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ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa ako príslušný stavebný úrad (ďalej „stavebný úrad“) podľa 
§ 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (ďalej „stavebný zákon“), podľa Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej 
„správny poriadok“), na podklade vykonaného konania rozhodla takto:
podľa §§ 36, 37, 38, 39, 39a, 40 a § 42 ods. 2 stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky MŽP SR 
č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s §§ 3, 
4, 32, 46 a 47 správneho poriadku, vydáva v územnom konaní

rozhodnutie o umiestnení stavby

I. Týmto rozhodnutím sa umiestňuje stavba: „Cyklotrasa na Hradskej ulici v Bratislave”,

II. Miesto stavby: Hradská ulica v Bratislave, kat. úz. Vrakuňa - územie v súbehu so železničnou
traťou, pozdĺž jestvujúcej cesty 11/572 na cestnom pozemku v operáte „C“KN 
parc.č. 2526/15, ktorý zodpovedá v operáte „E“ KN parc.č. č.888 zapísaného 
v LV Č.270

III. Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie č.l, 814 99 Bratislava,
IČO: 00 603 481

IV. Týmto rozhodnutím sa pre umiestnenie stavby podľa § 39a stavebného zákona a podľa 
§ 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. predpisujú tieto podmienky:

1. Umiestnenie stavby:
• opis stavby:
Návrh rieši vybudovanie spoločného chodníka pre cyklistov a chodcov a zároveň samostatného 
cyklistického pruhu na Hradskej ulici v Bratislave. Územie je voľne prístupné, situované v 
blízkosti diaľnice Dl medzi existujúcou zástavbou a železničnou traťou ŽSR, pozdĺž jestvujúcej 
cesty 11/572. Hlavnú dopravnú funkciu predmetného územia plní cesta 11/572, ktorá je v 
súčasnosti v dvojpruhovom smerovo nerozdelenom usporiadaní s predpokladanou kategóriou 
miestnej obslužnej komunikácie MOK 7,5/40. Dokumentácia rieši:
-trasu „A” vybudovanie spoločného chodníka pre cyklistov a chodcov 
-trasu „B” vybudovanie samostatného jednosmerného cyklistického pruhu.



Trasa A”: Začiatok úseku je navrhnutý v km 0,330 835 ako priame napojenie na existujúcu cestu 
11/572. Trasa pokračuje pozdĺž cesty v smere na Vrakuňu až do km 1,03037 kde je ukončená 
plynulým napojením na existujúci chodník pre peších pomocou šikmej rampy. V úseku od km 
0,527 97 do km 0,57284 je trasa prerušená a to z dôvodu existujúcej zastávky MHD. Celková 
dĺžka trasy „A” je 699,535 m. Chodník je navrhnutý bez výškového rozdielu s bezpečnostnou 
vzdialenosťou 0,5m od pridruženého dopravného priestoru.
- Dĺžka trasy: 699,535 m
- Šírka cyklotrasy 2,5 m ( 2,0m)
- Šírka nespevnenej krajnice 0,25 m
- Maximálny pozdĺžny sklon 3,196%
- Základný priečny sklon 2,0 %

Trasa B”: Začiatok úseku je navrhnutý v km 0,045 000 ako priame napojenie na existujúcu cestu 
11/572. Trasa pokračuje pozdĺž existujúcej cesty v smere na Vrakuňu do km 0,441 930 kde je 
ukončená. Následne cyklistický pruh pokračuje zrealizovaním len vodorovného dopravného 
značenia, nakoľko pri úprave existujúceho dopravného značenia sú šířkové pomery existujúcej 
cesty postačujúce na vytvorenie cyklistického pruhu. V úseku od km 0,310 649 do km 0,367 689 
je trasa prerušená, a to z dôvodu existujúcej zastávky MHD. Celková dĺžka trasy „B” je 396,93m. 
Cyklistický pruh je navrhnutý bez výškového rozdielu s bezpečnostnou vzdialenosťou 0,5m od 
pridruženého dopravného priestoru.
- DÍžka trasy 396,93 m
- Šírka pruhu 1,5 m ( 1,0m)
- Šírka nespevnenej krajnice 0,25 m
- Maximálny pozdĺžny sklon 0,43%
- Základný priečny sklon 2,0 %

• účel stavby; inžinierska stavba (podľa § 43a ods. 3 stavebného zákona)
• druh stavby: líniová stavba
• doba trvania; trvalá stavba.

2.Pri projektovej príprave je pre stavebné povolenie je navrhovateľ/stavebnik povinný splniť 
podmienky vyplývajúce z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov;

2.1. podľa záväzného stanoviska Hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti ČMAGS
POD 42267/2022-83441 zo dňa 09.03.2022:

z hľadiska dosahovania cieľov územného plánovania:
• stavebník je povinný, za účelom posúdenia súladu s územným plánom a vydania záväzného 

stanoviska hlavného mesta, predložiť hlavnému mestu každý projekt zmeny stavby pred jej 
dokončením alebo dokončenej stavby, ktorým sa mení jej priestorové usporiadanie alebo účel 
jej využitia;

z hľadiska riešenia dopravného vybavenia;

So stavbou cyklotrasy na Hradskej ulici v zmysle predloženej dokumentácie súhlasíme a do
ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie (DSP) požadujeme zapracovať:
• cyklotrasu riešiť v červenom asfalte, kolízne miesta s projektovaným zeleným podfarbením 

riešiť červeným nástrekom;
• vodorovné dopravné značenie 605 Čakacia čiara v mieste napojenia ulice Pod gaštanmi, 

priľahlého stavebného dvora a vjazdu do ČSPH použiť vo formáte, definovanom vo Vyhláška 
č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení takto: "Značka môže byt vyznačená aj prerušovanou



čiarou tvorenou malými plnými trojuholníkmi vrcholmi orientovanými proti smeru jazdy.",
■ oddelenie cyklotrasy a automobilového pruhu riešiť aj dopravným zariadením, ktoré 

neobmedzí odvodnenie priľahlej vozovky (parkovacie dorazy, lepený nízky prerušovaný 
obrubník a
podobne);

■ vyústenie cyklotrasy do automobilového jazdného pruhu smerom na Vrakuňu riešiť priebežne 
s prednosťou cyklistov;

■ vedenie cyklotrasy cez zastávku MHD Pod gaštanmi smer centrum riešiť podobne, ako prejazd 
cez zastávku smer Vrakuňa, prejazdom cez autobusovú niku;

■ redukovať zvislé dopravné značenie len na nutné a potrebné značky - viď VL 6,1;
• dopravné značenie navrhovať a realizovať podľa Vyhlášky č. 30/2020 o dopravnom značení a 

podľa vzorových listov VL 6.1 až VL 6.4.
z hľadiska riešenia technického vybavenia:
• upozorňujeme, že predmetné územie križuje VTL plynovod PN 2,5 MPa a DN 200 mm. V 

textovej časti na strane 9 kapitola 5 sa píše, že „v trase objektu sa nenachádzajú žiadne 
nadzemné a podzemné inžinierske siete“. Toto križovanie by malo byť odkonzultované s 
prevádzkovateľom SPP-D, a.s.;

z hľadiska urbanisticko-architektonického riešenia, tvorby verejného priestoru žiadame:
upresniť charakter plôch - cyklotrasy, chodníky - najmä v priestore zastávok MHD, doplniť v 
d’alšom stupni dokumentácie priechody pre chodcov;
infraštruktúru pre cyklistickú dopravu v území (odstavné plochy a úschova bicyklov) situovať 
pri vstupoch do objektov;
komunikácie, chodníky a vjazdy riešiť na jednej nivelete tak, aby bol cez územie umožnený 
bezbariérový pohyb pre peších, z hľadiska bezpečnosti využiť rozdielne materiálové riešenie; 
pri riešení zastávok MHD a pod,, žiadame dodržať požadované princípy na základe 
spracovaného Manuálu verejných priestorov ( MIB);

z hľadiska tvorby zelene/ adaptácie na zmenu klímy rešpektovať v ďalšom stupni dokumentácie
UPN Zmeny a doplnky 07, kapitolu 12.7. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy:

všetky aj spevnené povrchy na pozemku realizovať ako povrchy priepustné pre zrážkovú vodu 
umožňujúce prirodzené zadržiavanie zrážkovej vody v území;
všetky parkovacie miesta na teréne riešiť povrchom priepustným pre zrážkovú vodu a kvôli 
zatieneniu prestriedať stromami;
z hľadiska zamedzovania prílišného prehrievania spevnených plôch odporúčame voľbu svetlých 
materiálov;

UPOZORNENIE:
Predmetné územie sa nachádza v ochrannom pásme železničných tratí, územím prechádza VTL 
plynové vedenie so svojím ochranným pásmom a teplovod.

2.2. podľa stanoviska Hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie správy komunikácií č. MAGS
OSK 67634/21-486144 RrO-314 zo dňa 23.12.2021:

1. Niveletu navrhovanej a vjazdy do existujúcich areálov plynulo prepojíte tak, aby bol 
zabezpečený dobrý odtok povrchových vôd, t. z., aby v miestach napojenia a ich okolí nestála 
voda. Spádové pomery dôkladne zamerať.

2. Bezbariérové úpravy vybudujete v zmysle Vyhlášky 532/2002 Z. z., TP 048, platných 
predpisov a STN (osadíte aj výstražné a vodiace prvky pre nevidiacich).

3. Riešenie bezbariérových úprav - vrátane všetkých detailov odsúhlasíte a potvrdíte na Unii pre 
nevidiacich a slabozrakých.

4. Miesta styku zastávok MHD s cyklistickými trasami riešiť tak, aby nedochádzalo ku kolízii 
cyklistov s chodcami.

5. Dodržať konštrukciu uvedenú v technickej správe, časť 5.2 Popis funkčného a technického
3



riešenia, pričom vrchnú (obrusnú) asfaltovú vrstvu žiadame v červenej farbe.
6. Pred realizáciou rozkopávok (platí len pre chodníky a zeleň) je investor povinný zabezpečiť 

si u príslušného cestného správneho orgánu vydanie „Povolenia na rozkopávku“ na 
dotknutej pozemnej komunikácii, vrátane priľahlej cestnej zelene a túto si naplánovať s 
platným POD tak, aby rozkopávka mohla byť realizovaná v období od 15. marca do 15. 
novembra bežného roka v najkratšom technologicky a časovo možnom rozsahu.

7. Všetky rozkopávkové práce realizované na pozemkoch v správe Hl. m SR - OSK. budú 
vykonávané na základe rozkopávkového povolenia a tieto musia byť prevzaté správcom 
komunikácie najneskôr do kolaudačného konania.

8. Žiadateľ je povinný sa pri realizácii rozkopávkových prác riadiť a dodržiavať detaily, ktoré 
určujú Technické listy mesta Bratislava zverejnené na stránke bratislava.sk, link; 
https;//bratislava.sk/$k/technicke-Ustv-mesta-bratislava

9. Rozkopávky zrealizovať v zmysle platných predpisov a technologických postupov, 
existujúce živičné a betónové konštrukčné vrstvy v mieste napojenia rekonštruovaných 
úsekov na pôvodné konštrukcie zarezať pílou, výkopok odvážať - nesmie ukladaný na 
chodníku alebo zastávke, dodržať konštrukciu a viazanie prekrytie konštrukčných vrstiev 
min. po 25 cm v chodníku (každej konštrukčnej vrstvy), predložiť atesty použitých 
materiálov a predpísaných skúšok.
Dotknuté plochy priľahlej cestnej zelene upraviť do nivelety okolitého terénu tak, aby po 
dažďoch nedošlo k jej deformácii, dodržať odvodňovaciu funkčnosť zelene, terén vyčistiť 
(vyhrabať štrk), rozprestrieť humus min. hr. 20 cm (na povrchu nesmie byť rozhrnutý 
výkopok), založiť trávnik (výsevom alebo drnováním), trávnik po zapestovaní pred 
odovzdaním odburiniť, vyčistiť a I x pokosiť.
Návrh POD dočasného aj trvalého dopravného značenia prerokovať v Komisii pre určovanie 
dopravného značenia a dopravných zariadení.
Trvalé zvislé a vodorovné dopravné značenie zrealizovať v zmysle platného POD 
a zákona č. 8/2009.

13. Na trvalé vodorovné DZ použiť dvojzložkovú farbu (studený, alebo teplý plast) v zmysle 
technicko - kvalitatívnych požiadaviek pre retroreflexný plastový dvojzložkový materiál- 
- profilovaný s reflexnou úpravou v zmysle STN 01 8020.

14. Trvalé vodorovné dopravné značenie zrealizuje odborne spôsobilá firma na realizáciu 
dopravného značenia.

15. Upozorňujeme, že cyklotrasy oddelenie správy komunikácií nespravuje.
K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby vyčistiť všetky k stavbe priľahlé vpusty 
dažďovej kanalizácie a opraviť všetky škody vzniknuté na komunikácii, chodm'koch, 
zeleni a dopravnom značení v správe Hl. m. SR - OSK, ktoré boli spôsobené stavebnou 
čiimosťou.
K preberaciemu konaniu (kolaudácii) stavby prizvať OSK - správcu komunikácií, 
cestnej zelene, DZ a zabezpečiť polievacie auto (cisternu) ku kontrole funkčnosti UV, 
spádových pomerov a odvodnenia cyklochodníkov.
Pri preberacom konaní správcovi komunikácií, CZ, DZ predložiť a odovzdať 2 x 
projekt skutočného vyhotovenia - farebný originál s presnými výmerami (dĺžky, .šírky, a 
jednotlivé plochy - bezbariérové úpravy, zastávky MHD a pod.) potvrdený zodpovedným 
projektantom, + Ix projekt skutočného vyhotovenia aj v digitálnej forme na CD vo formáte 
dwg. (AutoCad) a technickú správu v Microsoft Office Word, (Excel), atesty a certifikáty 
použitých materiálov a zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby (P 02) medzi investorom a 
budúcim správcom.

19. Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie správcu verejného osvetlenia - oddelenie osvetlenia, 
sietí a energetiky (OOSaE) hl. m. SR Bratislavy, ktorý uvedie podmienky k predmetnej PD 
v samostatnom vyjadrení.

20. Hlavné mesto SR Bratislavy - OSK prevezme stavbu, resp. jednotlivé objekty stavby do

10.

11.

12.
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17.
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správy až po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia a po majetkovoprávnom 
usporiadaní stavby investorom.

21. Na práce na objektoch v správe OSK si správca uplatňuje záručnú lehotu 60 mesiacov.
22. V zmysle zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov Je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou 
znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez 
porušenia bezpečnosti a plynulosti pešej a cestnej premávky.

Platnosť tohto vyjadreniaje dva roky odo dňa vypracovania.

2.3. stanoviska Okresného úradu Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácii, oddelenie pozemných komunikácií Č.OU-BA-OCDP1C2-2021/14701Q zo dňa
27.12.2021:

- pred začatím prác Je potrebné požiadať Okresný úrad Bratislava, OCDaPK o príslušné 
povolenia v zmysle cestného zákona.

2.4. vyjadrenia Okresného úradu Bratislava, OSŽP- odnadové hospodárstvo Č.OU-BA-
OSZP3-2021/151119-002 zo dňa 21.12.2021:

1 .Držiteľ odpadov Je poviimý;

- zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov 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 čirmosti, 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 na 
Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR Č. 366/2015 Z.z, o evidenčnej 
povinnosti a ohlasovacej povinnosti, ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 
vyhlášky MŽP SR 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 viac ako Jednou tonou 
ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie 
kalendárneho roka OU BA, OSŽP, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje.

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 veťkoobjenmého 
kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému odberateľovi.

3. Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob nakladania s 
odpadom 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a s odpadom 17 05 06 
výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05.

V nasledovnom kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) č. 5 zákona o odpadoch sa orgán 
Štátnej správy v odpadovom hospodárstve vyjadruje k dokumentácii v tomto konaní, kde 
zároveň vydáva záväzné stanovisko. K žiadosti o vydanie vyjadreniaje potrebné doložiť doklady 
preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.J. vážne lístky o odovzdaní odpadu
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oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, 
faktúry). V dokladoch musí byť označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude 
považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov.

Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov, ak ide o odpady vznikajúce pri 
servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, 
vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste 
pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická 
osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.

Vyjadrenie je záväzným stanoviskom pre orgány vydávajúce podľa iných právnych predpisov 
rozhodnutia o umiestnení, povolení a užívaní stavby, aj s poukazom sa stanovenie podľa § 99 
ods. 2 zákona o odpadoch.

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o 
správnom konaní.

V prípade, že dôjde k zmene projektovej dokumentácie týkajúcej sa odpadového hospodárstva 
(množstvo a druhy odpadov), toto vyjadrenie stráca platnosť a je potrebné požiadať o nové 
vyjadrenie.

2.5. záväzného stanoviska Okresného úradu Bratislava. OSŽP- orgán ochrany prírody a
krajiny Č.OU-BA-OSZP3-2Q22/051315-002 zo dňa 03.02.2022:

-V prípade drevín, ktoré sa vyskytujú v blízkosti stavebnej činnosti a zostávajú zachované (aj na 
susedných pozemkoch), je pri stavebných a výkopových prácach potrebné postupovať tak, aby 
nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí týchto drevín (§ 47 ods. 1 
zákona č. 543/2002 Z. z.) a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana 
prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podľa ktorej sa výkopové práce 
ani zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných 
prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m 
od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu 
prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetria.

-Regionálny biokoridor XVI. Malé Karpaty — Malý Dunaj (návrh) predstavuje biokoridor v 
urbámiom prostredí, ktorý by mal slúžiť najmä mobilnějším druhom stavovcov (vtáky, drobné 
cicavce), preto je potrebné rešpektovať ho v plnom rozsahu. Za odstránenie drevín cestnej zelene 
v dôsledku stavebnej činnosti nie je možné uložiť náhradnú výsadbu v zmysle § 48 zákona č. 
543/2002 Z. z. Vzhľadom k uvedenému OÚ Bratislava odporúča zahrnúť do návrhu 
dokumentácie stavby projekt náhradnej výsadby, ktorá by nielen funkčne a ekologicky dopĺňala 
uvedený biokoridor, ale zároveň by esteticky doplnila plánovanú cyklotrasu.

2.6. záväzného stanoviska Ministerstva dopravy a výstavby SR. sekcia železničnej dopravy
a dráh, odbor dráhový Č.21117/2022/SŽDD/3439S zo dňa 23.03.2022i
1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto 

stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia 
MDV SR.

Ž.Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného 
telesa.

3.Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
4.Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
5.Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.

6.Stavebník je povinný dodržať podmienky určené v stanovisku ŽSR - GR, Odbor



expertízy, Klemensova 8,813 61 Bratislava 1 č. 29504/2022/0230-6 zo dňa 15. 02. 2022.
7.Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám teclinickej 

prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol 
vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

S.Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na 
stavbe.

9.Toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania.

V zmysle § 140b. ods.l stavebného zákona toto záväzné stanovisko je pre správny orgán v 
konám' podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následné 
konania správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že 
nedôjde k zmene priestorového usporiadania súčastí železničnej dráhy.

2.7. súhrnného stanoviska ŽSR. GR. odbor expertízy č.29504/2022/0230-6 zo dňa 15.02.2022:
1/ Z dôvodu výhľadových zámerov ZSR v záujmovom území žiadame v budúcnosti podľa 
potreby prispôsobovať posudzovanú stavbu na náklady jej vlastníka tak, ako si to vyžiada 
stavba dráhy, alebo železničná prevádzka zmenou trasy posudzovanej stavby, prípadne úpravou 
polohy telesa cyklochodníka, pokiaľ riešenie vzájomných vzťahov oboch stavieb nebude \' 
budúcnosti dohodnuté inak.
2/ Z hľadiska zaistenia bezpečnosti počas prác a technických podmienok vo vzťahu k telesu 
dráhy a ostatnej jestvujúcej infraštruktúre ŽSR sú rozhodujúce požiadavky uvedené vo 
vyjadreniach ŽSR OR Trnava Č.03762/2022/OR TT/SŽTS-6 zo dňa 24. 01. 2022 a jeho 
odborných zložiek, doložených v prílohách, upozorňujúcich na trasu podzemných káblových 
vedení ŽSR odvetia OZT pozdĺž železničnej trate v blízkosti posudzovanej stavby so 
stanovením podmienok ich ochranu. Požiadavky správcovských útvarov ŽSR žiadame 
rešpektovať.
3/Stavebník bude rešpektovať súčasné i budúce objekty, vedenia a zariadenia ŽSR. Realizáciou 
stavby, jej prevádzkou a užívaním
a/ nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy, k narušeniu 
stavby dráhy, jej odvodnenia, stability a k poškodeniu objektov, vedení a zariadení ŽSR, b/ 
nesmú byť znečisťované pozemky v správe ŽSR ani plochy v okolí železničnej dráhy a to ani 
trvalým, či dočasným uložením výkopovej zeminy, či iného materiálu na plochách v blízkosti 
železničnej trate bez súhlasu prevádzkovateľa^dráhy.
4/Vlastník/užívatelia stavby si nebudú voči ŽSR uplatňovať žiadne nároky na úpravy z titulu 
prípadných negatívnych účinkov od železničnej prevádzky.
5/Osvetlenie stavby nesmie oslňovať vlakový personál a súčasne nesmú byť zriaďované 
svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi.
6/ Počas realizácie, užívania a následnej údržby stavby
a/ je zakázané vstupovať do obvodu dráhy a zasahovať do prechodového prierezu 
koľaje/koľají, b/je nevyhnutné priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný 
priestor pozdĺž železničnej trate.
7/ Investor zabezpečí
a/ po realizácii prizvatňe ŽSR OR Trnava ku kolaudačnému konaniu, 
b/ úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariadení ŽSR vy volaných 
navrhovanou činnosťou, c/ prípadné zmeny stavby vo vzťahu k ochrannému pásmu 
dráhy vopred prerokovať so ŽSR.

Stavba podlieha dodržiavaniu ustanovem' zákona č..313/2009 Z.z. o dráhach v žnem' neskorších 
predpisov.

2.8. vyjadrenia Dopravného podniku Bratislava č.21629/1704/2000/2022 zo dňa 24.01.2022:
1. Stavebné práce a ostatné sprievodné činnosti nesmú ohrozovať bezpečnosť prevádzky 

autobusovej MHD na Hradskej ulici, premávku autobusov môžu obmedziť len v rozsahu



prerokovaných a potvrdených riešení a s čo najkratším trvaním (so zohľadnením určených 
technologických postupov a bezpečnosti).

2. V prípade, že si stavebná činnosť vyžaduje dočasné zrušenie zastávky MHD, je nutné 
vyriešiť aj náhradnú polohu dočasnej zastávky MHD, ktorá musí byť potvrdená dopravcami, 
ktorí zastávku obsluhujú. Potvrdené riešenie bude súčasťou projektu organizácie dopravy 
predkladaného do operatívnej komisie Odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR 
Bratislavy.

3. Záväzný termín začiatku stavebných prác (aj pre jednotlivé etapy výstavby) oznámiť DPB, 
a. s. telefonicky natel. 02/5950 1573/1538, (prípadne emailom na adresu rozkopavky@dpb.sk), 
najneskôr 14 dní vopred. Súčasťou oznámenia musí byť presný časový harmonogram prác a 
kompletné údaje osoby zodpovednej za stavbu (firma, meno, telefón).

4. Pri pretínaní zastávky MHD „Pod gaštanmi“ cyklotrasou použiť rovnaké riešenie na oboch 
stranách komunikácie. S vedením cyklotrasy po chodníku v priestore zastávky nesúhlasíme, 
nakoľko je tu predpoklad vzniku kolíznych situácií medzi cyklistami a chodcami, resp. 
cestujúcimi vyčkávajúci na spoj MHD. Navyše takýmto riešením nebude možné v budúcnosti 
na zastávke osadiť prístrešok. Navrhujeme použiť riešenie cyklotrasy cez zastávku MHD ako v 
smere na Podpriehradnú ul. prípadne úplne mimo zastávku MHD.

2.9. podľa vyjadrenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. íďalei BVSl. č. 39/2022/Pa zo
dňa 31.1.2022:

Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu LT DN 150 a verejnej 
kanalizácie BET DN 3600/2700 v Hradskej ulici vrátane ich pásma ochrany, je možné 
vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia 
distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (p. Horváth.tel.č. 0902969133) a Divízia odvádzania 
odpadových vôd (ďalej len „DOOV“) ( p. Mikulee, tel.č. 0902969106).

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.

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.

Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú 
stavbu žiadame 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 je možné objednaťna 
odbore priamych služieb zákazníkom BVS.
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. Objednávku je možné odovzdať na odbor
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priamych služieb zákazníkom BVS cez podateľňu.

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.

Výkopové práce v pásme oclirany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi 
požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zenmých 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.

Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému 
pracovníkovi DDV a DOOV.

Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v 
pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povirmý 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.

Vyjadrenie je platné dva roky.

2.10. nodťa stanoviska Západoslovenskej distribučnej a.s. zo dňa 25.02.2022:

• Stavebník je povirmý zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúlilasenej projektovej 
dokumentácie

• Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ocliranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné 
pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky 
elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná

■ Pred realizáciou zemných prác je Stavebník povinný požiadať o wtvčenic existujúcich 
elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s 
povinnou prílohou zašle na odberatel@zsdis.sk. alebo poštou na adresu Západoslovenská 
distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle 
aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie

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

• V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z 
bezpečnostných dôvodov. Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, 
prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberateKSzsdis.sk. alebo 
poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292,810 00 Bratislava 1 (služba je 
spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská 
distribučná, a.s.).

• Zákres podzemných inžinierskych sietí vo vašom požadovanom rozsahu neposkytujeme, 
zakreslené energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. vo 
vlastníctve Západoslovenská distribučná, a.s. vo formáte PDF alebo DGN je možné nájsť 
na stránke https://www.zsdis.skAJvod/Online-sluzbv/Geoportal.

mailto:odberatel@zsdis.sk
https://www.zsdis.skAJvod/Online-sluzbv/Geoportal


2.11. podľa vyjadrenia SPP - distribúcia, a. s., č. TD/NS/0246/2022/Pe zo dňa 07.04.2022
pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník 

povirmý na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúeich 
plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s.. 
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru 
zverejneného na webovom sidle SPP-D (www.spp-distribúcia.sk),
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských 
zariadení do vzdialenosti 100m,

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, 
alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto 
vyjadrení,

- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu 
pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na 
posúdenie SPP-D,
v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných 
predpisov stavebník je povirmý:
• rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 

bezpečnostných pásiem,
• pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

• zabezpečiť vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k 
existujúcim plynárenským zariadeniam,

• zabezpečiť vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní 
navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,

• zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich 
plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

OSOBITNÉ PODMIENKY:
Stavebník je povinný vypracovať projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania 
podľa podmienok stanovených v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k umiestneniu stavby v 
bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení č. 75/DP/2022 (ev. č. výnimky 
2786/130122/BA/MM),

2.12. podľa vyjadrenia Orange Slovensko a.s.- MICHLOVSKÝ. SDOl. s r.o. č.BA-4261 2021 zo
dňa 26.11.2021:

- Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o 
elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri kříženi sieti, 
tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza 
k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovanim. Všetky vynútené práce 
výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným 
správcom PTZ Orange Slovensko a.s..

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ,vykonať všetky 
objektívne účinné ochrarmé opatrenia najmä tým, že stavebník zabezpečí:
• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, 

objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel’
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farbou, alebo kolíkmi /
• preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a 

vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia -i,- 30 cm od 
skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení 
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a 
hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ

• dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 
mechanickému poškodeniu

• nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by 
znemožňovali prístup k PTZ

• vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v 
ochrarmom pásme

• aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu 
nepovolanou osobou

• pred záhmom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a 
značenie (zákrytové dosky, fólia, marker>')

• aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 
721 378

•je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

• pred záhmom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o 
nepoškodení trasy ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ ;

2.13. podľa vyjadrenia Slovak Tcickomu. a. s., č. 6612134031 zo dňa 11.11.2021:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.)

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č, 351/2011 Z. z. o ochrane proti 
rušeniu.

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, 
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 
uvedené pareelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK. Slovak Telekom, a.s./alebo DIGl 
SLOVAKIA, s.r.o alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred 
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. 
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 
zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti.

- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 
tejto povinnosti zodpovedá projektant.

- Zároveň stavebník je v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je povinný uzavrieť 
dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedem' 
s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 
prekládku SEK.

- V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom, a.s. 
a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 
stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 
projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení



a zaradení.
V prípade ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o,, je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 
poškodeniu alebo narušeniu ochraimého pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
podľa § 68 zákona č. 351/201 IZ.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- Vprípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné 
práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník 
povirmý požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s, a DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom 
území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové 
zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňuje žiadateľa na 
povirmosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy_SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez 
internetovú aplikáciu na stránke https://www.telekom.sk/vyjadrenia

- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov 
dodržať pri svojej čirmosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 
tohto vyjadrenia,

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie 
je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať 
bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
telekomimikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- Poskytovatel' negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát 
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

- Stavebník je povirmý dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 
vyššie uvedeného vyjadrenia;

3. Ostatné podmienky
3.1. Stavebník je povirmý rešpektovať jestvujúce podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych 

sietí a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde ku styku so stavbou a jej technickou 
vybavenosťou.

3.2. Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemkoch, ku 
ktorým ma vlastnícke alebo iné právo (podľa § 139 stavebného zákona).

3.3. Stavebník je povinný splniť podmienky rozhodnutia o povolení výrubu cestnej zelene 
vydaného Okresným úradom Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
odd. pozemných komunikácií pod Č.OU-BA-OCDPK2-2022/00367151-4 zo dňa 
27.06.2022, právoplatné dňa 18.7.2022.

3.4. K stavebnému konaniu stavebník predloží súhlasné stanovisko MV SR, Krajské riaditeľstvo 
PZ v Bratislave k projektu dočasného a trvalého dopravného značenia a dopravného 
zariadenia stavby.

V. V územnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania proti umiestneniu stavby.
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VI. Toto rozhodnutie stráca platnosť podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona, ak navrhovateľ 
nepožiada o vydanie stavebného povolenia najneskôr do 3 rokov odo dňa, keď toto 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Predĺžiť platnosť tohto rozhodnutia možno podľa § 40 
ods. 3 stavebného zákona len na základe dostatočne odôvodneného návrhu podaného na 
stavebný úrad v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty platnosti. Toto 
rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov 
územného konania.

Víl. Navrhovateľ je podľa §4 ods.l písm.a) záknoa č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 
oslobodený od poplatkov.

Odôvodnenie
Dňa 07.2.2022 bol do podateľne miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

doručený návrh spoločnosti METRO Bratislava a.s.. Primaciálne námestie 1, 810 01 Bratislava, 
IČO: 35 732 881, splnomocneného zastupovať navrhovateľa ( stavebníka) Hlavné mesto SR 
Bratislava, Primaciálne nám.č. 1, Bratislava, IČO: 00603481 na vydanie územného rozhodnutia o 
umiestnení líniovej stavby ..Cyklotrasa na Hradskej ulici v Bratislave".
Dňom podania návrhu bolo podľa § 35 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon”) začaté územné 
konanie.
K návrhu bola doložená projektová dokumentácia spracovaná spoločnosťou R- PROJECT 
INVEST, s.r.o., Pečnianska 27. 851 01 Bratislava, zodpovedný projektant Martin Kečkeš, 
autorizovaný stavebný inžinier, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
Vlastnícke právo navrhovateľa k pozemku v operáte „E“ KN parc.č. č.888 ( ktorý zodpovedá 
pozemku v operáte „C“ KN parc.č. . 2526/1, nezaložený LV) je deklarované v LV č.270.

Nakoľko návrh neobsahoval dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby, 
stavebný úrad rozhodnutím zo dňa 07.3.2022 vyzval navrhovateľa k doplneniu návrhu v určenej 
lehote a súčasne územné konanie prerušil. Navrhovateľ svoj návrh postupne doplnil.

Prostredníctvom kladných vyjadrení a záväzných stanovísk a rozhodnutí k predmetnému 
projektu vyslovili súhlas s umiestnením a poprípade aj s realizáciou stavby:-
- Hlavné mesto SR Bratislavy - záväzným stanoviskom k investičnej činnosti č. MAGS POD 

42267/2022-83441 zo dňa 09.03.2022
- Magistrát hl.mesta SR Bratislava, odd. správy komunikácií- stanovisko č.MAGS OSK 67634/21- 

486144 RIO-314
- Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odd. PK- 

stanoviskom č. OU-BA-OCDPK2-2021/147010 zo dňa 27.12.2021
- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek 

životného prostredia, ako orgán štátnej vodnej správy- vyjadrením č. OU- BA-OSZP3- 
2022/053747-002/SUM/11-6487 zo dňa 01.02.2022

- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie - vyjadrením org. Odpadového 
hospodárstva č. OU-BA-OSZP3-2021/151119-002 zo dňa21.12.2021

- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, oclirana prírody a krajiny- záväzným stanoviskom č. 
OU-BA-OSZP3-2022/051315-002 zo dňa 03.02.2022

- Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI- záväzným stanoviskom č. KRPZ-BA-KDI3-214- 
001/2022-ZS zo dňa 22.02.2022



- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a, s. vyjadrením č. 3069/2022/Pa zo dňa 31.01.2022
- SPP - distribúcia, a. s. - vyjadrením č. TD/NS/0246/2022/Pe zo dňa 07.04.2022
- Západoslovenská distribučná, a. s. - stanoviskom zo dňa 25.02.2022
- Dopravný podnik Bratislava, a.s. č. - vyjadrením č.21629/1704/2000/2022 zo dňa 24.01.2022
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový- 

záväzným stanoviskom č.21117/2022/SŽDD/34395 zo dňa 23.03.2022
- Železnice SR, GR, odbor expertízy- súhrnným stanoviskom č.29504/2022/0230-6 zo dňa 

15.02.2022
- Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry- stanoviskom č.SEMal-65-1256/2021 

zo dňa 26.11.2021
- Slovenský zväz telesne postihnutých- vyjadrením č.004/2022 zo dňa 25.1.2022
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska stanoviskom č.200/SK/2021/Ko zo dňa 5.1.2022
- Bratislavská teplárenská a.s.- vyjadrením č.2085/Ba/2021/2120-2 zo dňa 14.12.2021
- Slovak Telekom, a. s. vyjadrením č. 6612134031 zo dňa 11.11.2021
- OTNS a.s. správca site SWAN- vyjadrením č.4894/2021 zo dňa 16.11.2021
- Michlovský spol s r.o., správca siete Orange Slovensko a.s.- vyjadrením č.BA-4261-2021 zo dňa 

26.11.2021
s prípadnými podmienkami uvedenými vo výrokovej časti tohto rozliodnutia.

Ďalej boli predložené situácie overené správcami inžinierskych sietí o existencii ich sietí 
v dotknutom území.

Podľa §34 ods. 2 stavebného zákona v územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, 
o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické 
osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom 
a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Podľa §36 ods.4 stavebného zákona začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby 
aiebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov 
konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak 
sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou 
vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že
účastnici konania alebo ich pobvt nie sú známi.

Po doplnení návrhu tunajší stavebný úrad, po vyhodnotení okruhu účastníkov konania podľa §34 
ods.2 stavebného zákona, oznámil podľa §36 ods.4 stavebného zákona listom zo dňa 06.05.2022 
začatie územného konania v uvedenej veci účastníkom konania a dotknutým orgánom. Stavebný 
úrad podľa §36 ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania, nakoľko je pre územie 
spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné 
rozhodnutie.
Účastníkom konania sa oznámenie doručovalo verejnou vyhláškou. Pričom dňom doručenia 
oznámenia účastníkom konania bol IS.deň vyvesenia verejnej vyhlášky na úradnej tabuli správneho 
orgánu. Mestskej časti Bratislava- Vrakuňa a na internetovej stránke mestskej časti Bratislava- 
Vrakuňa, v súlade s §26 správneho poriadku. Oznámenie bolo vyvesené v dňoch 12.5.2022 až 
31.5.2022. Účastníci konania boli upozornení, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť 
v lehote najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne podľa § 36 
ods. 1 stavebného zákona neprihliadne.
Ďalej stavebný úrad upozornil v zmysle ustanovenia § 42 ods. 5 stavebného zákona, že 
v odvolacom konaní sa neprihliada na pripomienky a námietky, ktoré neboli uplatnené 
v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
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v územnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania k navrhovanej stavbe.
V zmysle ustanovenia § 36 ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány mohli oznámiť svoje 

stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci 
územného konania.

Na základe obdržaného oznámenia o začatí územného konania dotknuté orgány v stanovenej lehote 
svoje stanoviská neoznámili. Stavebný úrad má zato, že zostávajú v platnosti ich stanoviská 
a vyjadrenia predložené v písomnej forme navrhovateľom pri podaní návrhu na vydanie územného 
rozhodnutia, ktoré stavebný úrad v konaní vyhodnotil a ich prípadné požiadavky, podmienky 
zapracoval do podmienok pre ďalší stupeň projektovej prípravy.

Umiestnenie predmetnej stavby bolo v konaní posúdené najmä vo vzťahu k platnému 
Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov:
Pre územie, ktorého súčasťou, je záujmový pozemok reg. „C pare. č. 2526/15 (reg. E KN pare. č. 
888), k.ú. Vrakuňae ÚPN stanovuje:
Funkčné využitie územia:
námestia a ostatné komunikačné plochy - súčasť komunikácie Hradská cesta 
t.j. verejne prístupné nezastavané plochy v meste ohraničené inými funkčnými plochami. Pod 
úrovňou terénu je možné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry, podzemné 
parkovacie garáže, podjazdy, podchody pre chodcov, prevádzky občianskej vybavenosti určenej pre 
širokú verejnosť. Súčasťou plôch námestí a koridorov sú spravidla: zeleň, mestský mobiliár, prvky 
verejného osvetlenia, prvky dopravného značenia, výtvarné umelecké diela.
- distribučné centrá sklady, stavebníctvo (okrajovo), číslo funkcie 302, stabilizované územie
- zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných(okrajovo), číslo funkcie 502, 
rozvojové územie, kód regulácie D

Podmienky funkčného využitia plôch: distribučné centrá sklady, stavebníctvo 
Územia slúžiace pre umiestňovanie skladových areálov, distribučných a logistických centier ako aj 
trvalé stavebné dvory a zariadenia, vrátane dopravného a technického vybavenia a plôch líniovej a 
plošnej zelene.

Podmienky funkčného využitia plôch: zmiešané územia obchodu a služieb výrobných
a nevýrobných
Územia pre umiestňovanie obslužných zariadení obchodu, výrobných a nevýrobných služieb s 
príslušnými súvisiacimi čiimosťami. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť 
parteru, dopravné a technické vybavenie a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu.

intenzita využitia územia.
Časť územia je definovaná ako stabilizované územie, Stabilizované územie je územie mesta, v 
ktorom územný plán ponecháva súčasné funkčné využitie. Ostatná časť je súčasťou územia, ktoré je 
definované ako rozvojové územie. Rozvojové územie je územie mesta, v ktorom územný plán 
navrhuje novú výstavbu na doteraz nezastavaných plochách, zásadnú zmenu funkčného využitia, 
zmenu spôsobu zástavby veľkého rozsahu.

Podľa Územného plánu hl. mesta SR Bratislava v znení zmien a doplnkov je dopravná vybavenosť 
prípustným spôsobom využitia funkčných plôch č. 302 a č. 502; funkčná plocha námestia a ostatné 
komunikačné plochy je určená pre navrhovaný spôsob využitia;

Z hľadiska intenzity využitia záujmového územia navrhovaná stavba nemá vplyv na územným 
plánom regulované prvky intenzity využitia územia.

Stavebný úrad konštatuje na základe vyššie uvedeného, že predmetný zámer ie v súlade s
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územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov a
taktiež.

Vzhľadom k tomu, že navrhovanou stavbou bude dotknutá cestná zeleň navrhovateľ 
predložil právoplatné povolenie na výrub cestnej zelene, vydané Okresným úradom Bratislava, 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odd. pozemných komunikácií, príslušný cestný 
správny orgán, pod č. OU-BA-OCDPK2-2022/00367151-4 zo dňa 27,06.2022, právoplatné dňa 
18.07.2022.

Stavebný úrad po vykonanom územnom konaní posúdil návrh na vydanie rozhodnutia 
o umiestnení líniovej stavby podľa príslušných ustanovení stavebného zákona a vyhlášky 
č. 453/2000 Z. z., a podľa ustanovení vyhlášky č,532/2002 Z.z. o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu, keďže nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia, vo 
veci rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 54 a násl. správneho poriadku do 
15 dni odo dňa jeho doručenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. na Mestskú časť 
Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava 214, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad 
Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho 
poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.) po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

JUDr. Ing. Martin Kuruc 
starosta

Prílohy;
- situácia umiestnenia stavby
- 1 x overená dokumentácia (pre navrhovateľa)

Doručuje sa verejnou vyhláškou:
-účastníkom konania:

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.č. 1, 814 99 Ba
2. Dana Weinbergerová, Furdekova 2604/13, 851 04 B
3. SR- Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Ba
4. Oldřich Lobpreis, Bieloruská 25, 821 06 Ba
5. Martin Klíma, Sečská 1855/27, 100 00 Praha, ČR
6. DAREX SK s.r.o., Domkárska 17, 821 05 Ba
7. Ing. Karol Gogolák, Rozvodná 9, 831 01 Ba
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8. Roman Dzamko, Větvová 5269/6, 81 1 02 Ba
9. JMKA s.r.o., Panónska cesta 9, 852 32 Ba
10. Normbenz Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Ba

Na vedomie ( bez právnych účinkov doručovania):
- Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.č. 1, 814 99 Ba, doručuje sa splnomocnencovi 

spoločnosti METRO Bratislava a.s.. Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

CO:
-stavebný úrad- spis
-Mestská časť Bratislava-Vrakuňa so žiadosťou o zverejnenie rozhodnutia

Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky : 
Dátum vyvesenia: 2s>i ^
Pečiatka, podpisJ ^

časť
BraliS;.:. Vrakuň
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821 07 uralislava

Dátum zvesenia: 
Pečiatka, podpis :
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