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R O Z H O D N U T I E 

 

 

        Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ako špeciálny stavebný úrad pre 

diaľnice a rýchlostné cesty (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods.1 zákona č. 

135/1961 Zb. o  pozemných  komunikáciách   (cestný zákon)  v  znení  neskorších  predpisov,  

v spojení s § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona, podľa 

zákona č. 669/2007 o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb 

diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny úrad) v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon č. 669/2007 Z. z.“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov  

 

                                  p o v o ľ u j e  zmenu stavby pred dokončením  

 

podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona  

 

na stavbu:   „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“, 

 

stavebných objektov: 

640-01   Kábelové  vedenie  VN  22 kV  pre  TS1  v  križovatke  „Jarovce“  až  TS4  

              v križovatke „Ketelec“ 

640-02   Kábelové vedenie VN 22 kV pre TS4 v križovatke „Ketelec“ až TS7 v križovatke  

             „Rovinka“ 

 

spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava na základe 

substitučného plnomocenstva  D4R7 Construction s.r.o., Odborárska 21, 831 02 

Bratislava,  na základe substitučného plnomocenstva Zero Bypass Limited CMS Cameron 

McKenna LLP, Cannon Place, Cannon Street 78, Londýn EC4N 6AF, Spojené kráľovstvo 

Veľkej Británie a Severného Írska, na základe koncesnej zmluvy uzatvorenej so Slovenskou 

republikou - Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6,                     

810 05 Bratislava (ďalej len „stavebník“).  

 

         Zmena stavby pred dokončením oproti pôvodnej projektovej dokumentácií  spočíva 

najmä:  

SO 640-01 – v dvoch častiach, v prvej časti: v zmene trasy VN (vedenie mimo oplotenia 

diaľnice), v zmene spôsobu križovania železničnej trate Petržalka – ŽST Rusovce (riadeným 

pretlakom v žkm 115,410 namiesto vedením v mostnom objekte SO 203-00), vo vytvorení 

priestorovej rezervy pre uloženie káblových vedení v dunajských mostoch  (novou vstupnou 

šachtou v mostnom objekte SO 205-00 a výstupnou šachtou pri SO 206-00), v druhej časti: vo 

vybudovaní výstupnej šachty, ktorá bude stavebne prepojená s mostným objektom SO 206-

00; 
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SO 640-02-  v zmene trasy VN (drobné úpravy vedenia s ohľadom na rešpektovanie 

dočasných a trvalých záberov, koordinácie so súvisiacimi objektmi trasy) a zmene dĺžky 

káblového vedenia (skrátenie trasy).  

 

     Stavebný objekt 640-01 si vyžaduje naviac záber o výmere 88m2 oproti stavebnému 

povoleniu v Bratislavskom kraji, v okrese: Bratislava V, v katastrálnom území Jarovce na 

parc. č. KN-C 878, ku ktorému stavebník preukázal v konaní iné právo. Stavebný objekt 640-

02 sa bude realizovať v pôvodných záberoch uvedených v stavebnom povolení.  

 

      Špeciálny stavebný úrad po posúdení predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie a po 

zvážení potrebných skutočností určuje na realizáciu stavby tieto záväzné podmienky : 

 

I. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržať podmienky uvedené 

v nasledovných stanoviskách a vyjadreniach dotknutých orgánov: 

1. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru  ako príslušný orgán štátnej 

správy z hľadiska svojej pôsobnosti v zmysle §2 ods. 1 písm. j) zákona č. 171/1993 Z. z. o 

Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

8/2009 Z.z.“) a cestného zákona vydal súhlasné stanovisko č. PPZ-ODP2-2019/008890-056 

zo dňa 07.10.2019  s touto podmienkou: 

1.1 Stavebné objekty nesmú obmedziť prípadné umiestnenie nosičov dopravných značiek 

a dopravných zariadení. 

 

2. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia vodnej dopravy, vydala stanovisko pod č. 

06820/2019/SVD/27195 zo dňa 03.04.2019 s touto podmienkou: 

 2.1  v prípade zmeny vo vytvorení výstupnej šachty z mosta je nutné dodržať požiadavky 

ustanovené v § 4 ods. 2 a 3 vyhlášky MDPT SR č. 22/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich jednotlivých úsekoch do príslušných tried podľa 

klasifikácie európskych vodných ciest;  

  

3. Železnice SR, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy vydali stanovisko pod č. 

02319/2019/O230-198 zo dňa 04.12.2019 s týmito podmienkami: 

3.1 Stavbu realizovať v súlade s platnými predpismi ŽSR a normami STN EN a za 

predpokladu rešpektovania podmienok uvedených v pôvodnom stanovisku ŽSR č. 

02298/2016/O420-053 zo dňa 17.02.2016 so zohľadnením aktuálnych čiastkových vyjadrení 

dotknutých útvarov ŽSR; 

3.2 V ďalšom stupni PD doplniť podrobnú dokumentáciu pretláčania (pôdorys, pozdĺžny 

rez, priečny rez) a vzhľadom na tri pretláčacie chráničky doplniť aj statické posúdenie 

pretláčania; 

3.3 Pripomienky vznesené ŽSR GR Odborom bezpečnosti a inšpekcie (O440) list č. 

23837/2019/O440-11 zo dňa 29.04.2019 vznesené v rámci posudzovania minulej zmeny 

stavby v ďalšej príprave stavby odkonzultovať a ich riešenie odsúhlasiť s týmto útvarom ŽSR 

s následným dopracovaním najneskôr v stupni DSPRS. 

 

4. Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, vydali stanoviská pod č. 

358.4/2019/289301/2019/7a.13 zo dňa 24.04.2019 a 952.4/2019/289301/2019/7a.13 zo dňa 

04.10.2019 s týmito podmienkami: 

4.1 realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej 

prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa; 
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4.2 v prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej 

dopravy budú všetky náklady na opravné práce odúčtované investorovi;  

4.3 investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR z titulu prípadných negatívnych 

účinkov od železničnej prevádzky;  

4.4 prebytočnú zeminu z výkopu ani iný odpad neskladovať na pozemku ŽSR. Stavebník 

musí dodržiavať zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z.z“); 

4.5 minimálne 1 mesiac pred realizáciou pretláčania pod železničnou traťou a pri realizácii 

prác vo vzdialenosti menšej ako 6 m od osi koľaje objednať dohľad ŽSR u správcov 

železničných tratí na SMSÚ ŽTS TO Bratislava, Jaskový rad2, 831 01 Bratislava, tel: 

02/20295798, email: skultetyova.elena@zsr.sk; 

4.6 po ukončení stavby zabezpečiť porealizačné zameranie stavby s geodetickým plánom 

na zapracovanie vecného bremena; 

4.7 v prípade vzniku medzery medzi chráničkou a zeminou, resp. v prípade nesúdržnosti 

zeminy v okolí chráničky z dôvodu jej uvoľnenia počas pretláčania, okolie chráničky po 

pretláčaní vyplniť a spevniť s cieľom zabrániť možnému poklesu nadložia v čase následnej 

konsolidácie;   

4.8 zamestnanci iného zamestnávateľa musia predložiť povolenie na vstup cudzích osôb do 

obvodu dráhy v správe ŽSR neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9 a nakoľko sa 

budú pohybovať aj v prevádzkovom priestore a v priestore susediacom s prevádzkovým 

priestorom ŽSR, musia splniť ustanovenia prepisu ŽSR Z2, I. kapitola, čl.2;  

 

5. Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej 

techniky vydali stanoviská pod č. 289/19/289401/SOZT/2a.15 zo dňa 10.04.2019 a 

790/2019/289401/SOZT/2a.15 zo dňa 01.10.2019 s týmito podmienkami: 

5.1  práce v ochrannom pásme vedení (0,5 m od osi kábla na obidve strany) vykonávať 

v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 351/2011 Z.z“) (zákaz vykonávať terénne úpravy, navodzovať 

zmenu krytia káblovej trasy, prechádzať ťažkými mechanizmami a zriaďovať skládky); 

5.2  v blízkosti káblových vedení zemné práce vykonávať so zvýšenou opatrnosťou – 

ručným výkopom. Odkryté vedenia a zariadenia chrániť voči poškodeniu a previsu; 

5.3  úpravy priestorového uloženia trás sietí vo vzťahu k vedeniam v správe ŽSR OZT 

riešiť v zmysle STN 73 6005. Pri križovaní musí byť navrhnutá trasa sietí uložená popod trasy 

existujúcich vedení ŽSR OZT;  

5.4 štartovacie a cieľové jamy pre nový pretlak upraviť na základe vytýčenia tak, aby 

neboli stavebnými prácami dotknuté a ohrozené existujúce vedenia ŽSR OZT (min. 2 m od 

trasy ŽSR OZT). Pretlak realizovať ako riadený; 

5.5 pred zakrytím kábla prizvať správcu vedenia (SMSÚ OZT KT Trnava) za účelom 

vykonania previerky, či nedošlo k ich poškodeniu. Po realizácii prác uviesť do pôvodného 

stavu krytie káblových trás ŽSR OZT. Akékoľvek poškodenie zemného vedenia (zariadenia), 

bezodkladne oznámte na SMSÚ OZT KT Trnava. 

5.6 začiatok a ukončenie stavebných prác ohlásiť na SMSÚ OZT KT Trnava.  

5.7 v prípade akýchkoľvek prác v blízkosti káblových vedení v správe ŽSR OZT stavebník 

požiada o vytýčenie vedení priamo v teréne. Vytýčenie vedení na základe objednávky 

zabezpečí  SMSÚ OZT KT Trnava (Bc. Korbelič, tel: 0903 566 278).  

       

6. Technická inšpekcia, a.s. Bratislava po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 18 

ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z.z.“) vydala 
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odborné stanovisko č. 32481/1/2019 zo dňa 11.10.2019 s týmito pripomienkami 

a upozorneniami, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby (v realizačnej 

dokumentácii): 

6.1  v projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné normy STN 33 2000-3:2000, STN 33 

2000-5-523:2004; 

6.2  v projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné normy na rozvádzače STN EN 

60439-1 až 5, boli nahradené normami STN EN 61439-1 až 5; 

6.3 v projektovej dokumentácii Elektro je uvedená neplatná norma pre označovanie 

vodičov; 

6.4 Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – elektrická sieť 

striedavého napätia nad 1000 V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny je 

potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 

technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 

ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej 

len „vyhláška č. 508/2009 Z.z.“) a podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. 

oprávnenou technickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.; 

6.5   Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – 

elektrická sieť striedavého napätia nad  1000 V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej 

elektriny vykonať úradnú skúšku v zmysle požiadavky § 12 vyhlášky MPSVaR SR č. 

508/2009 Z.z. a podľa § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou 

technickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.; 

 

7. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s,. vydala vyjadrenie pod č. 40975/4020/2019/JJ 

zo dňa 04.10.2019 s týmito podmienkami: 

7.1 v DZSD (A) je uvedené, že zdokumentovanie križovaní VN kábla s kanalizačnými 

potrubiami vo výkresovej časti bude v ďalšom stupni PD. Túto možnosť akceptuje, ale 

upozorňuje, že SO 520 a SO 521 sú vodovody, čo je potrebné v texte (SO 640-01) doplniť, 

aby bolo zrejmé, že križovanie VN popod potrubie sa týka i vodovodných potrubí; 

7.2 všetky križovania VN kábla s vodovodnými a kanalizačnými potrubiami v majetku 

a prevádzke BVS, a.s, budú realizované riadeným pretlakom popod potrubia s výnimkou 

gravitačnej stoky DN 800 (SO 505), ktorej križovanie je navrhnuté ponad potrubie. Toto 

riešenie križovania stoky DN 800 akceptuje, pričom požaduje:  

7.2.1 dodržať priestorovú normu STN 73 6005; 

7.2.2 pred realizáciou križovania vykonať ručne kopané sondy s cieľom zistenia skutočnej 

hĺbky uloženia potrubia; 

7.2.3 nad VN kábel položiť signalizačnú fóliu. 

 

8. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., vydala stanovisko pod č. 

