
Bratislavslcý
samosprávny
kraj

Č.s.: 08025/2021 /ŠSMD/381 85_1 o Bratislava 16.11.2021

ROZHODNUTIE
Bratislavský samosprávny kraj ako príslušný špeciálny stavebný Úrad pre stavby

mestských električkouých dráh a trolejbusových dráh a pre stavby v ĺch ochrannom pásme, ktoré
slúŽĺa prevádzke dráhyalebo doprave na nej (d'alej len,'špeciálny stavebný úrad") podl'a s 105
ods. 1 písm' c) zákona č. 513l2oo9 Z'z. o dráhach a o zmene a doplnení niektoých zákonov
v znení neskorších predpisov a $ 120 zákona č. 50/1 976 zb' o územnom p|ánovaní a stavebnom
poriadku (d'alej len ,,stavebný zákon") v znení neskorších predpisov, zastúpený Útvarom riaditel'a
Uradu Bratislavského samosprávneho kraja, príslušným podl'a Čl' x ooou 9. písm. a) a bodu 10.
písm. a) organizačného poriadku Uradu Bratislavského samosprávneho krajazodňa31 'o3'2017
v znení jeho Dodatku č. 1 zo dňa 20'09.2017, Dodatku č' 2 zo dňa 28.02'2018, Dodatku č. 3 zo
dňa 25.01 .2019, Dodatku č. 4zo dňa23'10'2019 a Dodatku č' 5 zo dňa 03.08.2O2O v spojení s
$ 16 ods. 3 zákona č,' 30212001 Z. z' o samospráve vyšších územných celkov (dalej len ,,zákon
o samosprávnych krajoch") v znení neskorších predpisov, po uskutočnenom stavebnom konaní
rozhodoltakto:
vsúladesustanoveniami $66ods.2a$69 vspojenís $66 stavebnéhozákonaa $46a$47
zákona č,' 7111967 Zb' o správnom konaní (d'alej len ,,správny poriadok") v znení neskorších
predpisov vydáva

stavebné povolenie
slavebníkovi: Dopravnému podniku Bratislava, ä.S., olejkárska 1, 814 52 Bratislava,
lCo: 00 492736 (d'alej len,,stavebník'')
na stavbu:,,Trolejbusová trat' Záhradnícka - Karadžičova,,
členenú na obiektv:
so 60í Tro|ejové vedenie
so 602 ovIádanie výhybiek
so 603 Výmena trat'ových rozvádzačov TRP, TRM
so 604 ochranné opatrenia v zóne tro|ejového vedenla
so 605 ýpr"u" GSSv križovatke Záhraďnicka - Karadžičova
so 606 Uprava CSS v križovatke Karadžičova - Poľná
so 607 Preložka veľejného osvetlenia
(d'alej len ,,stavba")
vlastník stavbv: Hlavné mesto SR BratisIava, lČo: oo603 481, Primaciálne námestie,
814 99 Bratislava
miesto stavbv: Bratislava, KaradžiŽova ul', Záhradnícka ul',
katastráIne Územle Staré Mesto
parcely registra,,c" KN č. 21 29ol 4; 21 8631 1 ; 21 851 l 8; 97 81 l 4; 21 28313; 1 2296
parcely registra ,,E" KN č. 21896; 10162;10161 1025812;21862;21863;21283
katastrálne územie Nivy
parcely registra ,,c" KN č' 2189511;2128311; 10129; 10446
druh stavbv: zmena dokončenej stavby - dopravná infraštruktúra - trvalá líniová stavba
účel stavbv: rekonštrukcia trolejového vedenia - modernizácia MHD na báze ekologickej
elektrickej trakcie.
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Základné údaje o stavbe, opis stavby:
so 60í Trolejové vedenie rieši trolejové vedenie trolejbusov na KaradŽičovej ulici, na
Záhradníckej ulici, ako aj v samostatnej kriŽovatke ulíc Záhradnícka _ KardŽičova z dÔvodu
zastaraného a opotrebovaného existujúceho trolejového vedenia. Rozsah trolejového vedenia je
riešený na Karadžičovej ulici medzi ulicami Páričkova aKrížna, na Záhradníckej ulici medzi
úsekouými izolátormi na obidvoch stranách kriŽovatky Záhradnícka _ Karadžičova.
DemontáŽ:
Existujúce dvojstopové pruŽné - nekompenzované trolejové vedenie, tvorené trolejovým vodičom
2 x Cu 100 mm2, ktoýje umiestnený na priečnych prevesoch, sčasti na izolačných konzolách,
kotvených na ocel'ových trubkouých trakčných stoŽiaroch sa komplet zdemontuje. Trakčné
stoŽiare zostávajú, demontujú sa len stoŽiare č' í55/58, č' 155142, Bez č., č.2571068 na
KaradŽičovej ulici a č' 257113 v kriŽovatke KaradŽičova - Záhradnícka, t.j. celkom Sks stoŽiarov.
Na KaradŽičovej ul. sa zdemontujú napájacie body na stoŽiaroch č. NB155A a NB257A vrátane
komplet výzbroje, úsekoqý izolátor v obidvoch stopách pri prevese medzi stoŽiarmi č. UD155t257
aUD257l155 bez výzbroje, elektrická výhybka ES10", ktorá zabezpečuje pravé odbočenie
trolejového vedenia Vsmere od ul. Mynské nivy na Páričkovú ul., elektrická výhybka ES10'pri
Pol'nej ulici, ktorá zabezpečuje l'avé odbočenie trolejového vedenia V smere zKaradžič,ovej ul. na
Páričkovu ul., elektrická uýhybka EL20", ktorá zabezpečuje l'avé odbočenie trolejového vedenia
V smere od Legionárskej'ul. na Záhradnícku ul. Na Záhradníckej ul. sa zdemontujú úsekové
izolátory na stoŽiaroch č. UD257ĺ251 a UD2571562 vrátane komplet výzbroje, d'alej sa demontuje
elektrická t'ahová výhybka EP20", ktorá zabezpečuje pravé odbočenie vedenia V smere zo
Záhradníckej ul. na KaradŽičovu ul. Zdemontujú sa tieŽ dve 4azdné výhybky v kriŽovatke
Záhradnícka_Karadžičova a tieŽ dve kríŽenia trolejbus -trolejbus XTT v kriŽovatke KaradŽičova
- Páričkova, ako aj šest'kríŽenítrolejbus - trolejbus XTT v kriŽovatke Záhradnícka_Karadžičova.
MontáŽ:
V rámci realizácie sa namontuje dvojstopové pruŽné - nekompenzované trolejové vedenie
pouŽitím projektovaného trolejového vodiča 2 x Cu 100 mm2. Je navrhnutý systém trolejového
vedenia s pruŽným závesom nosným lanom alzry + m, v oblúkoch pruŽným Ŕyväolornym závesom
dlŽky 500 mm. V rámci montáŽe sa osadí jeden nový projektovaný ocel'ový trubkouý trakčný
stoŽiar s nadzemnou výškou 10,5 m.
Na KaradŽičovej ul. na existujúcich stoŽiaroch č. NB155A a NB257A sa osadí projektovaný
napájací bod s komplet výzbrojou, tvorenou dvojpólovým odpojovačom oMD 3/2000 s ručným
pákovým pohonom, rôŽkovými bleskoistkami v dvojitej izolácii, prepojovacím vedením medzi
odpojovačom a trolejor4ým vedením - vodičom CHB|J 120 mm2.
Na Záhradníckej ulici na existujúcich stoŽiaroch č.UD257ĺ251,UD257t562a257to6B sa osadí
projektovaný úsekový izolátor s komplet výzbrojou, tvorenou dvojpólovým odpojovačom oMD
312000 s ručným pákovým pohonom a prepojovacím vedením medzi odpojovačom a trolejovým
vedením - vodičom CHBU 12o mm2.
V rámci montáŽe sa do trolejového vedenia na KaradŽičovej ulici namontuje pro1ektovaná
elektrická t'ahová symetrická motorčeková výhybka 1-Es10' s elektricky ovládaným kríŽom, ktorá
zabezpečí pravé odbočenie trolejového vedenia V smere od ul' Mlynské nivy na Páričkovu ulicu.
TieŽ sa do trolejového vedenia na KaradŽičovej ulici (pri Pol'nej ulici) namontuje projektovaná
elektrická ťahová symetrická motorčeková výhybka 2-ES10' s elektricky ovládaným kríŽom, ktorá
zabezpečí l'avé odbočenĺe trolejového vedenia v smere zKaradžičovej ulice na Páričkovu ulicu.
TieŽ sa v rámci montáŽe do trolejového vedenia na Záhradníckej ulici namontuje projektovaná
elektrická t'ahová symetrická motorčeková výhybka 3-ES10' s elektricky ovládaným kríŽom, ktorá
zabezpečí pravé odbočenĺe trolejového vedenia V smere zo Záhradníckej ulice na KaradŽičovu
ulicu. TaktieŽ sa v rámci montáŽe do trolejového vedenia na KaradŽičovej ulicĺ namontuje
projektovaná elektrická t'ahová symetrická motorčeková r,nýhybka 4-Es10" s elektricky ovládaným
krížom, ktorá zabezpečí l'avé odbočenie trolejového vedenia v smere od Legionárskej ulice na
Záhradnícku ulicu.
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V rámci montáŽe sa namontujú dve zjazdné t'ahové uýhybky v kriŽovatke Záhradnícka
KaradŽičova, fazdná symetrická 1-zs10" na Záhradníckej ulici a 4azdná l|avá 2-ZL20o na
KaradŽĺčovej ulici.
Súčast'ou montáŽe je aj montáŽ dvoch kríŽení trolejbus - trolejbus XTT40' v kriŽovatke
KaradŽičova - Páričkova, ako aj šest' kríŽení trolejbus - trolejbus XTT v kriŽovatke Záhradnícka _
KaradŽičova.
so 602 ovládanie výhybiek - projektované 4 výhybky sú elektrické t'ahové symetrické
motorčekové s elektricky ovládaným kríŽom trolejového vedenia trolejbusov. ovládané budú
prostredníctvom rozvádzačov ovládania výhybiek. Rozvádzače ovládania je moŽné ovládat'
dial'kovým štvorkanálovým vysielačom vodičom z trolejbusu ' Rozvádzač RoV 1 pre ovládanie
výhybky 1-Es10" je pripevnený na stoŽiari č. 155/59, rozvádzač RoV 2 pre ovládanie rnýhybky
2-Es1O"na stoŽiari č. 155/58, rozvádzač RoV 4 pre ovládanie výhybky 4-ES1O'na stoŽiari č.
257ĺ21 na Karadžičovej ulici arozvádzač RoV 3 pre ovládanie výhybky 3-ES1O"na stoŽiari č.
257l11 naZáhradníckej ulici. Uvedené rozvádzače budú uchytené na stoŽiaroch - spodná hrana
vo výške 4,5 m.

