
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Nám. Rodiny 1, 843 57 Bratislava

č. 2019/456//G/7/Ro V Bratislave dňa 15.5.2019

STAVEBNÉ POVOLENIE
J

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného 
zákona žiadosť o stavebné povolenie, a na základe tohto preskúmania podľa § 66 stavebného zákona 
a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povoľuje

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

stavbu: 
stavebníkovi:

Prekládka NN, (ďalej len "stavba")
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 
ktorého zastupuje Ing. Jaroslava Kováčová, I. Bukovčana 13, 841 08 Bratislava, 
(ďalej len "stavebník"),

miesto stavby: na pozemku register "C" pare. č. 478/117, 478/115, registra "E“ pare. č. 446/2 
v katastrálnom území Mariartka a na pozemkoch register "C" pare. č. 1156/3, 
1158/1, 1159/3, 1156/1, 1151/6, 1159/2, 1153/23 a register "E" pare. č. 6039 v 
katastrálnom území Záhorská Bystrica,

účel stavby: 
popis stavby:

inžinierska stavba podľa § 43 a ods. 3 stavebného zákona, 
prekládka vzdušného NN holého vedenia typu 4 x 50 AlFe6 osadeného na 
existujúcich podperných bodoch. Na verejnom priestranstve sa osadia nové 
podperné body a zrealizuje sa nový NN rozvod izolovaným závesným káblom. 
Danou prekládkou sa zabezpečí zvýšenie spoľahlivosti el. zariadení a uvoľnia sa 
súkromné parcely. Z dôvodu prekládky vznikla požiadavka o preloženie 
existujúceho odberného miesta :
1 x NN prípojka pre RE 27
1 x NN prípojka pre RE27VE
2x NN prípojka smer spojky SVC - Z 50
Po zrealizovaní nového preloženého NN rozvodu a NN prípojok s tým 
súvisiacich sa existujúce NN holé vzdušné vedenie zdemontuje.

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú 
vypracoval ELUNITA, s.r.o., Ing. Juraj Szabo, Romanova 1679/27, 851 02 Bratislava a ktorá je 
prílohou tohto rozhodnutia.

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby 
právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 

cn
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podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu 
zdravia a osôb na stavenisku.

4. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia 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 a príslušné technické normy.

5. Stavba bude ukončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia.

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

7. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom "Stavba povolená" s týmito 
údajmi:

a) označenie stavby,
b) označenie stavebníka,
c) kto stavbu realizuje,
d) kto a kedy stavbu povolil,
e) termín začatia a ukončenia stavby, 

a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby.
8. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3) písm. h) stavebného zákona oznámiť stavebnému 

úradu začatie stavby.
9. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými 

bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
10. Počas stavebných prác musí stavebník dodržiavať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti 

práce technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle vyhlášky 
SUBP a SBU č. 374/1990 Zb. "Bezpečnosť práce pri stavebných činnostiach" a ustanovenia 
§ 43 i ods. 3 písm. e, g, h stavebného zákona.

11. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženia stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov 
a umiestnenie zariadenia staveniska (§ 43i ods. 3 písm. d/ stavebného zákona).

12. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť 
k ohrozeniu života (§ 43i ods. 3 písm. a/ stavebného zákona).

13. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a stavebné povolenie a o stavbe musí 
byť vedený stavebný denník. Počas výstavby musí byť vykonávaný riadny výkon stavebného 
dozoru a autorský dozor projektanta.

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

15. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia (§ 76 
stav, zák.), o ktoré musí stavebník požiadať stavebný úrad 15 dní pred dokončením stavby. Návrh 
na kolaudačné konanie podá stavebník v zmysle § 79 stav, zákona.

16. Stavebník je povinný odovzdať stavebnému úradu v kolaudačnom konaní potvrdenie správcu 
digitálnej mapy o odovzdaní príslušnej dokumentácie. Jej rozsah stanoví správca digitálnej mapy, 
ktorým je Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č.l.

17. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky z vyjadrení dotknutých orgánov:
BVS, a.s. vyjadrenie dňa 24.10.2018 č. 43257/2018/TK
1. 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') (Šteffek Martin 0902964451).
2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s 
vodohospodárskymi zariadeniami 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.
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3. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, 
umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať 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.
4. 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. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez 
podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke 
www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).
5. 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.
6. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je 
potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej 
zmien a dodatkov.
7. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi 
požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom 
rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné 
zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred 
zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV.
8. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému 
pracovníkovi DDV a DOOV.
9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v 
pásme 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, 
prípadne prevádzkovateľa.
Krajský pamiatkový úrad Bratislava stanovisko dňa 2.11.2018 č. KPUBA-2018/21023- 
2/87337/ŠUS
1. 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.
Okresný úrad Bratislava, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ZP 
vyjadrenie Č.OÚ-BA-OSZP3-2018/084349/STK zo dňa 10.9.2018
1. Na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona. Realizácia stavby 
nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú. Podľa Regionálneho územného systému 
ekologickej stability mesta Bratislavy trasa nového NN vedenia i jestvujúce NN vedenie určené na 
demontáž križujú Grmolínsky potok (prítok Mariánskeho potoka), ktorý s brehovou vegetáciou tvorí 
regionálny biokoridor Stará mláka s prítokmi.
2. Podľa údajov v PD je trasa navrhnutá mimo jestvujúce dreviny a nedôjde k ich výrubu. Vydanie 
územného rozhodnutia a stavebného povolenia navrhovanej stavby nevyžaduje vydanie 
predchádzajúceho súhlasu ani výnimky orgánu ochrany prírody a krajiny podľa zákona.
3. Upozorňujeme na práva a povinnosti pri ochrane drevín vyplývajúce z § 47 zákona. Z hľadiska 
záujmov ochrany prírody požadujeme trasu nových NN vedení a zariadení umiestniť v dostatočnej 
vzdialenosti od jestvujúcich drevín, aby tieto naďalej mohli plniť svoju funkciu a neboli vyrúbané v 
rámci povinnosti odstraňovať dreviny v ochrannom pásme sietí vyplývajúcej z osobitných predpisov. 
Upozorňujeme, že pri stavebných a výkopových prácach je potrebné postupovať tak, aby 
nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí týchto drevín (§ 47 ods. 1 zákona 
OPK) a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, 
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

http://www.bvsas.sk
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vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-2018/087298/CEM/IV zo dňa 18. 9. 2018
1. Držiteľ odpadov je povinný:
- zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, 
odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
- 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,
- uchovávať a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy v 
odpadovom hospodárstve (§ 2 vyhláška MZP SR č. 366/2015 Z.z.) ak nakladá ročne v súhrne s viac 
ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s 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.
2. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho 
vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemného kontajnera), 
následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému odberateľovi.
3. Ku kolaudačnému konaniu je potrebné doložiť záväzné stanovisko tunajšieho úradu podľa § 99 
ods. 1 písm. b bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie stanoviska je potrebné doložiť 
doklad, preukazujúci spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j., faktúry a vážne lístky o odovzdaní 
odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podľa vyjadrenia tunajšieho úradu v 
stavebnom povolení). V dokladoch musí byť taxatívne označená stavba, z ktorej odpad pochádza, 
inak doklad nebude považovaný za relevantný.
Západoslovenská distribučná a.s. stanovisko dňa 17.9.2018
-Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. 
(silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o 
energetike a jeho noviel. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme 
správy energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná č. 14, pre zariadenia VVN a 
zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3.
-Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých WN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 
Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a 
mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. 
Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie ( oboznámenie ) všetkých osôb 
vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti 
VVN, VN a NN vedení.

Odôvodnenie
Dňa 21.3.2019 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto 
dňom bolo začaté stavebné konanie.
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané pod č. sp. 2019-18/1653/U/4/Ro dňa 14. 1. 
2019, právoplatné 4. 3. 2019.
Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a 
dotknutým orgánom. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od 
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a 
žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby. 
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Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, v ktorej môžu účastníci 
konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány svoje stanoviská.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených 
v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a zistil, že jej 
realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi 
vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov požadovaných 
osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického 
vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky 
územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného 
konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto 
rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Upozornenie:
Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby 
nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie (podľa § 54 správneho poriadku) do 15 dní odo 
dňa oznámenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal - Mestská časť Bratislava-Záhorská 
Bystrica, Nám. Rodiny 1, 843 57 Bratislava. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Krúpa
starosta

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli na dobu 15 dní.

Zvesené dňa:

. ■ .
/

Vyvesené dňa: ............

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vývesenie a zvesenie oznámenia /rozhodnutia/.
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Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z, o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov položky 60 písm. g vo výške 100.00 € bol zaplatený.

Príloha:

overená projektová dokumentácia

Doručí sa:
účastníci (doručenky)
1. Ing. Jaroslava Kováčova, I. Bukovčana 13, 841 08 Bratislava
2. Mikuláš Bednár, Ševčenkova 10, 851 01 Bratislava
3. Mária Bednárová, Ševčenkova 10, 851 01 Bratislava
4. Sophia Caková, K. Adlera 10, 841 02 Bratislava
5. PhDr. Marcela Macharáčková, V záhradách 17, 811 02 Bratislava
6. Peter Richter, Tešedíkova 17A, 841 06 Bratislava
7. Jana Richterová, Tešedíkova 17A, 841 06 Bratislava
8. Ing. Peter Varga, Bratislavská 51, 841 06 Bratislava
9. RNDr. Ľubica Vargová, Bratislavská 51, 841 06 Bratislava
10. ELUNITA, s.r.o., Ing. Juraj Szabo, Romanova 1679/27, 851 02 Bratislava
11. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
12. Vlastníkom pozemku pare. č. 1145/164 k. ú. Záhorská Bystrica, ktorých vlastnícke alebo iné 
práva k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté, doručované 
verejnou vyhláškou

dotknuté orgány
13. BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
14. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Lešková 17, 811 04 Bratislava
15. Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka
16. Okresný úrad Bratislava, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Tomášikova 46, 832 05 
Bratislava
17. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava


