mestské 
časti Dúbravka, Karlova Ves a Lamač, pričom sa majú vytvoriť podmienky pre bezplatné 
odovzdanie odpadu. Prevádzkovaním zberného dvora dôjde k vytvoreniu nových 
priaznivejších podmienok pre nakladanie s odpadom s cieľom uprednostňovať recykláciu 
a zhodnotenie komunálnych odpadov pred ich zneškodnením, vytvoria sa podmienky pre 
zvyšovanie triedenia odpadu a následné zvýšenie podielu recyklácie.   

Povolením inžinierskej 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 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 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
Prílohy:  situácia  M = 1 : 750 na podklade kópie katastrálnej mapy, situácia širších vzťahov  
 

Doručuje sa: 
I. Účastníkom konania – doručuje sa verejnou vyhláškou: 
1. Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava,  v zastúpení 

Ateliér ATRIO. s.r.o., Rezedová 25/A, 821 01 Bratislava 
2. Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O. BOX 218, 850 00 Bratislava 
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 
4. SR-Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava-mesto, Polianky 8, 841 01 

Bratislava 
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Právnické alebo fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k horeuvedeným pozemkom 
alebo stavbám, môžu byť stavebným konaním priamo dotknuté  
 

Rozdeľovník na doručovanie podľa LV 2619: 
5. Ing. Miloš Darovec, Mierová 64, Bratislava 
6. Eva Darovcová, Drobného 16, Bratislava 
7. InPro-electric, s.r.o. Polianky 3327/5/A, 841 01 Bratislava 
8. Eva Volčeková, Múzejná 4, 811 02 Bratislava 
9. Jaroslav Matrka, Štepná 16, 841 01 Bratislava 
10. Jozef Piecka. Landauova 6, Bratislava 
11. Ľudmila Gablovičová, Muškátova 17/A, 900 28 Zálesie 
12. Dana Machová, Hraničná 3, Bratislava 
13. Ing. Ľubomír Darovec, Budatínska 25, 851 05 Bratislava 
14. Ing. Oľga Maršálková, Kpt. Jána Rašu 6,  841 01 Bratislava 
15. Anna Kovačičová, Húščavova 3, Bratislava 
16. Jana Rusková, Novoveská 5376/26, 841 07 Bratislava 
17. Ing. Milan Darovec, Strmý vŕšok 8193/193, 841 06 Bratislava 
18. Anton Darovec, Struhárová 17, Zohor 
19. Peter Darovec, Jadranská 4, Bratislava 
20. Dušan Darovec, Jadranská 4, Bratislava 
21. Ľudmila Darovcová, Za hradbami 33, Pezinok 
22. Jarmila Rumanovská, Hradná 5, 841 10 Bratislava 
23. Róbert Darovec, Osuského 30, 851 03 Bratislava 
24. Martin Darovec, Krásnohorská 7, 851 07 Bratislava  
 

Rozdeľovník na doručovanie podľa LV 4626: 
25. Peter Kovačič, Vrančovičova 72, 841 03 Bratislava 
26. Richard Gajdoš, SNP 60, 940 69 Nové Zámky 
27. Matilda Gajdošová, Cyrilometodská 33, 940 69 Nové Zámky 
28. Alžbeta Franková, Cambell St. Glen Waverley VIC 3150, Austrália 
29. Bohumír Masnovič, Homolova 8, 841 02 Bratislava 

 

II. Dotknutým orgánom, správcom IS, organizáciám na vedomie: 
30. Okresný úrad Bratislava, starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05  

Bratislava 3  
31. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46,832 05 Bratislava 
32. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
33. Ministerstvo vnútra SR, krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 

Bratislava 
34. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, 820 09 

Bratislava 
35. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 01 Bratislava 
36. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46  Bratislava 29 
37. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava 
38. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 1 
39. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 
40. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská  21/A, 829 05 Bratislava 
41. Miestny úrad MČ Bratislava-Dúbravka, odd. územného rozvoja  
42. Miestny úrad MČ Bratislava-Dúbravka, odd. životného prostredia 
43. Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava,  so 

žiadosťou o zverejnenie a následné vráteniu tunajšiemu úradu 
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Verejná vyhláška 
 

Toto rozhodnutie sa doručuje na úradnej verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na 
úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 15. deň vyvesenia je dňom doručenia.  
 

Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:               Dátum zvesenia z úradnej tabule: 
pečiatka a podpis:      pečiatka a podpis: 
 
 
Doručuje sa so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky: 
Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava  
 
Dátum vyvesenia:               Dátum zvesenia: 
pečiatka a podpis:    pečiatka a podpis: 

 
 

 
 
 

Verejná vyhláška 
 

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: 
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