PS/2019/012176 zo dňa 30.09.2019 s týmito podmienkami: 

8.1 VN vedenie (640-02) križuje resp. zasahuje do ochranného pásma týchto zariadení 

v správe SEPS: 

8.1.1 2x400 kV nadzemné elektrické vedenie V429/8499 Pod. Biskupice – SS 

Gabčíkovo/Pod. Biskupice – Stupava (úsek p.b.č. 1/149 – 1a/148), 400 kV nadzemné 

elektrické vedenie V439 Križovany – Pod. Biskupice (úsek p.b.č. 126-127) a 400 kV 

nadzemné elektrické vedenie V498 Pod. Biskupice – Stupava (úsek p.b.č. 148 – 149); 

8.1.2 Elektrická stanica ESt 400/110 kV Podunajské Biskupice; 

8.1.3 Úložný optický kábel BA Mlynské Nivy – Podunajské Biskupice (ďalej len 

„ÚOK“), ktorý je vedený v HDPE rúrke – DN 40/33 čierna s oranžovým pásikom;  
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8.2 Výkopovými prácami nesmie byť narušená stabilita podperných bodov (stožiarov) ani 

porušené uzemnenia podperných bodov vedení V429/8499, V439 a V498 – je nevyhnutné 

zemné práce vykonávať ručne z dôvodu možnej existencie uzemňovacej sústavy vedení; 

8.3 Skladovať vykopanú zeminu mimo ochranné pásmo vedení; 

8.4 Prípadné kovové časti stavby v ochrannom pásme je potrebné uzemniť v zmysel 

príslušných STN; 

8.5 Pri prácach v ochrannom pásme vedení musí byť zabezpečený dozor oprávnenou 

osobou, resp. musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky 

elektrického zariadenia podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme; 

8.6 Počas výstavby a prevádzky predmetnej stavby musia byť dodržané zásady bezpečnosti 

práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku ani k narušeniu bezpečnej 

a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia a musia byť dodržané všetky ustanovenia 

príslušných predpisov a bezpečnostné opatrenia najmä na zamedzenie nebezpečného 

priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5 m od elektrického zariadenia. 

V prípade , že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie zvn vypnúť a uzemniť;       

8.7 Práce i samotnú prevádzku stavby v ochrannom pásme vykonať  v zmysle zákona č. 

251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 251/2012 Z.z.“), najmä § 43, zákona č. 124/2006 Z.z., vyhlášky 

MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, noriem 

STN EN 50341-1, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-3, 

STN 33 200-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich noriem;  

8.8 Oznámiť termín začatia prác v ochrannom pásme vedení min. 14 dní pred začiatkom 

prác na SEPS, a.s., Prevádzková správa Západ, ESt Križovany (p. Sekereš, 0908 935 863) 

a riadiť sa ich pokynmi pre práce v ochrannom pásme vedení; 

8.9 Pri kolaudácií predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby s geometrickým 

zameraním stavby vo vzťahu k vedeniam V429/8499, V439 a V498 (os, fázové vodiče 

a najbližší stožiar), k ESt Pod. Biskupice, k ÚOK a správu o odbornej prehliadke na 

uzemnenie prípadných kovových častí stavby zasahujúcich do ochranného pásma vedení  

V429/8499, V439, V498 s ESt. Pod. Biskupice. PSV doručiť v papierovej a elektronickej 

forme; 

8.10  Výkopovými prácami nesmie byť narušená stabilita oplotenia ESt. Pod. Biskupice – je 

nevyhnutné zemné práce  vykonávať ručne z dôvodu možnej existencie uzemňovacej sústavy 

ESt. Pod. Biskupice; 

8.11  Navrhnúť taký spôsob chránenia vn kábla popod cestu do ESt. Pod. Biskupice ( 

v súčasnosti je navrhnutá chránička 1xPE 200 mm, pretlak CH29 – CH30), aby cez cestu bolo 

možné prepravovať nadrozmerný náklad do hmotnosti 300 ton vrátane; 

8.12Navrhnúť taký spôsob uloženia vn kábla, aby nebola narušená statika prístupových ciest 

do ESt. Pod. Biskupice z dôvodu uvedeného v podmienke  7.11; 

8.13 Oznámiť termín začatia prác v ochrannom pásme ESt Pod. Biskupice min. 14 dní pred 

začiatkom prác na SEPS, a.s., Prevádzková správa Západ, ESt Križovany (Ing. Kšiňan, 0907 

766 654) a riadiť sa ich pokynmi pre práce v ochrannom pásme ESt; 

8.14. pri realizácii dodržať podmienky zmluvy č. 30703/NZaRoVB-93/2016/Podunajské 

Biskupice/1175/HudEm, Evid. Č. nájomcu 2016-0181-1165420 „Nájomná zmluva a zmluva 

o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“, uzatvorenej medzi SEPS, a.s., a NDS, a.s., 

dňa 9.8.2016. Zmluva je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv; 

8.15 Pred realizáciou stavby vykonať vytýčenie ÚOK v správe SEPS na náklady investora 

(zabezpečuje firma VALDE, s.r.o., Borekova 13/10661, 821 06 Bratislava); 
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8.16  Zabezpečiť maximálnu opatrnosť pri zemných prácach pri našom ÚOK, keďže tento je 

dôležitý pre technologické zariadenia slúžiace pre chod elektroenergetickej sústavy SR; 

8.17  Zemné práce v blízkosti ÚOK vykonávať bez použitia mechanizácie; 

8.18   Oznámiť termín začatia prác v blízskosti ÓUK min. 14 dní pred začiatkom prác na 

SEPS, a.s., Mlynské Nivy, Bratislava (Ing. Martinkovič, tel.: 02/5069 2226, 

roman.martinkovic@sepsas.sk), ukončenie prác hneď po ich skončení; 

8.19  Pred zasypaním výkopu zabezpečiť ohliadku realizácie prác nami povereným 

pracovníkom; 

8.20  V prípade, že pri realizácií prác bude prerušenie optickej trasy ÚOK , čo najkratší čas 

prerušenia a následne vykonať meranie útlmu a vypracovanie meracích protokolov, ktoré je 

nutné dodať v papierovej a elektronickej forme. 

   

9. Západoslovenská distribučná, a.s., (ďalej len „ZS-D“) podľa zákona č. 251/2012 Z.z. 

vydala pod č. CD 17095/2019 zo dňa 09.12.2019 súhlasné stanovisko s týmito podmienkami:   

9.1  Realizácia stavby a jej pripojenie do distribučnej sústavy je podmienené 

odsúhlasením realizačnej projektovej dokumentácie na pripojenie trafostaníc TS1 a TS 7; 

9.2 Žiadateľ požiada ZS-D o uzatvorenie Zmluvy o pripojení; 

9.3  Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať ZS-D o vytýčenie 

existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú 

je potrebné aj s povinnou prílohou adresovať 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 elektriny Západoslovenská distribučná, 

a.s.);  

9.4 Stavebník  je povinný dodržiavať   ochranné   pásma  elektroenergetických   zariadení  

ZS-D podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z.z.; 

9.5 Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá 

projektant; 

9.6 V prípade potreby konzultácie technického riešenia projektovej dokumentácie 

budúceho pripojenia kontaktujte Špecialistu správy energetických zariadení: Ing. Jozef 

Pavučok, e-mail: jozef.pavucok@zsdis.sk; 

9.7 V prípade potreby vysvetlenia procesu zabezpečenia zmluvného vzťahu a spôsobu 

vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom dotknutým výstavbou elektrických 

zariadení, kontaktujte Manažéra zákazníckych stavieb: Mgr. Tomáš Vícha, e-mail: 

tomas.vicha@zsdis.sk. 