so 603 Výmena trat'ových rozvádzačov TRP, TRM
Demontované 4 ks traťových rozvádzai,ov NS 251, sS251, Ns 257, ss257 osadené na
Záhradníckej ulici budú nahradené novými trat'ovými S-vývodovými plastouými rozvádzačmi TRP
251, TRM 251, TRP 257, TRM 257 vyhotovenými v dvojitej izolácii' Budú osadené na miestach
jestvujúcich skríň a na jestvujúci betónový základ'
so 604 ochranné opatrenia v zóne troIejového vedenia
ochranné opatrenia budú riešené v zmysle platných predpisov pre zariadenia, ktoré sa
nachádzajú v zóne trolejového vedenia a zberača prúdu trolejbusovej trate v riešených Úsekoch.
so 605 ýp'"u" GSS v križovatke ZáhradnÍcka - Karadžičova
so 606 Uprava CSS v križovatke Karadžičova _ Poľná
ochranné opatrenia pre So 605 a so 606 proti spätným trakčným prÚdom sÚ navrhnuté
oddel'ovacím transformátorom, ktoý je umiestnený v samostatnej skrini s označením S.TR vedl'a
skrine radiča CDS.
so 607 Preložka verejného osvetlenla
Demontuje sa svetelný bod č' 086/083 na Karadžičovej ulici' Demontuje sa svietidlo, výloŽník
a elektrovýzbroj' Demontovaný osvetl'ovací bod bude nahradený uličným výbojkovým svietidlom
SR 1 1, 150W, ktoré bude umiestnené na jednoramennom výloŽníku na trakčné stoŽiare' VýloŽník
sa osadí na nový ocel'ový kombinovaný trakčný trubkoý stoŽiar trolejového vedenia.

okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o Životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zloŽiek Životného prostredia vydal stanovisko č.: oU-BA-osZP3-
20211062627-007 zo dňa 29'07.2021, v ktorom konštatuje, Že rekonštrukcia trolejbusovej trate,
tak ako je opísaná v Žiadosti, nepredstavuje zmenu navrhovanej činnosti (uŽ realizovanej) podl'a
$ 3 písm. f) vsúlade s $ 18 ods. 2 písm. d) zákona č'2412006Z. z. o posudzovaní vplyvov na
Životné prostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o posudzovaní) v znení
neskorších predpisov, a nie je tak predmetom konania podl'a zákona o posudzovaní vplyvov.

Mestská čast' Bratislava - Staré mesto vydala záväzné stanovisko obce v zmysle s 140b
stavebného zákona zn': 2284712021 zo dň'a 24'05'2021, ako potvrdenie súladu projektovej
dokumentácie pre realizáciu stavby s predpokladaným Územným rozvojom Mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto, pre potreby vydania stavebného povolenia špeciálnym stavebným
úradom BSK podl'a s 120 stavebného zákona'

Podmienkv pre uskutočnenie a užívanle stavbv:
1. Stavba bude zrealizovaná podl'a projektovej dokumentácie stavby overenej v stavebnom

konaní, ktorú vypracoval DELTES, s.r.o., Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava - kolektív
odborne spôsobilých elektrotechnikov špecialistov na projektovanie a konštruovanie
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elektrických zariadení na električkových atrolejbusových dráhach v09/2016' Pro.;ektová
dokumentácia overená tunajším úradom je neoddelitel'nou súčast'ou tohto rozhodnutia'

2. Za realizovatel'nost'projektu zodpovedá projektant ($ 46 stavebného zákona)'
3. Stavba sa povol'uje ako trvalá.
4. So stavebnými prácami na stavbe, v rozsahu tohto rozhodnutia o povolení stavby, moŽno

začať aŽpo nadobudnutíjeho právoplatnosti ($ 52 správneho poriadku), ktorÚ potvrdÍtunajší
stavebný Úrad. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch
rokov odo dňa, ked'nadobudlo právoplatnost'($ 67 stavebného zákona)'

5. Bez súhlasu tunajšieho úradu sa stavebník nesmie odchýlit' od schválenej projektovej
dokumentácie.

6. Stavba bude realizovaná dodávatel'sky. Stavebník je povinný do 15 dní od ukončenia
výberového konania písomne oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu v zmysle $ 62 ods. 1

písm. d) stavebného zákona meno (názov) a adresu (sídlo) zhotovitel'a stavby
a zabezpeč,enie odborného vedenia stavby - stavbyvedÚci ($ 44 resp. s 45, s 46a, $ 46b
stavebného zákona). Bez zabezpečenia odborného vedenia stavby nesmie bý' začaté so
stavebnými prácami.

7. Stavebník je povinný podl'a $ 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona písomne oznámiť
tunajšiemu stavebnému úradu, Že so stavbou začal - v lehote do 5 dníod začatia stavby.

8. Stavba musí byt' úplne dokončená do 8 mesiacov odo dňa jej začatia. Termín začatia
stavebných prác oznámi stavebník listom stavebnému Úradu.

9. Stavenisko musí:. byt' zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môŽe dÔjst' k ohrozeniu
Života alebo zdravia a to prípadne aj Úplným ohradením ($ a3i ods. 3 písm. a) stavebného
zákona),. byt' označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch
výstavby (s 43i ods. 3, písm. b) stavebného zákona)' Stavebník je povinný pred začatím
stavby umiestniť na viditel'nom mieste pri vstupe na stavenisko tabul'u primeraných
rozmerov, na ktorej uvedie:
aĺ označenie stavby (druh a účel),
b/ označenie stavebníka (meno a adresa),
c/ zhotovitel'a stavby (meno zodpovedného stavebného vedúceho /stavebný dozor),
d/ termín zaéatia a ukončenia stavby,
e/ stavebný úrad, ktoý stavbu povolil a kedy stavbu povolil (číslo a dátum právoplatného
stavebného povolenia),
tabul'u ponechá na stavenisku až do kolaudácie,. umoŽňovat' bezpečné uloŽenie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a
umiestnenie zariadenia staveniska (S 43i ods' 3, písm. d) stavebného zákona) na
prĺslušnom stavebnom pozemku,. mat' zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu (s 43i ods. 3, písm. f) stavebného
zákona) na riadenú skládku. Stavebník ku kolaudácii doloŽí doklady o mnoŽstve
a spôsobe zneškodnenia odpadu zo stavby (prevzatie zmluvnou stranou), pričom budÚ
dodžané ustanovenia zákona č' 7912015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia h|. m. SR Bratislavy Ó' 1212001
o nakladanís komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. m.
SR Bratislavy jeho doplnení nariadením č,. 1412011,. umoŽňovať bezpečný pohyb osÔb vykonávajúcich stavebné práce (s 43i ods. 3 písm. e)
stavebného zákona), mat'vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a pohyb
osôb vykonávajúcich stavebné práce (s 43i ods. 3 písm. g) stavebného zákona),. byt' zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia l'udí na
stavenisku a v jeho okolí ($ 43i ods. 3 písm' h) stavebného zákona), zákon č' 35512007
Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ako aj ochrana Životného prostredia
podl'a osobitných predpisov (zákon č'. 54312002 Z'z' o ochrane prírody a krajiny v znení
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neskorších predpisov, zákon č' 47812002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších
predpisov, zákon č;.36412004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov).

10. Stavebník je povinný zabezpečit' počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení' ktonými
bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na Životné prostredie.

!t. Počas stavebných prác musí stavebník zabezpečiť opatrenia v zmysle SUBP č' 59t1982
Zb., ktorou sa určujÚ základné poŽiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických
zariadení v platnom znení, dbat' na ochranu zdravia osôb pri práci na stavenisku v zmysle
zákona NR sR č' 12412006 Z'z' o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplneníniektoých zákonov, v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 14712013 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 niektoých pracovných
činností.

12. Stavebník je povinný zabezpečit', aby počas celej doby výstavby bola na stavbe k dispozícii
príslušná projektová dokumentácia stavby overená špeciálnym stavebným úradom (s 43i,
ods. 5 stavebného zákona), právoplatné stavebné povolenie, stavebný' prípadne montáŽny
denník (s 46d stavebného zákona a $ 28 vyhlášky MZP SR č. 45312000 Z.z'), t.j' podklady
potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohl'adu. Stavebný
denník (montáŽny denník) je súčast'ou dokumentácie uloŽenej na stavenisku; do
stavebného denníka sa zapisujú všetky dôleŽité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní
štátneho stavebného dohl'adu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním stavby
a autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh
výstavby. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných
prác až do skončenia stavebných prác.

13. Stavebný Úrad týmto oznamuje, že na stavbe môŽe byt vykonaný štátny stavebný dohl'ad
povereným zamestnancom stavebného úradu, vsÚlade s $ 98 vnadväznosti na s 134
stavebného zákona, a za tým účelom vstúpit' na cudzí pozemok a stavby. Stavebnĺk,
oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby,
sú povinní umoŽnit' orgánom štátneho stavebného dohl'adu a nimi prizvaných znalcom
vstupovat' na stavenisko a do stavby, nazerat'do jej dokumentácie a utvárat' predpoklady pre
výkon dohl'adu (s 100 písm' a) stavebného zákona)' Týmto poučením má stavebný úrad za
to, Že vstup na cudzí pozemok, na stavenisko, na stavbu alebo do nej bude vykonané
s vedomím ich vlastníka, v zmysle s 134 stavebného zákona.

14. Stavebník je povinný pouŽit' na stavbe vhodné stavebné výrobky ($ 66 ods. 2, písm' g) a S
43f stavebného zákona), ktoré sú podl'a osobitných predpisov (zákon č' 13312013 Z.z'
o stavebných qýrobkoch) vhodné na pouŽitie v stavbe na zamýšl'aný Účel v súlade s
Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) č. 30512011 a dodžať vyhlášku MDVaRR
SR č. 16212013Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných ýrobkov a systémy
posudzovania parametrov. Doklady o overení poŽadovaných vlastností stavebných
výrobkov predloŽí stavebník stavebnému úradu pri Ústnom konanÍ spojenom s miestnym
zist'ovaním vrámci kolaudačného konania stavby, v súlade s ustanovením $ 18 vyhl. č.
45312000 Z'z', ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

15. osobitné podmienky:
. Stavebník je povinný uskutočňovat'stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému

má vlastnícky alebo iný právny vzťah.. Stavebník je povinný pred začatím zemných prác zabezpečiť výýčenie a označenie
všetkých podzemných sietí a vedení a ich ochranných pásiem príslušnými správcami
a ich polohu overiť kopanými sondami. Po obnaŽení všetkých inŽinierskych sietí je
potrebné prizvat'správcov a prerokovat's nimi navrhnutý spôsob ich úprav a ochrany.
Pri súbehoch a kriŽovaniach jestvujúcich inŽinierskych sietí s navrhovanou stavbou
rešpektovať STN 73 6005, 73 6701 a STN 75 5401; rešpektovat' všetky silové aj
oznamovacie energetické zariadenia a dodžať ich ochranné pásma podl'a $ 43 zákona
č. 25112012 Z'z' o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
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neskorších predpisov' Napojenie na verejné inŽinierske siete je potrebné odsúhlasiť
s príslušnými správcami inŽinierskych sietí'. Stavebník je povinný výkopové práce v ochrannom pásme existujÚcich vedení
vykonávat'ručne, bez pouŽívania strojných mechanizmov. Zemnými prácami odkryté
vedenia je stavebník povinný riadne zaistit' proti poškodeniu a tým zabezpečit' ich plynulÚ
prevádzkyschopnost'.

. Rešpektovat' ustanovenia zákona Ó. 54312002 Z.z, o ochrane prírody a krajiny, ako aj
Všeobecne záväzné nariadenie hl. m. SR Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú
zeleň naÚzemí hl. m. SR Bratislavy.

16. Stavebník v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy č.
1/1995 z23.03.1995 odigitálnej mape BratislavypredloŽí ku kolaudačnému konaniu
potvrdenie správcu digitálnej mapy o splnení ohlasovacej povinnosti podl'a $ 6 citovaného
nariadenia.

17. v zmysle $ 70 stavebného zákona je stavebné povoleniezáväzné ajpre právnych nástupcov
konania.

18. DokončenÚ stavbu, alebo jej čast'- stavebný objekt, spÔsobilú na samostatné uŽívanie
moŽno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia ($ 76 ods. 1 stavebného zákona).
K návrhu na kolaudačné rozhodnutie priloŽí doklady v zmysle $ 17 a $ 18 vyhlášky MŽP SR
č. 45312000 Z.z.

19. Stavebník je povinný zohľadnit' a rešpektovat' podmienky zo stanovísk
dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy a d'alšĺch právnických osôb, ktorým
to vyplýva z osobitných predpisov:

Maoistrát hlavného m Slovenskei reoublikv Bratislava. stanovisko č,' 4342412021 -1 05366 zo
dňa 17 '05.2021. Pri realizácil dodžiavať BozP

dotknutých komunikáci í.
Realizáciu stavby previest' bez mechanického zásahu

ivostio
zložiek . wiadrenie č. oU 1 l 062287 l cED l l zo dňa 25'03.2021
a Džitel' odpadov je povinný:

- zhromaŽd'ovať odpady vytriedené podl'a druhov a zabezpečit' ich pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným neŽiaducim únikom,

- zabezpečit'spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
o prípravou na opätovné pouŽitie v rámcĺ svojej činnosti, odpad takto nevyuŽitý

ponúknut'na prípravu na opätovné pouŽitie inému,
o recýkláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je moŽné alebo účelné zabezpečiť jeho

prípravu na opätovné pouŽitie; odpad takto nevyuŽitý ponúknuť na recykláciu inému,
o zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je moŽné alebo účelné zabezpečit' jeho

recykláciu, odpad takto nevyuŽitý ponúknut'na zhodnotenie inému,
o zneškodnením, ak nie je moŽné alebo účelné zabezpečit' jeho recykláciu alebo iné

zhodnotenie,
- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladat's odpadmi podl'a zákona o odpadoch, ak

nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
- viest' a uchovávat' evidenciu o druhoch a mnoŽstve odpadov a o nakladaní s nimi na

evidenčnom liste odpadu v sÚlade s $2 vyhlášky č. 366/2015Z.z. o evidenčnej ohlasovacej
povinnosti,

- ohlasovat' vznik odpadu a nakladanie s ním podl'a $3 vyhlášky č. 366/2015 Z.z', na tlačive
uvedenom v prílohe č.2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg
nebezpečných odpadov alebo s vĺac 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 a uchovávat' ohlásené údaje.
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o Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povol'uje odpad zhromažd'ovať v mĺeste
jeho vzniku (t.j' v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia vel'koobjemného
kontajnera), následne sa musí ihned' odviest' k oprávnenému odberatel'ovi.r DrŽĺtel'odpadov pred začatím stavebných prác predloŽí tunajšiemu úradu spôsob nakladania
s odpadmi č. druhu 17 05 06 výkopovázemina iná ako uvedená v 17 05 05.

okresnÝ úrad Bratislava. odbor starostlivosti o Životné prostredie. odd. ochranv orírodv a wbraných
zloŽiek ZP. wiadrenie č. oU-BA-oszP3-20211062924-002 zo dňa 28'05'2021:
o V blízkosti drevín, ktoré zostáva1Ú zachované je pri stavebných a výkopových prácach

postupovat'tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo nadzemných častítýchto
drevín ($ 47 ods' 1 zákona oPK) azabezpečiť ich ochranu v zmysle STN 83 7010 ochrana
prírody, ošetrovanie udžiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

Bratislavská vodárenská spoločnosť. a.s.. wĺadrenie č. 10871/2021lGC zo dňa 26.03.2021:. Akúkol'vek stavebnú alebo inÚ činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,
vrátane ich pásma ochrany, je moŽné vykonávat'len v spolupráci a podľa pokynov príslušného
pracovnĺka BVS, Divízia distribúcie vody (d'alej len ,,DDV'') aDivízia odvádzania odpadouých
vôd (d'alej len,,DooV'').

o Prĺ akejkol'vek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjst' ku kolízĺi s
vodohospodárskymi zariadeniami rešpektovat'zariadenia BVS a ich pásma ochrany vrátane
všetkých ich zariadení a súčastí podl'a $ 1 9 zákon a č' 442ĺ2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách.

o V trase vodovodu akanalizácie' vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávat'zemné práce,
umĺestňovat'stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovat'konštrukcie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo
verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohrozit' ich technický stav, vysádzat'trvalé porasty,
umiestňovať skládky, vykonávat' terénne Úpravy a podobne.

. Z dôvodu určenĺa presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhl'adom na navrhovanú
stavbu vytýčiť smer a výšku verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacĺch zariadení
v teréne podl'a zákona č. 44212002 Z'z' o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v
znení neskorších pred pisov.

. Pri tesnom súbehu a kriŽovaní inŽinierskych sĺetí s verejnýmĺ vodohospodárskymi
zariadeniami dodžať sTN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia
vrátane jej zmien a dodatkov.. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadenÍ a prĺ kriŽovaní s nimi
vykonávat' ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach v plnom rozsahu rešpektovat'
rozvody vodovodov akanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, sĺgnalizačné zariadenia' prenosy,
jestvujÚce objekty a pod. odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom
skontrolovať príslušný pracovník DDV a DooV.. Zahájenie výkopouých prác V dostatočnom časovom predstihu nahlásit' príslušnému
pracovníkovi DDV a DooV.

o 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 vzt'ah k terénu, k pozemnej komunikácii
alebo inej stavbe. Tieto práce mÔŽe stavebník vykonávat'iba so súhlasom vlastníka verejného
vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovatel'a.

Slovenský olvnárenskÝ oodnik-Distribúcia. a . wiadrenia č' TD/NS/0510l2o21lsč zo dŕln
27.O7 .2021:
VŠEoBEcNÉ PoDMlENKY:
o Pred realizácĺou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník

povinný poŽiadat' sPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení,r stavebník je povinný oznámit' začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
prostredníctvom online formuláru najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác,
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. stavebník je povinný zabezpečit'prístupnost' plynárenských zariadení počas realizácie činnostĺ
z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky,
údržby a uýkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy)
plynárenských zariadení,

o stavebník je povinný umoŽnit' zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a uýkon kontroly
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zarĺadení,. stavebník je povinný realizovat' zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na kaŽdú
stranu od obrysu nízkotlakého (d'alej ako ,,NTL'') plynovodu a stredotlakého (d'alej ako ,,STL'')
plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (d'alej ako ,,VTL'')
plynovodu, až po predchádzajúcom výýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne
ručne, bez pouŽitia strojových mechanizmov, so zuýšenou opatrnost'ou, za dodžania STN
73 3050, a to pokial'sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,l pred realizáciou akýchkol'vek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na kaŽdú stranu od
obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu WL
plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný V mieste kriŽovania s
plynárenským zariadením (a ak ku kriŽovaniu nedochádza, V mieste priblíŽenia k
plynárenskému zariadeniu) obnaŽit'plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou
pre overenie priestorového uloŽenia plynárenského zariadenia a taktieŽ overenie priebehu
trasy vŕtacieho (resp. pretláóacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy
sú neoddelitel'nou prílohou tohto stanoviska,. V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na kaŽdú stranu od obrysu NTL
plynovodu a STL plynovodu nie je moŽné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou
metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predloŽit' SPP-D
realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadat' o stanovenie podmienok na
vykonávanie takýchto prác,

o vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo
vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu WL plynovodu je zakázané,

o 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,. prístup k akýmkol'vek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi
je prísne zakázaná, pokial' sa na tieto práce nevzt'ahuje vydané povolenie SPP-D,

o stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inŽinierske siete počas
celej doby ich odkýia proti poškodeniu,

. stavebník nesmie bez sÚhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat'také terénne úpravy,
ktoré by zmenilĺjeho doterajšie krytie a hlbku uloŽenia, v prípade zmeny Úrovne terénu všetky
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadit' do novej úrovne terénu,o každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí bý' ihned'
ohlásené SPP-D, nedodžanie tejto povinnosti môŽe viest' k váŽnemu ohrozeniu Života,
zdravia a majetku verejnosti,

o stavebník je povinný pri realizácií stavby dodžiavat' ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktieŽ ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmä 906 01 ,. stavebník je povinný rešpektovať a zohl'adnit' existenciu plynárenských zariadení aialebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,. stavebník je povinný pri súbehu a kriŽovanínavrhovaných vedenís existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodžať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

o v ZľľlYSle $ 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovatel'a
distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani
umiestňovat'stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
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. V zmysle $ 80 Zakona o energetike stavebník nesmie bez sÚhlasu prevádzkovatel'a
distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovat' stavby

osoBlTNÉ PoDMIENKY:
o stavebník je povinný dbat'hlavne na kriŽovanie a súbeh s distribučným plynovodom - ochranné

a bezpečnostné pásma (hlavne podl'a TPP 906 01).
Západoslovenská distribučná. a.s'. stanoviská zo dňa 17.03.2021 a 24.03.2021:
o Stavebník je povinný dodžiavať ochranné pásma elektroenergetických zariadení spoločnosti

