
        
          MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA 

                      Žatevná 2,  844 02  Bratislava 
 

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
Žatevná 2                                               Telefón                               E-mail                                                           Internet                  
844  02 Bratislava                                  02/ 69202503                     starosta@dubravka.sk                                   www.dubravka.sk                           
 

 
 

                                                              •                                   • 

MT Inžiniering, s.r.o. 
Kapicova 12087 
85101 Bratislava - mestská cast 
Petržalka 

                                                              •                                   • 
 
 
Vaše číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 
 OÚR-5477/4820/2021/PG Gašparovic Pavel Ing. arch./ 

02/60101140 
6. apríla 2021 

 

R O Z H O D N U T I E 
 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka v zastúpení starostom mestskej časti ako 
štatutárnym orgánom v zmysle § 17 ods. 3) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislava v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov ako  príslušný 
cestný správny orgán, rozhodol takto: podľa § 8 ods.1), § 8 ods. 10) zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 5) 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 3/2012 zo dňa 24. 04. 
2012 o vykonávaní rozkopávkových prác a zaujatia územia na verejných priestranstvách na 
území mestskej časti Bratislava-Dúbravka, § 20 ods. 5) vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa 
vykonáva zákon o pozemných komunikáciách a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov,  
 

p o v o ľ u j e 

 

žiadateľovi – MT Inžiniering, s.r.o., Kapicova 7, 851 01  Bratislava, IČO 53 486 471, 
realizovať rozkopávku a zaujatie verejného priestranstva z dôvodu novej optickej prípojky 
pre investora VNET a.s., Bratislava dodávateľom ACS Service, s.r.o., Ružinovská 3, 821 
02  Bratislava, a to v trase od Harmincovej ulice po ulicu M. Sch. Trnavského č. 22 v 
 k.ú. Dúbravka v súlade s predloženou situáciou a právoplatným stavebným povolením 
v celkovom rozsahu: 
rozkopávka: 
cestná komunikácia – pretlak 
chodník – 43,50 m2,  
zeleň – 264,00 m2  
spevnená plocha (parkovisko) – 7,50 m2  
zaujatie: 
chodník – 72 m2 
zeleň – 440,00 m2 
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Na uvedenie verejného priestranstva do pôvodného stavu po rozkopávke na verejnom 
priestranstve sa určujú nasledovné podmienky: 
1. Užívanie verejného priestranstva sa povoľuje na dobu od 06.04.2021 do 27.04.2021   
2. Konečná parková úprava rozkopávky územia na verejnom priestranstve bude vykonaná 

do 31.05.2021  
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je situačný nákres miesta rozkopávky územia 

na verejnom priestranstve. 
4. V prípade, že termín ukončenia nebude môcť byť dodržaný, je žiadateľ povinný písomne 

požiadať o jeho predlženie.   
5. Rozkopávku územia na verejnom priestranstve je žiadateľ povinný realizovať bez 

prerušenia cestnej premávky (pešej, automobilovej). 
6. Žiadateľ je povinný zaistiť plynulosť a  bezpečnosť cestnej premávky (dopravné značky, 

dopravné značenia podľa platných noriem a vzorových situácií dopravného značenia 
havarijných rozkopávok zo dňa 10.09.1991). Po ukončení prác zhotoviteľ uvedie 
dopravné značenie a dopravné zariadenia do pôvodného stavu.  

7. Pracovná jama, resp. ryha musí byť po obvode lemovaná dopravnými zábranami, alebo 
dopravnou výstražnou páskou a zabezpečená proti pádu.  

8. Konečná úprava narušeného verejného priestranstva musí byť konštrukčne a stavebne 
vykonaná podľa platných technických noriem a predpisov.  

9. Pri úprave povrchu komunikácie tretej a štvrtej triedy musí byť použitá kari sieť z dôvodu 
narušenia celistvosti povrchu komunikácie. 