10. SPP-distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“) ako prevádzkovateľ distribučnej siete podľa 

ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. vydal stanovisko č. TD/NS/0424/2019/Pe zo dňa 

14.10.2019 s tými podmienkami : 

10.1 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 

na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., 

Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom 

online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk), 

10.2 v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 

prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 

plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 

hodinu, 
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10.3 stavebník oznámi začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marián Heršel, tel.č. +421 2 2040 2149 alebo p. Peter 

Kristl, tel. č +421 2 2040 2251) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác, 

10.4 stavebník zabezpečí prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z 

dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, 

údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) 

plynárenských zariadení, 

10.5 stavebník umožní zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie 

činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,  

10.6 stavebník bude realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú 

strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 

predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových 

mechanizmov, 

10.7 ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, stavebník bude 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 

obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej 

fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

10.8 prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a 

manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie 

SPP-D, 

10.9 odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 

zabezpečené proti poškodeniu, 

10.10 stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by 

zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme 

všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

10.11 každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí 

stavebník ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727, 

10.12 SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať 

podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v 

ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení 

Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,poškodením plynárenského 

zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 

285 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, prípadne trestného 

činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne  prospešného zariadenia podľa § 286  

a§ 288 Trestného zákona; 

10.13 stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 251/2012 

Z.z., 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 700 02, 701 03; 

10.14 stavebník bude rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej 

legislatívy 

10.15 stavebník pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami bude dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 

906 01, 

10.16  stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 

zákona č. 251/2012 Z.z. umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod. 
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11.  Orange Slovensko, a.s., (ďalej len „OS“) vo svojom stanovisku č. BA-2994/2019 zo 

dňa 25.09.2019 konštatuje, že dôjde ku stretu s podzemným telekomunikačným zariadením 

(ďalej len „PTZ“) a zároveň uvádza:   

11.1  existujúce podzemné telekomunikačné zariadenia sú chránené ochranným pásmom. V 

káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o 

technickom stave a počte HDPE poskytne OS po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy; 

11.2   pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia 

zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon č. 351/2011 Z.z.“) týkajúce ochrany sietí a zariadení. Pri krížení sieti, tesných 

súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza 

k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou 

na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na OS. 

Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. 

Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy 

o preložke“ so spoločnosťou OS nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných 

prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.  

11.3  pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ,  

vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä: 

11.3.1 pred začatím zemných prác objednať u správcu PTZ vytýčenie a vyznačenie 

polohy PTZ priamo na povrchu terénu (vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ 

farbou alebo kolíkmi); 

11.3.2  preukázateľné oboznámiť pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s 

vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce 

na možnú polohovú odchýlku ±  30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na 

povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou 

opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo 

vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy 

PTZ, okrem pretlakov; 

11.3.3 dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu;  

11.3.4  nad optickou trasou dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by 

znemožňovali prístup k PTZ; 

11.3.5  vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ; 

11.3.6  odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu 

nepovolanou osobou; 

11.3.7  pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a 

značenie (zákrytové dosky, fólia, markery); 

11.3.8   bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob. 

0907 721 378; 

11.3.9  overiť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 

OS nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez vedomia OS), 

11.3.10  pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o 

nepoškodení trasy; 

11.3.11  vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť 

OS na základe objednávky do 3 týždňoch od jej doručenia. Na objednávke je potrebné uviesť 

číslo vyjadrenia o existencií PTZ. 
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12. Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. (ďalej len „ST“) vydal podľa § 66 ods. 

6 zákona č. 351/2011 Z.z. vyjadrenie pod č. 6611926873 zo dňa 24.09.2019 s týmito 

podmienkami: 

12.1  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. týkajúci sa ochrany 

proti rušeniu; 

12.2 stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre 

ktorý podal žiadosť o vyjadrenie  je v kolízií so sieťami elektronických komunikácií (SEK) 

ST alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pre spracovaním projektovej 

dokumentácie stavby) vyzvať ST na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo 

preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí; 

12.3  v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. do projektu stavby zakresliť priebeh 

všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant; 

12.4  v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. uzavrieť dohodu o podmienkach 

prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK, bez uzavretia dohody nie 

je možné zrealizovať prekládku SEK; 

12.5 v textovej časti vykonávacieho projektu musí byť uvedená podmienka ST o zákaze 

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zariadení; 

12.6 v prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie, sa nachádza 

nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve ST, zabezpečiť zo strany žiadateľa 

nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma; 

12.7 nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa § 68 zákona č. 351/2001 Z.z.; 

12.8   v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 

dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť 

zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník 

povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK ST na povrchu terénu.  Vzhľadom k tomu, že 

v záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. 

rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, je žiadateľ povinný vyžiadať si 

obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení; 

12.9  vytýčenie polohy SEK ST na povrchu vykoná ST na základe objednávky zadanej cez 

internetovú aplikáciu na stránke: http://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude 

zrealizované do troch týždňov od podania objednávky; 

12.10  stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 

dodržať pri svojej činnosti aj všeobecné podmienky ochrany SEK; 

12.11 žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, na ktorý mu bolo vystavené. Okrem 

použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ 

nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať 

bez súhlasu spoločnosti ST; 

12.12 v prípade, že zámer stavebníka je v kolízii so SEK ST alebo zasahuje do ochranného 

pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácií so zamestnancom ST povinný zabezpečiť: 

  12.12.1 ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 

zamestnancom ST; 

  12.12.2 vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia; 

  12.12.3 odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia; 
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    12.12.4 v lokalite predmetu je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí 

(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: , Ladislav Hradil, tel. 

0907 777 474, hradil@suptel.sk; 

   12.13 pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadení, je 

žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:  

     12.13.1 pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na 

povrchu terénu; 

   12.13.2 preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, 

s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho 

ochranu stanovené; 

    12.13.3 upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 

odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu; 

    12.13.4 upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení 

a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné 

náradie (napr. hĺbiace stroje);  

    12.13.5 aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu 

a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia; 

     12.13.6  zhutnenie zeminu pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním); 

     12.13.7  bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. č. 0800 123 777; 

     12.13.8 overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST 

nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST); 

12.14 v káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 

funkčnosťou, v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov je 

možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST; 

  11.15 dodržať platné predpisy podľa STN 73 605 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 

rozsahu.   

  

13. SITEL, s.r.o., ako správca telekomunikačných sietí (ďalej len „EKS“) spoločností 

SITEL, s.r.o., Slovenská sporiteľňa, a.s. a O2 Slovakia, s.r.o., vydal vyjadrenia pod č. 

1215/2019 a 1216/2019 zo dňa 24.09.2019 s týmito podmienkami: 

13.1  Pred začatím zemných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie trasy EKS a je 

súčastí v mieste stavby. Vytýčenie vedenia bude vykonávané na základe písomnej objednávky 

(objednávku zaslať mailom na adresu: mhlavata@sitel.sk); 

13.2  V zmysle projektu SO 764 Preložka optického kábla zariadení SITEL, ORANGE, 

SLSP, ST v km 10,600 – 10,800 D4 už bola v danom úseku zrealizovaná preložka a ochrana 

EKS; 

13.3   Pri križovaní s EKS a tesných súbehoch, pokiaľ nedochádza k preložke , je investor 

/realizátor povinný zabezpečiť integritu EKS tak, aby nedošlo k je ohrozeniu alebo 

poškodeniu; 

13.4   Pri vykonávaní všetkých prác sú osoby vykonávajúce stavebné práce povinné dodržať 

platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. 

Existujúce EKS sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) Zároveň je 

nutné dodržať ustanovenie o ochrane proti rušeniu  podľa § 65 zákona č. 351/2011 Z.z.; 

13.5   Za akékoľvek porušenie telekomunikačnej trasy HDPE rúr a optických káblov a za 

prerušenie prevádzky je zodpovedný investor/realizátor stavby v plnom rozsahu; 

13.6   Ochrana EKS vyžaduje, aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané 

podmienky ochrany telekomunikačných zariadení, a to: 

13.6.1 v ochrannom pásme EKS vykonávať výlučne ručný výkop 1,5 m na obe strany, nie 

je povolený strojný výkop; 
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13.6.2 upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 

+/- 30 cm; 

13.6.3 v prípade potreby, overenie výškového a stranového uloženia podzemných vedení 

ručnými sondami; 

13.6.4 v prípade obnaženia EKS zabezpečiť ich primeranú ochranu proti poškodeniu;  

13.6.5 nad trasou EKS dodržiavať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa 

nevykoná ochrana proti poškodeniu; 

13.6.6 nad trasou EKS dodržiavať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by k nim 

znemožnili prístup; 

13.6.7 bez súhlasu zodpovedného pracovníka spoločnosti SITEL, s.r.o. nezvyšovať 

a neznižovať vrstvy zeminy nad EKS; 

13.6.8 pred začatím zemných prác prizvať SITEL, s.r.o. (Andrej Miklóš, tel: 0911 902 033 

– zodpovedný za preložky EKS pre D4R7 Construction s.r.o) na kontrolu a obhliadku; 

13.6.9 obnoviť značenie (krycia fólia, markery) a spísať zápis o nepoškodení trasy vo 

vlastníctve a správe spoločnosti SITEL, s.r.o.  

 

14.  OTNS, a.s. ako správca optickej siete SWAN a.s. vydal podľa § 66 ods. 6 zákona č. 

351/2011 Z.z. vyjadrenie pod č. 4655/2019 zo dňa 24.09.2019 s týmito podmienkami pre 

stavebné objekty 640-02: 

14.1   Pri realizácií stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s., 

V súvislosti s vykonávanými prácami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre 

priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300; 

14.2   Realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných 

vedení a zariadení (ochranné pásmo) vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania 

strojných mechanizmov v zmysle §§ 66-68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 

komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov dodržať 

maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu/ochrániť a prípadnému odcudzeniu; 

14.3   Jestvujúce káble vytýčiť na základe písomnej objednávky na adresu spoločnosti: 

OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, obchod@otns.sk, pri objednávke uviesť číslo 

vyjadrenia, dátum a priložiť kópiu vyjadrenia; 

14.4  Nad vytýčenou trasou nepoužívať ťažké mechanizmy, pokiaľ sa nevykoná ochrana 

proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou neumiestňovať skládky materiálov 

a stavebnej sute; 

14.5   Vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je 

dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo 

pracovného času (uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám) a tým zabezpečiť 

ich plynulú prevádzky schopnosť; 

14.6   Oboznámiť pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na 

možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na 

povrchu terénu, odporúča vykopať sondy, z ktorých bude zrejmé vedenie trasy pod 

povrchom; 

14.7   V prípade, že počas výstavby bude potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je 

možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca spoločnosti OTNS; 

14.8   Zástupca spoločnosti OTNS bude prizvaný ku kontrole a prevzatiu odkopaných trás 

ešte pred zasypaním rýh: optika@otns.sk; 

14.9   Stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov), ochrannej 

fólie a zákrytových dosiek; 
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14.10 Skoordinovať práce a výstavbu s preložkami inžinierskych sietí spoločnosti SWAN 

SO 753 a 782 ako aj v súvislosti s výstavbou R7 v križovaní a prepojením na D4 

v záujmovom území; 

14.11  Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s., 

hepldesk, kontakt: 0908 706 819, +421 2 35 000 999, 0650/123 456 a hepldesk@swan.sk; 

14.12  V prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia optických vedení siete 

SWAN nesie celú zodpovednosť za prerušenie telekomunikačnej prevádzky a bude znášať 

všetky náklady spojené s odstránením poruchy/opravy optickej trasy vrátane pokút. 

 

15. SIEMENS, s.r.o., za oddelenie Verejného osvetlenia (ďalej len „VO“) vydal stanovisko 

pod č. PD/BA/133/19 zo dňa 18.10.2019 s tými podmienkami: 

15.1  pred zahájením prác zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne; 

15.2 všetky káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou uložiť do 

chráničiek; 

15.3 pred zahájením stavebných prác prizvať stavebný dozor Siemens Mobility, s.r.o.: p. 

Kubišta – tel. 0903 555 028; 

15.4 v prípade križovania ; sietí diaľnice D4 resp. zariadení so zariadením VO dodržať 

ochranné pásma pre VO, všetky platné STN a predpisy a prizvať stavebný dozor Siemens 

Mobility, s.r.o.;    

15.5 v prípade manipulácie alebo prekládky zariadenia VO pred vykonaním prác prizvať 

stavebný dozor Siemens Mobility, s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie; 

15.6 demontáž zariadenia VO vykonať bez poškodenia a zariadenie VO odovzdať 

správcovi verejného osvetlenia mesta Bratislava, ktorým je Magistrát hl.m. SR, Primaciálne 

nám. 1, 814 99 Bratislava; 

15.7 k odovzdaniu staveniska pred zasypaním káblov a ku kolaudácií predvolať stavebný 

dozor Siemens, s.r.o.; 

15.8  prípadné náklady na odstránenie poškodení jestvujúceho zariadenia VO počas 

stavebných prác bude Siemens, s.r.o., fakturovať v plnej výške;  

15.9 Práce vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky VO; 

15.10 V prípade poškodenia zariadenia VO ihneď nahlásiť poruchu na tel. č. 02/6381 0151; 

15.11 Vyjadrenie sa k existencii sietí a zariadení VO vykonáva Magistrát hl. m. SR 

Bratislava, Oddelenie správy komunikácií, Záporožská 5, Bratislava. 

 

II. Špeciálny stavebný úrad určuje pre zmenu stavby tieto záväzné podmienky: 

1. Stavebné objekty budú zrealizované podľa projektovej dokumentácie pre zmenu stavby  

pred dokončením pre uvedené objekty, overenej špeciálnym stavebným úradom a 

vypracovanej spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava č. 

zákazky 7777-00. 

2. Ostatné podmienky uvedené v stavebnom povolení č. č. 05229/2017/C240-SCDPK/41077 

zo dňa 05.06.2017 a v povoleniach o zmene stavby pred dokončením č. 

05323/2018/SCDPK/64939 zo dňa 28.08.2018, č. 05791/2019/SCDPK/19661 zo dňa 

05.03.2019, č. 16197/2019/SCDPK/51804 zo dňa 24.06.2019 ostávajú v platnosti aj pre 

zmenu stavby pred dokončením povolenú týmto rozhodnutím.    

 

III. Špeciálnemu stavebnému úradu k žiadosti na povolenie zmeny stavby pred 

dokončením boli doručené pripomienky a námietky účastníka konania, o ktorých 

rozhodol takto: 

1. STRABAG, s.r.o. č. 190000SK100SK-V03 sta3 zo dňa 27.09.2019 počas celej doby 

výstavby aj po jej ukončení bude zabezpečený riadny a nepretržitý prístup/príjazd do areálu 
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spol. STRABAG Podunajské Biskupice priamo z cesty I/63 v súlade s našimi požiadavkami 

na parametre prístupovej cesty k projektovej dokumentácii pre SO 144-01. Zhotoviteľ musí 

použiť pri realizácii stavby také technické riešenia, aby bola zachovaná prejazdnosť cesty 

vedúcej do areálu spol. STRABAG Podunajské Biskupice a napojenie prístupovej cesty 

priamo na cestu I/63, pričom kríženie prístupovej cesty so SO 523 musí byť realizované 

pretláčaním – vyhovuje sa.   
 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

       Stavebník podal žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením na stavebné objekty SO 

640-01 a 640-02 dňa 14.06.2019 listom č. 8440/2019-2910/7777-00 zo dňa 11.10.2019, ktorú 

doplnil listami č. 9077/2019-2910/7777-00 zo dňa 06.11.2019 doručeným dňa 07.11.2019, č. 

9093/2019-2910/7777-00 zo dňa 11.11.2019 doručeným dňa 13.11.2019 a č. 9478/2019-

2910/7777-00 zo dňa 22.11.2019 doručeným dňa 25.11.2019 a č. 9788/2019-2910/7777-00 zo 

dňa 12.12.2019 doručeným dňa 12.12.2019.  

       Zmena stavby pred dokončením v tomto konaní sa týka káblového vedenia VN 22 kV  

v katastrálnych územiach Jarovce a Podunajské Biskupice, v okrese Bratislava V a Bratislava 

II,  v Bratislavskom kraji. Stavebník preukázal iné právo k pozemku podľa § 2 ods. 2 zákona 

č. 669/2007 Z.z. Zmluvou o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena ev.č. 

budúceho povinného z vecného bremena: 822256002-2-2019 ev.č. budúceho oprávneného 

bremena č. ZBZVB-001/2019/Jarovce/DPP/640-01(X)-ŽSR. 

      Na stavbu vydal špeciálny stavebný úrad stavebné povolenie č. 05229/2017/C240-

SCDPK/41077 zo dňa 05.06.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť 06.09.2017 po nadobudnutí 

právoplatnosti rozhodnutia ministra dopravy a výstavby SR č. 82/2017 zo dňa 15.08.2017.  

       K žiadostiam boli doložené súhlasné stanoviská, stanoviská, v ktorých neboli uvedené 

žiadne výhrady, požiadavky, pripomienky ani pozmeňujúce návrhy týkajúce sa objektov 

stavby uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia: Bratislavský samosprávny kraj č. 

03164/2019/PK-321, 31043/2019 zo dňa 25.09.2019,  Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 

sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor cestnej infraštruktúry, č. 

03815/2019/SCDPK/78023 zo dňa 25.09.2019, Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo 

PZ v Bratislave č. KRPZ-BA-KDI3-97-183/2019 zo dňa 25.09.2019,  Ministerstvo dopravy 

a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh č. 28815/2019/SŽDD/79737 zo dňa 

01.10.2019, Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV 

SR č. SITB-OT4-2019/000269-908 zo dňa 01.10.2019,   Ministerstvo obrany SR, odbor 

správy majetku štátu č. ÚSMŠ-37-122/2019 zo dňa 26.09.2019, Letové prevádzkové služby 

SR č. 00465/2019/DTZL-166 zo dňa 24.09.2019, Okresný úrad Bratislava, odbor krízového 

riadenia č. OU-BA-OKR1-2019/114901/2 zo dňa 15.10.2019, Okresný úrad Bratislava, 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-BA-OCDPK2-2019/119823 zo dňa 

14.10.2019, Slovenská správa ciest č. SSC/6673/2019/6170/35755 zo dňa 01.10.2019, 

Regionálne cesty, a.s., č. 120619/1368/OSI zo dňa 25.09.2019,  Okresný úrad Bratislava, 

odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 

životného prostredia č. OU-BA-OSZP3-2019/114336/POS zo dňa 07.10.2019; 

Hydromeliorácie, š.p. č. 5582-2/120/2019 zo dňa 29.10.2019,  Slovenský vodohospodársky 

podnik, š.p. č. CS SVP OZ BA 2620/2019/2 zo dňa 26.09.2019, Energotel, a.s. č. 2019/ÚPÚ 

zo dňa 23.09.2019, Slovenská plavba a prístavby a.s., č. 650-131/2019 zo dňa 11.11.2019,  

Železnice SR, GR, odbor železničných tratí a stavieb č. 41395/2019/O430-1 zo dňa 

02.10.2019 a č. 41395/2019/O430-2 zo dňa 22.10.2019, Železnice SR, Správa majetku ŽSR 

Bratislava č. 5072/2019/312200/OSM TT SeS/7a.09 zo dňa 18.10.2019, Železnice SR, 
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Oblastné riaditeľstvo  Trnava, sekcia elektrotechniky a energetiky č.  

1459/2019/289501/SEE/7a.08 zo dňa 30.09.2019, Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo  

Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky č. 790/2019/289401/SOZT/2a.15 zo 

dňa 01.10.2019, Vodohospodárska výstavba, š.p. č. Z-003653/2019 S-000032/2019 zo dňa 

10.10.2019.   

        

      Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len MŽP SR“) vydalo podľa zákona č. 

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.“), záverečné 

stanovisko č. 318/2010-3.4/ml zo dňa 28.09.2010 a rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní 

č. 8040/2017-1.7/dj-R zo dňa 25.10.2017 na navrhovanú činnosť „(zmena č. 4) Diaľnica 

Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“, v ktorých rozhodlo, že navrhované činnosti sa nebudú 

posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.  

      Špeciálny stavebný úrad oznámil listom č. 30286/2019/SCDPK/86344 zo dňa 23.10.2019 

začatie konania o zmene stavby pred dokončením účastníkom konania, zúčastneným osobám 

a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou (ďalej len „oznámenie“). Nakoľko sú špeciálnemu 

stavebnému úradu dostatočne známe pomery staveniska a  žiadosť poskytuje dostatočný 

podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, špeciálny stavebný úrad upustil od 

miestneho zisťovania a ústneho konania. Podľa § 3 ods.1 zákona č.669/2007 Z.z. stavebný 

úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka 

v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť. V oznámení určil lehotu na podanie námietok 

a stanovísk k zmene stavby pred dokončením. Oznámenie bolo zverejnené na centrálnej 

úradnej elektronickej tabuli, internetovej stránke a úradnej tabuli ministerstva  v dňoch 23.10. 

– 07.11.2019, na Magistráte hl. m. SR Bratislavy v dňoch 25.11. – 11.11.2019,  v mestskej 

časti Bratislava - Podunajské Biskupice v dňoch 24.10. - 08.11.2019, v mestskej časti 

Bratislava - Ružinov v dňoch 28.10. - 13.11.2019.  

       Špeciálny stavebný úrad zaslal v zmysle §140c stavebného zákona na MŽP SR prílohy 

spolu s oznámením o začatí konania o zmene stavby pred dokončením listom č. 

30286/2019/SCDPK/86348 zo dňa 23.10.2019. MŽP SR vydalo záväzné stanovisko listom č. 

4963/2019-1.7/rc, 59097/2019 zo dňa 11.11.2019, v ktorom konštatuje, že stavba Diaľnica D4 

Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, v členení na stavebné objekty SO 604-01, 640-02 je 

z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z., so záverečným stanoviskom č. 

318/2010-3.4/ml zo dňa 28.09.2011 a rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní č. 

8040/2017-1.7/dj-R zo dňa 25.10.2017 a ich podmienkami.  

       Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny 

vydalo dňa 03.12.2019 záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov pod č. 729/2019-6.3 zo dňa 

03.12.2019, v ktorom súhlasí so zmenou stavby.      

       Na základe oznámenia zaslal  Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky 

záväzné stanovisko pod č. OU-BA-OUBP2-2019/112589/KAZ zo dňa 05.11.2019 podľa § 

120 ods. 2 a v súlade s § 140b stavebného zákona, v ktorom konštatuje, že predložený návrh 

zmien stavby pred jej dokončením, v zmysle popisu uvedenom v oznámení o začatí konania, 

z koncepčného hľadiska nie je v rozpore s podmienkami právoplatného územného 

rozhodnutia.  

      Ďalej boli na základe oznámenia v stanovenej lehote doručené špeciálnemu stavebnému 

úradu stanoviská: Vodohospodárska výstavba, š.p. č. Z-005280/2019/2300 S-000032/2019 zo 

dňa 08.11.2019 s požiadavkou, ktorá už bola zapracovaná v záväzných podmienkach 

rozhodnutí o zmene stavby , Letové prevádzkové služby SR pod č. 00465/2019/DTZL-167 zo 

dňa 24.09.2019 bez podmienok a Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia vodnej dopravy, 
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č. 06820/2019/SVD/27195 zo dňa 03.04.2019 s podmienkou zapracovanou pod bodom I.2  vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

      Špeciálny stavebný úrad poznamenáva, že tie pripomienky v stanoviskách dotknutých 

orgánov, ktoré boli zapracované do projektovej dokumentácie alebo sa týkali iných 

stavebných objektov ako uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, nie sú uložené do 

výrokovej časti II. tohto rozhodnutia.  

 

       V uskutočnenom konaní o zmene stavby pred dokončením špeciálny stavebný úrad 

posúdil žiadosť z hľadísk uvedených v  § 68 stavebného zákona a zistil, že zmenou stavby 

nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva 

a oprávnené záujmy účastníkov konania. 

        Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu 

zmeny stavby pred dokončením, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia.   

       Za vydanie tohto rozhodnutia stavebník je oslobodený od zaplatenia správneho poplatku 

podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov. 

     Toto povolenie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov 

konania. 

 

P o u č e n i e 

 

        Proti tomuto rozhodnutia môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku 

podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.  

        Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému predchádzalo 

konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať rozklad aj ten, kto nebol účastníkom 

konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa 

osobitného predpisu. Lehota na podanie rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona       

je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa § 140c 

ods. 10) stavebného zákona podaním rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona sa ten, 

kto ho podal, stáva účastníkom konania.  

         Rozklad je možné podať na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, na 

sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava.  

         Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné 

príslušným súdom. 

 

 

 

 

                                                                                      Peter Varga MBA, MSc.  

 generálny riaditeľ sekcie 

                                                                         cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 

      Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením  

po dobu 15 dní  na úradnej tabuli Ministerstva dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, 

810 05 Bratislava a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy 

a výstavby SR www.mindop.sk v časti „Verejné vyhlášky“, ako aj na centrálnej úradnej 

elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.  
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Doručí  sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou: 

1. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava, IČO 31322000 

2. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO 00003328 

3. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo 

iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť 

oznámením priamo dotknuté. 