Západoslovenská distribučná, a's. podl'a $ 43 Zákona o energetike.. V územízasiahnutom stavbou sa nachádzajú NN a VN siete ZS DlS, a.s
o Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný poŽiadať spoločnosť Západoslovenská

d istri b u čná o vytýčen í existuj Úcĺch elektroe nergetických zariadení'r Stavebník je povinný realizovat'stavbu podl'a odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby
nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti
Západoslovenská distribučná.. Vzdušné a káblové vedenia rešpektovat'v plnom rozsahu vrátane ich ochranných pásiem.

o Realizáciou povolených prác nesmie byt'narušená stabilita existujúcich podperných bodov
vedenia vrátane uzemňovacej sústavy.. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku.. V zmysle $ 43 Zákona o energetike č' 25112012 Z. z' sa na ochranu elektrických zariadení
distribučnej sústavy zriad'ujú ochranné pásma' V ochrannom pásme je zakázané:

Privonkajšom nadzemnom elektrlckom vedenĺ a pod eIektrickým vedením:
a) zriad'ovat'stavby, konštrukcie a skládky,
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
c) vysádzať a pestovat'trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m

od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
d) uskladňovať l'ahko horl'avé alebo výbušné látky,
e) vykonávať činnosti ohrozujÚce bezpečnost'osôb a majetku,
f) vykonávať činnosti ohrozujÚce elektrické vedenie a bezpečnosť a spol'ahlivosť

prevádzky sÚstavy.
Vysádzat'a pestovať trva|é porasty s ýškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujÚcej 5 m
od kra1ného vodiča vzdušného vedenia moŽno len vtedy, ak je zabezpečené, Že tieto porasty pri
páde nemÔŽu poškodit' vodiče vzdušného vedenia.
Vlastník nehnutel'nosti je povinný umoŽniť prevádzkovatel'ovi vonkajšieho nadzemného
elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umoŽnit' prevádzkovatel'ovi
vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udrŽiavať priestor pod vedením a vol'ný pruh
pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického
vedenia. Táto vzdialenost' sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča
nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu'
Prl vonkajšom podzemnom elektrickom vedení a nad týmto vedením je zakázané:

a) zriad'ovat'stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a pouŽívat'osobitne
t'ažké mechanizmy

b) vykonávat' bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovatel'a elektrického vedenia
zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spol'ahlivost'a
bezpečnost' prevádzky, prípadne sťaŽit' prístup k elektrickému vedeniu.

V ochrannom pásme elektrickej stanice je zakázané vykonávat' činnosti, pri ktoých je
ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spol'ahlivosť a bezpečnost'prevádzky elektrickej stanice.
V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení je osoba, ktorá zriad'uje stavby alebo
vykonáva činnost', ktorou sa môŽe priblíŽit' k elektrickým zariadenĺam, povinná vopred oznámit'
takúto činnost' prevádzkovatel'ovi prenosovej sústavy, prevádzkovatel'ovi distribučnej sÚstavy a
vlastníkovi priameho vedenia a dodrŽiavat' nimi určené podmienky.
Každý prevádzkovatel', ktorého elektrické zariadenie je v blízkosti ochranného pásma a je
napojené na jednosmerný prúd s moŽnosťou vzniku bludných prúdov spôsobujúcich poškodenie
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podzemného elektrického vedenia, je povinný prijat' opatrenia na ochranu týchto vedení a
informovat' o tom prevádzkovatel'a podzemného elektrického vedenia.o Zriad'ovat' stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia moŽno iba po

pred chádzaj úco m s Ú h lase prevádzkovatel'a sÚstavy.. Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v
ochrannom pásme je povinný odstránit'na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal
alebo dalvykonat'.

V ochrannom pásme je dhlej nutné dodržiavat'nasledovné podmienky:
- Pri práci sa nesmú osoby ani predmety priblíŽit'k Žiuým častiam pod napätím bliŽšie ako

2 metre.
- Nesmú sa vykonávat'zemné práce, ktoré by mohli narušit'stabilitu elektrických zariadení

a stavieb.
- Nesmie sa skladovat'materiál alebo predmety brániace prístupu k zariadeniu.- Na elektrické zariadenia a stavby nie je moŽné umiestňovať predmety, antény, reklamy a

pod. bez súhlasu prevádzkovatel'a.
- Pred začiatkom prác musí reallzátor práczabezpečit'vytýčenie podzemných vedení'- Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedeníje moŽné vykonávat' iba ručne.- V prípade prejazdu vozidiel a mechanizmov cez podzemné elektrické vedenia je potrebné

po dohode s prevádzkovatel'om zabezpečit'ochranu pred mechanickým poškodením.
- Je zakázané manipulovat' s káblami pod napätím'
- Pred zahrnutím odkopaných káblov je potrebné prizvat' prevádzkovatel'a na kontrolu

uloŽenia.
- V prípade potreby je potrebné poŽiadat' s dostatočným predstihom (25 dní)

p revádzkov atel' a zariad en ĺa o zabezpečen ie vyp n utia za riad en ia.- V ochrannom pásme podzemného vedenia nie je moŽné bez súhlasu prevádzkovatel'a
vykonávat'zemné práce, odkopanie alebo navyšovanie vrstvy zeminy.

ŽELEZNlcE SLoVENSKEJ REPUBL|l(Y. oenerálne riaditel'stvo. odbor expertízv. stanovisko č.
32895l2o21lo23o-3 zo dňa 22.07 '2021:. Dodržať podmienky jednotlivých správcov ŽSR:

- oR Trnava č'03173t2021loR TT/SŽTS-4 zo dňa 06.5.2021 z hl'adiska technických
podmienok vo vzťahu k objektom jestvujúcej infraštruktúry Žsn'- Správa majetku ZSR Bratislava č.05409l2021lsM/SsTT zo dňa 18.05'2021'o lnvestor zabezpečí:

- Po realizácii prizvanie správcovských útvarov ŽsR oR Trnava a snĺ ŽsR Bratislava ku
kolaudačnému /preberaciemu konaniu.

- úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariadení ŽSR vyvolaných navrhovanou
činnost'ou.

REPUBL adrenie
17312021r Nakol'ko sa v záujmovom Území v blízkosti plánovanej stavby nachádzajú káblové vedenia a
zariadenia v správe ZSR, dodŽat' pripomienky z vyjadrení správcov káblových vedení a
zarladení, ktoré sú'v prílohách (Sekcia oZT Leopoldov č.03297l202'ĺ/oRTT-2 zo dňa
27.04.2021, SMSU ozT KT č.Dš-1o5l3-21 zo dňa 08.03'2021, Sekcia EE
č'031 7 1 l 202 1 /o RTT/S EE-2-256 zo dňa 04.05'2021)'

NSKEJ REP stan
05409/2021iSMISSTT zo dňa 18'05.202't :. V záujmovom území sa nachádza elektrický kábel AYKY 3x240-120 mm2. Pred zahájením

stavebných prác je stavebník povinný zabezpečit' presné vytýčenie trasy v teréne. Stavebník
je povinný zachovat' ochranné pásmo.
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ŽelpztrllcE sLoVENsKEJ REPUBLIKY riaditel'stvo Trnava. sekcia oznamovacei
n stanovisko. Je predpoklad, Že realizácia predmetnej stavby príde do styku s vedeniami v správe ozT

Vzhl'adom na prítomnosť káblových vedení je stavebník povinný poŽiadat' pred realizáciou
akýchkol'vek prác o vytýčenie káblorných ved-enĺ priamo v teréne pre posúdenie miery kolízie
stavby s trasami káblových vedenív správe ZSR oZT.. Rešpektovat' prítomnosť káblouých vedení a prispôsobenie samostatných prác tak, aby
neprišlo k poškodeniu vedení. Práce v ochrannom pásme vedení (0,5 m od osi kábla na obidve
strany)jepotrebnévykonávat'vsúladesozákonom č.35112011Z.z'(zákazvykonávaťterénne
úpravy, navodzovat' zmenu krytia káblovej trasy, prechádzat' ťažkými mechanizmami a
zriad'ovat'skládky) a pri dodžaní odstupov v zmysle normy STN 736005' V blízkosti káblových
vedení je potrebné zemné práce vykonávat' so zuýšenou opatrnosťou _ ručným výkopom.
odkryté vedenia a zariadenia chránit' voči poškodeniu, preveseniu. Skládky materiálu,
vý'aŽenej zeminy a pod. treba realizovat' na zákĺade vytýčenia tak' aby neboli uloŽené na
káblových trasách. K trase vedení zachovat'trvalý prístup. V prípade realizácie inž. sietí úpravu
priestorového uloŽenia trás inŽ. sietí vo vzťahu k vedeniam riešiť v zmysle normy sTN 736005
a ZSR stanovených vzdialeností. Pri kriŽovaní musia byt'navrhované trasy inŽ. sieti uloŽené
pgpod trasy existujúcich vedenĺŽsR oZT. Navrhovanátrasy inŽ. sietív súbehu umiestnit'na
základe vytýčenia tak, aby bola s odstupom min. 2 m od trasy ZSR oZT. V prípade realizácie
pretlaku v blízkosti vedení štartovacie a ciel'ové jamy pre norný pretlak upravit' na základe
vytýčenia tak, aby neboli stavebnými prácami dotknuté a ohrozené existujúce vedenia ŽSR
oZT (min. 2 m od trasy ZSR ozT). Zabezpečiť, aby pretlak bol riadený. V prípade prejazdu
mechanizmov ponad káblové trasy v správe ZSR oZT (nespevnený povrch) zabezpečit'
ochranu dotknutých káblových trás (spevnením povrchu ngpr. prekrytím káblovej trasy
panelmi)' Pred zakrytím kábla prizvať správcu vedenia (sMsU ozT KT Trnava) za účelom
vykonania previerky, či nedošlo k ich poškodeniu. Po realizácii prác uviesť do pôvodného stavu
krytie káblouých trás ZSR oZT. Akékol'vek poškodenie zemného vedenia (zariadenia),
bezodkladne oznámit' na SMSU ozT KT Trnava. ohlásit' začatie a ukončenie prác na SMSÚ
OZT KT Trnava.