10. Žiadateľ je povinný zabezpečiť položenie nového asfaltového krytu povrchu 
komunikácie narušenej rozkopávkou v nasledovnom rozsahu:  
Pri rozkopávke vo vozovke a chodníku – vo vzdialenosti 1,5 m po oboch stranách 
výkopovej ryhy pri priečnom vedení výkopu cez vozovku a chodník a vo vzdialenosti 1,5 
m zo všetkých strán výkopovej ryhy pri pozdĺžnom vedení výkopu. V prípade, ak by pri 
pozdĺžne vedenej ryhe zostal nenarušený asfalt k obrubníkom (krajniciam) vozovky alebo 
chodníka vo vzdialenosti menšej ako 3,0 m, vykonávateľ rozkopávky je povinný 
zabezpečiť položenie nového asfaltového krytu v celej šírke komunikácie. 

11. Žiadateľ je povinný na vlastné náklady uviesť dotknutú časť narušenej verejnej zelene do 
pôvodného stavu. Ide nielen o rozkopávku územia na verejnom priestranstve, ale aj 
ostatnú verejnú zeleň, ktorá môže byť poškodená v blízkom okolí autami, stavebnými 
strojmi, skládkou atď. 

12. Žiadateľ je povinný dodržať všetky podmienky stanovené v súhlasnom stanovisku 
a stanovisko mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ŽP-4981/3934/2020/Kn zo dňa 
23.03.2020, ktoré sú súčasťou rozhodnutia. 

13. Žiadateľ preberá na seba zodpovednosť správcu časti verejného priestranstva na pozemku 
mestskej časti po dobu rozkopávky územia na verejnom priestranstve až po samotné 
ukončenie a odovzdanie miesta rozkopávky verejného priestranstva formou zápisnice 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

14. Žiadateľ zodpovedá za všetky škody, nehody a úrazy, ktoré vzniknú v súvislosti 
s činnosťou na základe tohto rozhodnutia. 

15. Rozkopané územie na verejnom priestranstve a jeho okolie je žiadateľ povinný udržiavať 
v čistote a v poriadku, podľa platného VZN mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2008 
zo dňa 19.02.2008 o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách 
v mestskej časti Bratislava-Dúbravka a každé poškodenie dá opraviť na svoj náklad 
u odbornej organizácii.  

16. Žiadateľ je povinný po skončení prác ukončiť a odovzdať do 30 dní formou zápisnice 
rozkopávku územia na verejnom priestranstve mestskej časti Bratislava-Dúbravka, odd. 
územného rozvoja. Pred zápisničným odovzdaním je žiadateľ povinný dodať formou 
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emailu zodpovednému zamestnancovi odd. územného rozvoja (ÚR) 
fotodokumentáciu po rozkopávke územia na verejnom priestranstve. (zodpovedný 
zamestnanec Karol Zrunek, tel. 02/60101159, email: zrunek@)dubravka.sk). 

17. Konečná úprava verejnej zelene sa odovzdáva formou zápisnice po prvom kosení 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka, oddelenie životného prostredia (zodpovedná 
zamestnankyňa Ing. Zuzana Knetigová, tel. 02/60101152, email: 
knetigova@dubravka.sk).  

18. Pri nedodržaní ustanovení VZN mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 3/2012 zo dňa 24. 
04. 2012 o vykonávaní rozkopávkových prác a zaujatia územia na verejných 
priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka a § 22a písm. d) cestného 
zákona sa žiadateľ podrobuje postihu. 

19. Za dodržiavanie určujúcich podmienok zvláštneho užívania pozemnej komunikácie a za 
zaujatie verejného priestranstva je za oznamovateľa zodpovedný Martin Adamovič, tel. 
+421 908849904, spoločnosť ACS Service, s.r.o., Bratislava 

20. Žiadateľ - MT Inžiniering, s.r.o., Kapicova 7, 851 01  Bratislava, je povinný podľa 
platného VZN č. 2/2020 zo dňa 11.02.2020 o miestnych daniach na území mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka uhradiť sadzbu dane za rozkopávku a zaujatie územia na verejnom 
priestranstve, ktorá bude vyrúbená platobným výmerom na základe vydaného povolenia 
na rozkopávku územia na verejnom priestranstve a oznámenia o zániku daňovej 
povinnosti za užívanie verejného priestranstva. 

 
Za vydanie tohto povolenia sa vyrubuje správny poplatok podľa položky 82 písm. c/ 

zákona NR SR č.145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o správnych poplatkoch vo 
výške 80,00 € 
 
 

          RNDr. Martin Zaťovič 
                       starosta  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodnutie dostanú : 
MT Inžiniering, s.r.o., Kapicova 7, 851 01  Bratislava 