4. Zainteresovaná verejnosť podľa ust. § 24 – 27 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v zmysle záverečného stanoviska č. č. 318/2010-3.4/ml zo dňa 28.09.2010 v znení 

rozhodnutia č. 8040/2017-1.7/dj-R zo dňa 25.10.2017. 

 

Na vedomie:  

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 00603481 so 

žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce 

a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

2. Mestská časť Bratislava – Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava, IČO 00304565 so 

žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce 

a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

3. Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice, Trojičné nám. 11, 825 61 Bratislava, 

IČO 00641383 so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

4. Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO 00603155 so 

žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce 

a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,   

5. Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, IČO 00603201 so 

žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce 

a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

6. Mestská časť Bratislava – Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava, IČO 00304611 so 

žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce 

a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

7. Mestská časť Bratislava – Jarovce, Mandľová 80, 851 10 Bratislava, IČO 00304603 so 

žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce 

a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

8. Obec Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO 00304786 so 

žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce 

a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

9. Obec Rovinka, obecný úrad,  900 41 Rovinka 350, IČO 00305057 so žiadosťou 

o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

10. Obec Most pri Bratislave, obecný úrad,  900 46 Most pri Bratislave 211, IČO 00304964 

so žiadosťou o zverejnenie tohto oznámenia vyvesením  po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené,  

11. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava 3, IČO 00151866 

12. Ministerstvo životného prostredia SR, SEHaR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO 

42181810 

13.  Ministerstvo životného prostredia SR, SPBK, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO 

42181810 
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14. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, 

IČO 00156621 

15. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO 30845572     

16. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, Račianska 45, 812 72 Bratislava, 

IČO 00151866 

17. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO 36063606 

18. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 

05 Bratislava 3, IČO 00151866 

19. Okresný úrad Senec,  odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 

Senec, IČO 00151866  

20. Okresný úrad v Bratislave, odb. krízového riadenia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, 

IČO 00151866 

21. Okresný úrad Senec,  odb. krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec, IČO 

00151866  

22. Okresný úrad v Bratislave, odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 

46, 832 05 Bratislava 3, IČO 00151866 

23. Okresný úrad Senec,  odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 

903 01 Senec, IČO 00151866  

24.  Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Bratislava, Staromestská 6, 811 03 

Bratislava 1, IČO 00151866 

25. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislava, Radlinského 6, 811 01 Bratislava 1, 

IČO 00151866 

26. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 

Bratislava, IČO 00151866    

27. Okresné riaditeľstvo PZ Senec, Holého 8, 903 01 Senec, IČO 00151866 

28. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, P.O. BOX 26, 820 09 Bratislava 29, IČO 

00607223 

29. Úrad verejného zdravotníctva, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava, IČO 00607223 

30. Okresný úrad Bratislava, OPL, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, IČO 00151866   

31. Okresný úrad Senec, OPL, Hurbanova 21, 903 01 Senec, IČO 00151866  

32. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO 17335345  

33. SPF, Regionálny odbor Bratislava, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava 1, IČO 17335345 

34. MDV SR, Regionálny hygienik MDV SR, D400 

35. MDV SR, Sekcia projektov verejno-súkromného partnerstva, AG00 

36. MDV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, C340 

37. MDV SR, Odbor cestnej infraštruktúry, C230 

38. MDV SR, Sekcia vodnej dopravy, B900  

39. Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava, IČO 35947161  

40. Letové a prevádzkové služby SR, š.p., Ivánska cesta 93, 823 07 Bratislava 216, IČO 

35778458 

41. Obvodný banský úrad, Mierová 19, 821 05 Bratislava, IČO 31780270  

42. Slovenský vodohospodársky podnik, o.z., Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, 

IČO 3602204701      

43. Vodohospodárska výstavba, š.p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava, IČO 00156752 

44. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17,811 04 Bratislava, IČO 31755194_121   

45. Pamiatkový úrad SR, cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, IČO 31755194  

46. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčekova 19, 851 01 Bratislava, IČO 12664979 

47. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 4, IČO 

00683876 
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48. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO 

35919001 

49. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO 00003328 

50. Železnice SR, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO 0031364501 

51. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika , 823 05 Bratislava, IČO 42355826  

52. bts.aero, Letisko M.R. Štefánika-Airport Bratislava, a.s., (BTS), P.O.BOX 160, 823 11 

Bratislava, IČO 35884916  

53. Technická  inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO 36653004 

54. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, IČO 35860839  

55. SHMU, Jeséniova 17 D, 833 15 Bratislava,  IČO 00156884 

56. Lesy SR, š.p., GR, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO 36038351  

57. Lesy SR, š.p., OZ Smolenice, Trnavská 12, 919 04 Smolenice, IČO 36038351 

58. Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO 31322832 

59. Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica, IČO 17058520 

60. Štátna ochrana prírody SR, reg. Centrum ochrany prírody, Jeséniová 17/D, 831 01 

Bratislava, IČO 7058520 

61. Okresný úrad, odb. opravných prostriedkov, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, IČO 

00151866 

62. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO 

35850370  

63. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35910739 

64. ZSE, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36677281  

65. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36361518   

66. Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské niva 47, 821 09 Bratislava, IČO 35829052    

67. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO 35823542 

68. Slovak Telecom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469  

69. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava, IČO 35697270   

70. Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO 31 341 977 

71. SWAN Mobile, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO 35680202 

72. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO 35954612 

73. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO 35785217  

74. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava, IČO 

35971967   

75. Türk Telekom International SK, s.r.o., V záhradách 8/A, 811 02 Bratislava, IČO 

35805544 

76. Siemens, s.r.o., Verejné osvetlenie, Lamačská cesta 3/A, 841 01 Bratislava, IČO 

31349307  

77. BENESTRA, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 46303502 

78. OTNS, a.s. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO 46881239 

79. SITEL, s.r.o., Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava, IČO 31668305 

80. MICHLOVSKÝ, s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, IČO 36230537   

81. OpenService, s.r.o., Pluhová 1/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO 35838183 

82. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863 

83. PROGRES-T, s.r.o., Rovinka 938, 900 41 Rovinka, IČO 46271503  

84. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava, 

IČO 35829141  

85. Zero Bypass Limited, OZ, Odborárska 21, 831 02 Bratislava, IČO 50110276 

86. D4R7 Construction s. r. o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava, IČO 50245350 
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 

 

Dátum vyvesenia: .......................                                  ........................................................    

                                                                    Podpis a odtlačok úradnej pečiatky: 

                          

Dátum zvesenia: .......................                                   ........................................................                                                          

                                                                                        Podpis a odtlačok úradnej pečiatky 
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