ŽrlezrulcE sLoVENsKEJ REPUBLlKY é riaditel'stvo Trnava. sekcia elektro technikv a
anarnaĺilzrr rnliar{ranla č' 03171l2o21loR TT/strtr-2-)ÄR zr'l rlĺ'la Í'lÁ. nq rnu4
. V záujmovom území sa nachádza zariadenie trafostanice TS 1007 a podzemné káble NN, Vo

v správe ZSR. Sekcie elektrotechniky a energetiky (SEE)' ktoré napájqÚ železničné objekty
na Legionárskej ulici v Bratislave. V prípade, Že stavba bude zasahovať s akýmkol'vek
stavebným objektom k podzemným káblom v našej správe je potrebné pred zahájením
zemných prác objednať ich vytýčenie.

o Podzemné káble 2 x NN, ktoré sú v správe ŽsR, oblastnej správy majetku Trnava (osM TT),
sa s navrhovanou stavbou kriŽujú.. V ochrannom pásme káblov a zariadení (1 m na kaŽdú stranu) je zakázané vykonávat'teréne
úpravy, stavby, skládky, zvyšovat'alebo zniŽovať výšku zeminy nad káblor4ými trasami. Zemné
práce musia byt' vykonávané ručne a so zvýšenou opatrnosťou. Pri súbehu a kriŽovaní
inŽinierskych sietí rešpektovať STN 73 6005 a stanovenú minimálna vzdialenost'. Ak sa
potvrdí, Že poruchu na uvedených kábloch alebo zariadeniach spôsobil stavebník stavebnou
činnost'ou uhradí náhradu škody v plnej výške.r Na základe uvedeného oslovit' príslušného správcu, za Účelom výýčenia dotknutých
podzemných káblov.

l lDn Rpŕ\^nEl^Nln Ql ŕ\\/Äl1lÄ o ŕ1 rnĺiaĺ{rania zr, r]äe ,, 
^?')^)'|

Ir Pred zahájením stavby zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete.. V ochrannom pásme káblov 1 m na obidve strany vykonávat'ručný vykop.. V prípade obnaŽenia káblov zabezpečit'ich ochranu.r Pred zásypom prizvat'správcu UPC na ohliadku, či káble nie sÚ porušené
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. zásyp káblov UPC vykonat' predpísaným sypkým materiálom a poloŽit'signalizačnÚ fóliu nad
káblami.

o KriŽovanie so sieťou UPC realizovať popod siet'UPC.
Qiamanc Mobil iĺrr c

^ 
rnlial{rania Ä pn/R^/n7Ál)4 zn Aäa )A 

^^ 
)^)4r

o pr€d zahájením prác zakresliť siete a Vytýčiť ich v teréne,
o všetkY obnaŽené káblové rozvody Vo nachádzajúce sa pod komunikáciou uloŽit' do

chráničiek,
o všetkY káb|ové rozvody realizovať káblom CYKY 48 x 10 mm2 a uloŽit' ich v celej oĺzre oo

ohybnej dvojplášt'ovej korugovanej chráničky FXKVR 63,
o pred zahájením stavebných prác plizvat' stavebný dozor Siemens Mobility, s.r.o.,
o ple realizáciu sV. miest č' 086/083 pouŽit' 1 ks nouý obojstranne Žiarovo pozinkovaný stoŽiar

kombinovaný TSRK (upravený pre verejné osvetlenie), 1 ks nouý obojstranne Žiarovo
pozinkovaný \4ýloŽník VT-2R-20A-D (D-podl'a priemeru stoŽiara Vo Vrchole), 1 ks nové svietidlo
slTEco sL 11 midi 5XC3A32D08MC 69,4W (svietidlá je nutné stmievať na 5oo/o nominálneho
výkonu), 3000K, 1 ks novÚ stoŽiarovú elektrouýzbroj GURO EKM 2035 1xE27,

o nerealizovať napájanie stoŽiarov verejného osvetlenia pomocou spojkovania káblov, ale
realizovať napájanie z najbliŽších stoŽiarov verejného osvetlenia (Vo) vybudovaním nových
káblových polí,

. V prípade kriŽovania sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia dodžať
ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a predpisy a prizvat'
stavebný dozor Siemens Mobility, s.r.o.,. V prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia Vo pred vykonaním prác prizvať stavebný
dozor Siemens Mobility, s.r.o. a spoločne dohodnÚt'spôsob realizácie,. k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácií predvolat' stavebný dozor
Siemens Mobility, s. r. o.,

o demontáž zariadenĺa Vo vykonat' bez poškodenia, a zariadenie Vo odovzdat' správcovi
verejného osvetlenia mesta Bratislava, ktoým je Magistrát hl. mesta SR, Primaciálne námestie
1 , 814 99 Bratislava,

o vyššie uvedené zmeny zapracovat' do realizačnej PD a predloŽiť ju pred zahá1ením prác na
vyjadrenie,

o prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia Vo počas stavebných
prác budú v plnej výške fakturované stavebníkovi,. práce vykonat' bez poškodenia zariadenia Vo, a bez prerušenia prevádzky Vo,. V prípade poškodenia zariadenia Vo ihned'nahlásiť poruchu.

BRATISLAVSKA TE a.s., stanovisko 7471B,a12021 12120-2 zo dňa 29'03.2021
a cfannrriclĺa ä 47E'Ŕla'aDÍ\) 1ĺ212(\-) za rlňq ío 1n rn)4
V záujmovom území sa nachádza horúcovod 2 x DN 350, horÚcovodné šachty 33, 34, oDV1,
oD4, oV1, VS2, VS1 a dispečerský kábel. Uvedené tepelno{echnické zariadenia sÚ majetkom
spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s' (BAT, a's.) a sú v trvalej prevádzke. Stavebník je
povinný:
o DodrŽať ochranné pásmo horúcovodu a to 1 m od vonkajšieho obvodu horúcovodu na obe

strany a ochranné pásmo horÚcovodných šácht a to 'ĺ m od vonkajšej hrany šachty kolmo na
všetky strany.r DodŽat' normu sTN 73 6005/1993 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.o lnŽinierske siete uloŽit'do chráničky s presahom 1 m od vonkajšieho obvodu horúcovodu na
obe strany. Nevykonávať výkopové práce, ktoré by maliza následok obnaŽenie a poškodenie horúcovodu.

o Zamedzit'pohyb t'aŽkých mechanizmov nad horúcovodom.. Bez predchádzajúceho súhlasu neumiestňovat' prostriedky zariadenia staveniska nad
horúcovod, do jeho ochranného pásma a do pásma bezprostredne nadväzujúceho na jeho
ochranné pásmo

. Akýkol'vek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia BAT, a.s. je zakázaný.
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. Pred začatím stavebných prác horúcovod vytýčiť. Vytýčenie tepelno-technických zariadení v
majetku BAT, a.s. je platné 6 mesiacov od dátumu na doklade o vytýčení.. Výkopové práce v blízkosti horúcovodu vykonat'ručne.

o Na horúcovode v jeho ochrannom pásme a v pásme bezprostredne nadväzujúcom na jeho
ochranné pásmo je zakázané umiestňovať stavby, technické zariadenia alebo vykonávat'
činnosti, ktoré by mohli ohrozit'sÚstavu tepelných zariadení, alebo plynulost'a bezpečnost' jej
prevádzky.

SITEL s.r'o'. wiadrenie č. 2'10323-0635 zo dňa 20.04.2021
o Pred začatím zemných prác je stavebnĺk povinný poŽiadat' o vytýčenie trasy EKS a jej súčastí

v mieste stavby S|TEL s'r.o. Vytýčenie vedenia bude vykonané na základe písomnej
objednávky.. Pri kríŽení sietí, tesných súbehoch, pr| budovaní nových komunikácii a spevnených plôch
pokial'nedochádza k preloŽke, je investorlrealizátor povinný zabezpečit'integritu EKS tak, aby
nedošlo k jej ohrozeniu alebo poškodeniu. Mechanická ochrana, alebo vynútená preloŽka
bude realizovaná v plnej výške na náklady investora. V prípade ochrany, alebo vynÚtenej
preloŽky EKS v majetku/správe S|TEL s.r.o. je Žiadatel7investor povinný predloŽit' na
schválenie realizačný projekt ochrany alebo preloŽky EKS.

o Pri prácach počas realizácie stavby, ktoými mÔŽu bý' poškodené podzemné vedenia a
zariadenia EKS v majetku/správe S|TEL s.r.o., je stavebník povinný dodžať podmienky pre
práce v ochrannom pásme EKS a vykonat'všetky objektívne účinné opatrenia, aby nedošlo k
ich narušeniu, alebo poškodeniu'

o Realizáciu ochrany a preloŽky pre investora vykoná spoločnosť slTEL s.r.o., alebo ňou
poverená organizácia podl'a cenovej kalkulácie schválenej spoločnost'ou S|TEL s.r.o.. V prípade preloŽky vedení, ktoré budú vyŽadovat'výluku prevádzky, oznámit'termín prác 30
kalendárnych dní vopred. Ak plánované práce negatívne neovplyvnia prevádzku, je potrebné
ich oznámit'minimálne 5 prac. dní vopred.

o Po realizácii preloŽky bude EKS odovzdaná slTEL s.r.o. Ziadatel7lnvestor je povinný v
súčinnosti so SITEL s.r.o. Vypracovat' porealizačnú projektovú dokumentáciu, ktorá bude
obsahovat'porealizačné geometrické zameranie s polohopisom preloŽených káblov, spojok a
káblových šácht.. Pri vykonávaní všetkých prác sú osoby vykonávajúce stavebné práce povinné dodžat'platné
predpisy podl'a sTN 73 6003 pre priestorovÚ Úpravu vedenív plnom rozsahu. Existujúce EKS
sú chránené ochranným pásmom (S 68 zákona č'35112011 Z'z.). Zároveň je nutné dodžať
ustanovenie $ 65 zákona č.35112011 Z'z' o ochrane proti rušeniu.. Za prerušenie prevádzky počas prác v ochrannom pásme je zodpovedný realizátor stavby.. ochrana EKS vyŽaduje, aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodŽané podmienky
ochrany telekomunikačných zariadení, a to :

- V ochrannom pásme EKS vykonávať ručný vykop 1,5 m na obe strany od ich trasy_ upozornit'pracovníkov vykonávajúcich zemne práce na moŽnÚ polohovÚ odchýlku +/- 30
cm

- V prípade potreby, overenie výškového a stranového uloŽenia podzemných vedení EKS
ručnými sondami

- V prípade obnaŽenia EKS zabezpečiť ich primeranÚ ochranu proti poškodeniu
- nad trasou EKS dodrŽiavat' zákaz prechádzania t'aŽkými vozidlami, kým sa nevykoná

ochrana proti poškodeniu
- nad trasou EKS dodžiavať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by k nim

znemoŽňovali prístup
- bez súhlasu zodpovedného pracovníka spoločnosti S|TEL s'r.o. nezvyšovať a nezniŽovať

vrstvu zeminy nad EKS_ V prípade akéhokol'vek poškodenia vedenia informovat'o tom bezodkladne S|TEL s.r.o.
- za prevádzku optických káblov počas prác v ich ochrannom pásme je zodpovedný

realizátor týchto prác
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- pred zásypom Výkopu prizvat' zástupcu slTEL s.r.o. na kontrolu, previest' zhutnenie
zeminy pod trasou vedenia

- obnovit'značenie (krycia fólia, markery) a spísat'zápis o nepoškodenítrasy vo vlastníctve
a správe spoločnosti S|TEL s.r.o.

OTNS. a.s.. wiadrenie č. 1166/2021 zo dňa 23.03.2021:
Pri realizácii stavby príde k súbehu a kriŽovaniu s optickými káblami SWAN, a's' Pri akýchkol'vek
prácach, ktoými môŽu byt'ohrozené alebo poškodené zariadenia, je stavebník povinný vykonať
všetky objektívne účinné ochranné opatrenia a to:r V sÚvislosti s vykonávanými prácami dodžiavat' platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre

priestorovú úpravu vedenítechnického vybavenia, ako aj STN 33 3300.. Realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a
zariadení/ochranné pásmo/ vykonávat'zásadne ručným spôsobom bez pouŽívania strojných
mechanizmov (Žiadne riadené a neriadené podvrty) v zmysle s 66, s 67 a $ 68 Zákona č.
35112011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach V blízkosti
telekomunikačných káblov dodžat' maximálnu opatrnosť, káble zabezpečit' proti poškodeniu
a prípadnému odcudzeniu.. JestvujÚce káble musia byt'výýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky'
Trasy siete SWAN vytýčiť geodeticky.

. Nad výýčenou trasou nepouŽívat' t'aŽké mechanizmy, pokial' sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu, nad výýčenou trasou neumiestňovať skládky materiálov a
stavebnej sute.. Vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávatel'
stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mĺmo pracovného času
/uloŽením do drevených Žl'abov, resp' vyviazaním na tráml a tým zabezpečiť ich plynulÚ
prevádzky schopnost'.. oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávat'zemné práce s vytýčenou trasou na moŽnú
polohovÚ odchýlku +- 30cm skutočného uloŽenia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu
terénu.. V prípade, Že počas uýstavby je potrebné zvýšit' alebo zníŽit'krytie tel. káblov, je toto moŽné
vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS'. V prípade, Že stavbou bude vyvolaná prekládka trás oTNS, je nutné prekonzultovat' a
odsÚhlasiť návrh prekládky v d'alšom stupni PD.

o Prizvať zástupcu spoločnosti OTNS, a's. ku kontrole a prevzatiu odkopaných trás ešte pred
zásypom ýho Stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov), ochrannej fólie a
zákrytových dosiek'. Všetky práce spojené s ochranou káblov alebo preloŽkou budú zrealizované na náklady
investora. V prípade, Že k týmto prácam dôjde vopred prekonzultovať a odsúhlasiť realizačnú
projektovú dokumentáciu so zapracovanou ochranou alebo prekládkou OKTKV'o Bezodkladne oznámit' každe poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a's.. Ďalšístupeň PD RS predloŽit;na odsúhlasenie.. V prípade nedodžania podmienok a prípadného poškodenia optických vedení siete SWAN
ponesie stavebník/realizátor celú zodpovednost'za prerušenie telekomunikačnej prevádzky a
bude znášat'všetky náklady spojené s odstránením poruchy/ opravy optickej trasy vrátane
pokút.

Dial Te|ecom. a.s.. wĺadrenie vD-21l07 zo dňa 25.03.2021:
Pri realizácii plánovaných vyznačených prác dÔjde ku styku (súbehu, kriŽovaniu) s
podzemným telekomunikačným vedením spoločnosti Dial Telecom, a.s.
Stavebník je povinný dodžat' podmienky:
. Vykonat' všetky opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu podzemného telekomunikačného

vedenia,

Sabinovská č' l6' P.o'BoX l06. 820 05 Bľatislava 25
www.bratisIavskyklaj'sk, ICo 3ó0(l3ó0ó
TeleÍón 02/48264l l l

14



. pred začatím stavebných prác zabezpečit' na svoje náklady výýčenie polohy podzemného
telekomunikačného vedenia priamo na stavenisku (trasa), a to prostredníctvom servisnej
spoločnosti VALDE s.r.o' o vytýčenie polohy podzemného telekomunikačného vedenia
písomne poŽiadat'spoločnost'VALDE s.r.o. na základe písomnej objednávky a to najmenej
15 dní pred dňom, ku ktorému sa bude vyŽadovat'vytýčenie,

o informovat' písomne (poštou, e-mailom) o začatí stavebných prác najmenej 15 dní vopred,
C preukázatel'ne oboznámit'pracovníkov, ktorí budú vykonávat'stavebné práce v ochrannom

pásme podzemných telekomunikačných vedení spoločnosti Dial Telecom s polohou
podzemného telekomunikačného vedenia, ako bola vyznačená,. VykonáVat'činnosti v ochrannom pásme podzemného telekomunikačného vedenia tak, aby
nedošlo k poškodeniu podzemného telekomunikačného vedenia' Do vzdialenosti 1,5 m po
každej strane vytýčenej tra9y podzemného telekomunikačného vedenia, nepouŽívat'Žiadne
mechanické prostriedky (hlbiace stroje, zbíjačky a pod).

. V prípade odkrytia podzemného telekomunikačného vedenia ho bezodkladne zabezpečiť
proti poškodeniu,

o riadne zhutnit' zeminu pod podzemným telekomunikačným vedením a pred záhozom
písomne alebo iným preukázatel'ným spôsobom vyzvat' pracovníkov VALDE s.r.o. na
vykonanie kontroly, či nebolo podzemné telekomunikačné vedenie napriek
predchádzajúcim opatreniam viditel'ne poškodené a či bolidodžané stanovené podmienky'
V prípade nesplnenia tejto podmienky umoŽniť na poŽiadanie servisnej spoločnosti VALDE
s.r'o, vykonanie dodatočnej kontroly a znášať následky s týmto spojené' prípadné
poškodenie podzemného telekomunikačného vedenia bezodkladne ohlásit' spoločnosti
VALDE s.r.o.,

o písomne alebo iným preukázatel'ným spôsobom ohlásit' prevádzkovej základni ukončenie
stavebných prác v ochrannom pásme podzemného telekomunikačného vedenia alebo v
mieste, ku ktorému bolo vydané toto vyjadrenie,. dodžať všetky existujúce platné normy a predpisy pre prácu v ochrannom pásme
podzemného telekomunikačného vedenia,

o uhradit'za spoločnost' Dial Telecom pred vykonaním prekládky všetky náklady spojené s
preloŽením dotknutej časti podzemného telekomunikačného vedenia, vrátane nákladov na
vysporiadanie majetkovoprávnych vzt'ahov k dotknutým nehnutel'nostiam, na ktoré bude
podzemné telekomunikačné vedenie preloŽené. Vysporiadanie majetkovoprávnych
vzt'ahov k dotknutým nehnutel'nostiam osvedčit' preukázatel'ným spôsobom spoločnosti
Dial Telecom pred vykonaním prekládky. V prípade nesplnenia tejto povinnostiŽiadatel'nie
je oprávnený prekládku vykonat'a v prípade porušenia tohto záväzku znáša následky s tým
spojené,

o pri vykonaní kontroly odovzdat'prevádzkovej základni VALDE s.r.o. zameranie skutočného
prevedenia stavby v mieste kriŽovania (resp. súbehu) v rozsahu ochranného pásma' toto
zameranie spočíva v dodaní geodetických súradníc S_JTSK a rĺýšok v príslušnom
uýškovom systéme (Bpv...Jadran) v digitálnej a písomnej forme, s uvedením o aký typ
vedenia sa jedná (nadzemné, podzemné) a s vyznačením výškového rozdielu medzi
stavbou a podzemným telekomunikačným vedením v mieste kriŽovania. Dalej dodať zákres
situácie v mierke 1 : 1000, ktoý musí bý' potvrdený a to do 30 dní po ukončení prác,. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tohto vyjadrenia uhradit'spoločnosti Dial
Telecom všetky škody, ktoré mu z tohto vzniknú,. V prípade, poverenia vykonaním stavebných prác v ochrannom pásme podzemného
telekomunikačného vedenia inÚ osobu, preukázatel'ne oboznámit' s vyššie uvedenými
podmienkami a povinnost'ami a zodpovedať spoločnosti Dial Telecom za ich dodrŽiavanie
touto osobou,

o vedenie optického kábla vytýčit' v prevádzkovej základni Dial Telecom, a.s. Sieť je vedená
v spoločnej trase SWAN, dodrŽat' zároveťl stanovisko spoločnosti SWAN. V trase sa
nachádza H DPE chránička DlALTELEcoM.
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Enerootel. a.s'. wiadrenie zo dňa 06.05.2021:
o Pred realizáciou stavby je Žiadatel' povinný poŽiadať o vytýčenie podzemných vedení

v majetku spoločnosti Energotel, a's. (d'alej len ,,Vedenia").o Prĺ realizačných prácach je stavebník povinný dodžať podmienky:
- Pri kontakte s výýčenýmia označenýmiVedeniami dodžiavat'platné predpisy podl'a STN

73 6005 pre priestorovÚ úpravu vedenív p|nom rozsahu.
- Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámit'správcovi.
- Preukázatel'ne oboznámit' pracovníkov vykonávajÚcich zemné práce s vytýčenou a

vyznačenou polohou Vedení a upozornit' ich na moŽnú polohovú odchýlku +/- 30 cm
skutočného uloŽenia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných
prácach V miestach uýskytu trás Vedení pracovat' s najväčšou opatrnosťou a
bezpodmienečne nepouŽívať nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje) vo vzdialenosti
najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na kaŽdú stranu od vyznačenej polohy Vedení.

- Dodžat' zákaz prechádzania t'aŽkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu.

- Nad trasou Vedení dodŽat' zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali
prístup k Vedeniam'

- Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistit' proti previsu, ohrozeniu a
poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú
prevádzkyschopnosť.

- Pred zahrnutím obnaŽených miest Vedení prizvať pracovníka spoločnosti Energotel, a.s.
ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodžaní podmienok
vyjadrenia prevádzkovatel'a a správcu Vedení.

- Pred zahrnutím zabezpečit' zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie kýia a
značenia (zákrytové dosky, fÓlia, markre).

- overit'uýškové a stranové uloŽenia Vedení ručnými sondami.
- V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení poŽiadať Energotel, a.s. o opätovný sÚhlas.
- V prípade potreby premiestnenia Vedení vypracovat'pro1ektovÚ dokumentácie preloŽenia

Vedenía jej predloŽenie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel,
a.s.

- KaŽde poškodenie podzemného vedenia bezodkladne oznámiť.
MlcHLoVsKY, spol. s r.o., spráVca oranqe Slovensko a. s., wiadrenie č. BA-1200 2021 zo dňa
14.04.2021
. ExistujúcePTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uloŽené HDPE trubky,

optické káble a spojky rÔznej funkčnosti. Udaje o technickom stave a počte HDPE budú
poskytnuté po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy'. Pri projektovaní stavieb dodžať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o
elektronických komunikáciách č' 35112011 Z.z' - Piata časť ochrana sietí a zariadení. Pri
kríŽení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nor4ých komunikácii a spevnených plÔch pokial'
nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť Žl'abovaním. Všetky vynútené
práce výstavbou na ochrane T}<z a prekládky trasy riešiť samostatným projektom
odsúhlaseným správcomPTZorange Slovensko, a's'. Mechanická ochrana a prekládky budú
realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ orange vykoná na
základe územného rozhodnutia a ,,Zmlwy o preloŽke" so spoločnosťou orange Slovensko,
a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme
optickej trasy oznámit' správcovl PTZ'. Pri akýchkol'vek prácach, ktoými mÔŽu bý' ohrozené alebo poškodené PTZ, je stavebník
povinný vykonat'všetky objektĺvne účinné ochranné opatrenia najmä tým, Že zabezpečÍ:
- pred začaÍím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu

terénu, objednat' u správcu PTz (vyznačenie podzemnej optickej trasy prevedie
objednávatel' farbou alebo kolíkmi),

- preukázatel'né oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou PTZ, upozornenie na moŽnú polohovú odchýlku vytýčenia + 30 cm
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od skutočného uloŽenia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení
pracovali s najväčšou opatrnost'ou a bezpodmienečne nepouŽívali nevhodné náradie a
hlbiace stro.;e v ochrannom pásme 1,5 m na kaŽdÚ stranu od vyznačenej polohy PTZ,- dodžanie zákazu prechádzania ťaŽkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu,

- nad optickou trasou dodžanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by
znemoŽňovali prístup k PTz,

- vyŽiadanie súhlas prevádzkovatel'a a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v
ochrannom pásme,

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

- pred zákopom prevedenie zhutnenia zeminy pod a nad HDPE trasou, obnovenie krytia a
značenie (zákrytové dosky, fólia, markery),

- aby bezodkladne bolo oznámené kaŽdé poškodenie PTZ,
- preverenie výškového a stranového uloŽenie PTZ ručnými sondami (vzhl'adom na to, Že

správca PTZ nezodpovedá za zmeny priestorového uloŽenia PTZ vykonané bez jeho
vedomia),

- pred záhrnom obnaŽených miest PTZ prizvanie pracovníka servisu ku kontrole o
nepoškodení trasy.

Slovak Telekom. a. s'. wiadrenie č. 661207751zo dňa 18.09.2021:
o Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (s 68 zákona č' 351ĺ2011 Z'z')

a stavebník je povinný zároveťl dodžať ustanovenie $ 65 zákona č. 35112011 Z'z' o ochrane
proti rušeniu.. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, Že jeho zámer, pre ktoý
podal uvedenú Žiadost' je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a's' a/alebo DlGl sLoVAKlA, s.r.o.
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskÔr pred spracovaním projektovej
dokumentácie stavby), vyzvať spoločnost' Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo preloŽenia sEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
povereného správou sieti'

o V zmysle $ 66 ods. 7 zákona č' 35112011 Z'z. o elektronických komunikáciách do projektu
stavby zakreslit' priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpovedá pro.1ektant.

o Nezriad'ovať skládky materiálu a stavebné dvory počas uýstavby na existujÚcich podzemných
kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a
zariadení.. V prípade ak sa v definovanom území sa nachádza nadzemná telekomunikačná siet', ktorá je
vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DlGl sLoVAKlA, s.r.o., zabezpečit'nadzemnú sieť
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

e Nedodžanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podl'a
$ 68 zákona č.35112011 Z'z' o elektronických komunikáciách v platnom znení.. V prípade, Že Žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkol'vek dôvodov
pokračovat' po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastavit'zemné práce a
poŽiadat' o nové vyjadrenie.r Pred realizáciou výkopových prác poŽiadat' o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak
Telekom, a.s. a DlGl sLoVAKlA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhl'adom k tomu, Že záujmovom
území sa môŽu nachádzat' zariadenĺa iných prevádzkovatel'ov, ako sú napr. rádiové
zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, je stavebník povinný si vyŽiadat'
vyjad re n ie od prevádzkovate l'ov týchto zariadení'. o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DlGl sLoVAKlA, s.r.o. na
povrchu terénu poŽiadat'o vykonanie Slovak Telekom, a.s.

o Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná dodžať pri svojej činnosti aj Všeobecné
podmienky ochrany SEK.
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. V prípade, Že zámer stavebníka je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DlGl
SLOVAK|A, s.r'o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po
konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečit':
- ochranu alebo preloŽenie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených

zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovať projektovú dokumentáciu v prípade potreby premiestnenia

telekom unikačného vedenia.
- odsúhlasit' projektovú dokumentáciu v prípade potreby premiestnenia

telekomunikačného vedenia.
e Pri akýchkol'vek prácach, ktorými mÔŽu bý' ohrozené alebo poškodené zariadenia, je

stavebník povinný vykonat' všetky objektívne účinné ochranné opatrenia Iým, Že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác výýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu

terénu.
- Preukázatel'né oboznámenĺe 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 t
30 cm skutočného uloŽenia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu
terénu.

- Upozornenĺe zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení
pracova1i s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepouŽívali nevhodné náradie
(napr. hlbiace stro.le).

- Riadne zabezpečenie odkrytých zariadení proti akémukol'vek 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'
- overenie výškového uloŽenia zariadenia ručnými sondami (z dÔvodu, Že spoločnosti

Slovak Telekom, a.s. a DlGl sLoVAKlA, s,r,o. nezodpovedajÚ za zmeny priestorového
uloŽenia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

- V prípade, Že počas výstavby je potrebné zrnýšit', alebo zníŽiť krytie tel. káblov je toto
moŽné vykonat'len so sÚhlasom povereného zamestnanca ST.

- DodrŽat' platné predpisy podl'a sTN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom
rozsahu.

Slovanet. a.s.. wiadrenie zo dňa 22.02.2021:. Realizátor je povinný objednat' si vytýčenie sietí a zariadení ešte pred zahájením prác'
o Realizátor je povinný zabezpečiť výkopové práce v ochrannom pásme výhradne ručným

náradím.
o Pri umiestňovaní stavby dodžať STN 73 6005.. Pri prácach v blízkosti existujúcich telekomunikačných vedení dodžat' znenie platnej

legislatívy Zákona č.35112011 Z'z. - Zákon o elektronických komunikáciách, hlavne s 66-s 68.. Všetky vyvolané investície na existujúcej sieti (ochrana, prekládka, ...) je moŽné realizovať len
po dohode a za podmienok dohodnutých s majitel'om alebo prevádzkovatel'om dotknutého
vedenia a uhrádza ĺch osoba, ktorá ich potrebu vyvolala. oprava siete pri prípadnom
poškodenísiete bude na náklady realizátora.

TMNSPETROL, a.s., wiadrenie zo dňa 23.04'2021:
V záujmovom území sa nachádzajú optické vedenia a zariadenia spoločnosti TRANSPETROL,
a.s.
o Pred začatím prác vykonat' presné vytýčenie podzemných vedení a uhradit' vynaloŽené

náklady.. Začiatok stavebných prác oznámit'5 dnívopred.. Všetky zemné výkopové práce vo vzdialenosti 5 m na jednu i druhú stranu od vytýčenej osĺ
optického kábla vykonávat' len ručne, bez pouŽitia akýchkol'vek strojných mechanizmov a za
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prítomnostistáleho technického dozoru zo strany prevádzkovatel'a, dodávatel'skejorganizácie
a investora stavby.. Dodať geodetické zameranie polohy kriŽovania a sÚbehu nového kábla s káblom
TRANSPETROL, a.s. V systéme s-JTsK'

VNET a.s.. wiadrenie zo dňa31.03'2021:
V záujmovom území sa nachádzajú telekomunikačné zariadenia v správe majetku spoločnosti
VNET a..s.. Pred zahájením výkopoqých prác zariadenia riadne vytýčit'.

Rozhodnutie o námietkach ú ĺkov stavebného konania:
V stavebnom konaní neboli vznesené Žiadne námietky účastníkmi konania

Platnost' stavebného povoIenia:
Podl'a ustanovenia $ 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnost',

ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, ked'nadobudlo právoplatnost'. Platnost'
stavebného povolenia je moŽné predĺŽit' v súlade s ustanovením 69 oos. ĺ stavebného zákona
na základe odôvodnenejŽiadosti podanej vopred v lehote, ktorá umoŽní ešte počas platnosti
stavebného povolenia ukončĺť konanie o jeho predlŽení. Stavebné povolenie a rozhodnutie o
predlŽeníjeho platnosti sú záväzne q pre právnych nástupcov konania.

ZáväznosÍ'stavebného oovolenia:

V súlade s ustanovením $ 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre
právnych nástupcov účastníkov konania.

Stavebník pri podaní Žiadosti o stavebné povolenie zaplatil správny poplatok vo uýške
600,- € podl'a pol. 60 písm. g) zákona č. 14511995 Z.z', osprávnych poplatkoch vznení
neskorších predpisov.

odôvodnenie

Stavebník podal dňa 06.08.2021 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné
objekty so 601 Trolejové vedenie, so 602 ovládanie rnýhybiek, so 603 Výmena traťových
rozvadzaÓov TRP, TRM, So 604 ochranné opatrenia v zóne trolejového vedenia' so 605
Uprava CSS v kriŽovatke Záhradnícka - Karadžičova, so 606 Uprava CSS v kriŽovatke
KaradŽičova _ Pol'ná, So 607 PreloŽka verejného osvetlenia, tvoriace súčast' stavby
,,Trolejbusová trať Záhradnícka _ Karadžičova" (d'alej len ,,stavba"), ktorú dňa 27 '09.2021 listom
zo dňa 27 '09.2021 doplnil.

K Žiadosti stavebník podl'a s 120 ods. 2 stavebného zákona predloŽil záväzné stanovisko
miestne príslušného orgánu územného plánovania Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zn.:
2284712021 zo dňa 24.05.2021, v ktorom obec potvrdila súlad stavby s predpokladaným
územným rozvojom Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto'

okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o Životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zloŽiek Životného prostredia vydal stanovisko č.: oU_BA-osZP3-
20211062627-007 zo dňa 29.07'2021, v ktorom konštatuje, Že rekonštrukcia trolejbusovej trate,
tak ako je opísaná v Žiadosti, nepredstavuje zmenu navrhovanej činnosti (uŽ realizovanej) podl'a
$ 3 písm. f) vsúlade s $ 18 ods. 2 písm. d) zákona č.2412006Z. z. o posudzovaní vplyvov na
Životné prostredie a o zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o posudzovaní) v znení
neskorších predpisov, a nie je tak predmetom konanĺa podl'a zákona o posudzovaní vplyvov.

Stavebník predloŽil Zmluvu o nájme č. 088300691400 uzavretú s vlastníkom hnutel'ného
a nehnutel'ného dlhodobého hmotného majetku (mestskejdráhy) Hlavným mestom SR Bratislava
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za Účelom zabezpečovania prevádzky mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste SR
Bratislava a zabezpeéovanie d'alších doplnkových činností vychádzajúcich z predmetu činnosti
nájomcu zapísaných v obchodnom registri a jej dodatky č. 088300691401, č. 088300691402, č'
08830069'1403, č' 088300691 404 a v zmysle článku Vl. ods. 6 tejto zmluvy súhlas prenajímatel'a
Hlavného mesta SR Bratislava č. MAGSONM 48287ĺ2021 zodňa 20.05'2021 svykonaním
stavebných úprav na trakčných zariadeniach v rámci realizovania predmetnej stavby, čím podl'a
s 139 stavebného zákona preukázal iné právo, ktoré ho oprávňuje uskutočniť zmenu stavby.

Stavebník k Žiadosti predloŽil projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie,
Vypracovanú oprávnenou osobou PRoKoS, spol. sr'o., so sídlom Druidská 54,851 10
Bratislava a DELTES, s'r.o. so sídlom Račianske mýto 1/D, 831 02 Bratislava - kolektív odborne
spôsobilých osÔb - elektrotechnikov špecialistov, ku ktorej sa vyjadrili:

Hlavné mesto SR Bratislava; Mestská čast' Bratislava-Staré Mesto; Magistrát hlavného
mesta SR Brďislavy, okresný úrad Bratislava, odbor starostlivostio Životné prostredie; Dopravný
podnik, a's'; ZELEZN|CE SLOVENSKEJ REPUBL|KY; AVDOP, s.r.o.; Bratislavská teplárenská,
a.s.; Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s.; Západoslovenská distribučná, a.s.; Siemens
Mobility, s.r.o.; Slovak Telekom, a.s.; MICHLOVSKY, spol. s r.o.; SPP - distribúcia, a.s.; OTNS,
a.s.; UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.; Dial Telecom, a.s.; TRANSPETROL, a.s.; SITEL,
s.r.o.; Slovanet, a.s.; Energotel, a.s.; ELToDo SK, a. s' - prevádzkovatel'telekomunikačných
zariadení SANET; VNET a's.; TÚrk Telekom lnternational SK, s.r.o.; Heinzer optik spol. s r.o';
MlcHLoVsKY, spol. s r.o.; Ministerstvo obrany Slovenskej republiky; Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV sR.

Po preskúmaní podania špeciálny stavebný úrad listom č. o8o25t2o21lŠsMDĺ33642-3
zo dňa 11'10'2021 oznámil účastníkom konania adotknutým orgánom podl'a $ 61 ods. 1

stavebného zákonazačatie stavebného konania v uvedenej veci a nakol'ko mu boli dobre známe
pomery staveniska a Žiadost'poskytovala dostatočný podkiad, upustil podl'a ustanovenia $ 61
ods' 2 stavebného zákona od Ústneho pojednávania a miestneho zist'ovania. Súčasne podl'a
$ 61 ods. 3 stavebného zákona určĺl účastníkom konania lehotu 7 pracovných dní odo dňa
doručenia oznámenia, v ktorej mohli uplatnit' svoje námietky s upozornením, Že na neskoršie
podané námietky sa neprihliadne.

V určenej lehote špeciálnemu stavebnému úradu neboli doručené Žiadne námietky
účastníkov konania.

Podmienky z predloŽených stanovísk týkajÚce sa povol'ovanej stavby sÚ zapracované
v projektovejdokumentácii a vo rnýrokovej častitohto rozhodnutia.

Špeciálny stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal Žiadost' stavebníka z hl'adísk
uvedených v $ 62 stavebného zákona, posúdil stanoviská dotknutých orgánov a zistil, Že
realizáciou stavby nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými
predpismi, nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva
a záujmy Účastníkov.

Na základe všetkých vyššie uvedených dÔvodov špeciálny stavebný úrad konštatuje, Že
boli splnené podmienky pre vydanie rozhodnutia, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podl'a S 53 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo
podat' odvolanie.

Podl'a $ 54 správneho poriadku odvolanie je potrebné podat' v lehote 15 dní odo dňa jeho
oznámenia' odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktoý toto rozhodnutie vydal - Bratislavský
samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava. odvolacím orgánom je Ministerstvo
dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava.
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Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskÚmatel'né príslušným
súdom.

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje a doručuje toto rozhodnutie bude vyvesená
vsúlade s ustanovením $ 26 ods' 2 správneho poriadku po dobu'l5 dní na úradnej tabuli
Bratislavského samosprávneho kraja a zverejnená na webovom sídle Bratislavského
samosprávneho kraja: www.bratislavskykraj.sk v časti ,,otvorená župa - Úradná tabul'a"
a zverejnená mestskými čast'ami Bratislava-Staré Mesto a Bratislava-RuŽinov. Posledný deň
tejto lehoty je dňom doručenia.

Ing. Patrícia Mešt'an, MA, v.r.
riaditel'ka

Uradu Bratislavského samosprávneho kraja

Doručuie sa:
A. Účastníkom konania:

verejnou vyhláškou v zmysle $ 61 ods. 4 stavebného zákona vyvesenou na úradnej
tabuli správneho orgánu :

o Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 't , 814 99 Bratislava (vlastník
a správca komunikácií). Dopravný podnĺk Bratislava, a.s., olejkárska 1 , 814 52 Bratĺsĺava (stavebník). DELTES, s.r.o., Račianske mýto 1/D, 83102 Bratislava 3 (spracovatel'PD)

. vlastníkom pozemkov a stavieb priamo dotknutých:
katastrálne územie Staré Mesto
parcely registra 'c* KN č. 2129014; 2186311; 2185118;978114;2128313; 12296
parcely registra,,E" KN č' 2 1 896; 1 01 62; 1 01 61 1025812; 21 862; 21863; 21283
katastrálne územie Nivy
parcely registra ,,c" KN č' 2189511;2128311; 10129;10446

o vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto
pozemkom a stavbám môŽu byt stavebným povolením priamo dotknuté

. osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane
susediacich pozemkov a susediacich stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto
pozemkom a stavbám môŽu byt stavebným povolením priamo dotknuté

B. DotknutÝm oroánom a orqanizáciám

1. Hlavné mesto SR Bratislava, oSK, oulc, oNM, Primaciálne námestie 1,814 99
Bratislava

2. MČ Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábreŽie 3,814 21 Bratislava3. Mestská čast' Bratislava - RuŽinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava4. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova g, eĺ3 61 Bratislava
5. Dopravný podnik Bratislava a.s., olejkárska 1 ,814 52 Bratislava
6. HaZU hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava7. KR PZ v Bratislave, KDl, Špitálska 14,812 28 Bratislava
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8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. m., RuŽinovská 8, 820 09
Bratislava

9. okresný úrad BA, odbor kríz. riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
10. okresný urad BA, oSŽP, ooP, Tomášikova 46,832 05 Bratislava
11. AVDOP s.r.o., Milana Marečka 5,84108 Bratislava
12. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
13. sPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44ĺb,82511 Bratislava
14. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48,826 46 Bratislava
15' Siemens Mobility, s.r.o., Lamačská cesta 3/A' 841 04 Bratislava
16. SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28, 821 08 Bratislava
17. UPc BROADBAND sLoVAKlA, s.r.o., Ševčenkova 36,851 01 Bratislava
18. oTNs, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
19. Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínová 3, 829 05 Bratislava
20. slTEL, s'r.o., Kopčianska 20ĺc,851 01 Bratisĺava
21' VNET a.s., Nám. hraničiarov 39, 851 03 Bratislava
22' Slovanet, a.s., Záhradnícka 151,821 09 Bratislava
23. TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
24. Energotel, a's., Miletičova 7,821 08 Bratislava
25. MlcHLoVsKY, spol. s r.o., Letná 79619,921 01 Piešt'any
26' Dial Telecom a.s'-organizačná zložka, Zámocká 30, 81 1 01 Bratislava

Na vedomie stavebníkovi (nemá účinok doručenia):
27' Dopravný podnik Bratislava, a's., olejkárska 1,81452 Bratislava

Co: ŠSU / spis

Doručuie sa so Žiadost'ou o zvereinenle a vvvesenie vvhIáškv na úradneitabuli správneho
orqánu:

28. BsK' Sablnovská 16,820 05 BratisIava

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky

Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia:

odtlačok pečiatky, podpis: odtlačok pečiatky, podpis:

Doručuie sa so Žiadost'ou o zvereinenie na úradnel tabull obce
29. Mestská čast'Bratlslava - Ružinov, Mierová 21,827 05 Bratislava
30. Mč Bratislava -Staľé Mesto, Vajanského nábrežie 3,814 2í Bratlslava

Dátum zverejnenla:

odtlačok pečiatky, podpis:
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