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MESTSKA CAST BRATISLAVA-DEVINSKA NOVA VES 
Novoveská 17/A, 843 10 BRAT I S L A V A 49 

Naše číslo 
2023-2112258/H/3/Lu/PL 

v , 

Bratislava 
20.02.2023 

KOLAUDACNE ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len 
"stavebný úrad") podľa§ 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") podľa §§ 81 a 82 
stavebného zákona a podľa ustanovení §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") 

povoľuje užívanie 

stavby s názvom "Úprava cesty 11/505, okružné križovatky OKl a OK2- čast' D", objekty 
D323 Preložka oplotenia, D656 Úprava diaľkových oznamovacích káblov v MV SR 

(uloženie do chráničky v existujúcej polohe), D657 Úprava spojovacích káblov Slovak 
Telekom, a.s. TKB Dúbravka- ATU Záhorská Bystrica (uloženie do chráničky v existujúcej 
polohe) na pozemkoch reg. "C-KN" parc. č . 2813/1 a 2813/45 v katastrálnom území Devínska 
Nová Ves, pre stavebníka: 

Bory, a.s., 
so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 Ol Bratislava, 

IČO: 36 740 986 

podľa projektovej dokumentácie skutočného prevedenia, overenej v kolaudačnom konaní, ktorá 
je totožná s PD overenou v stavebnom konaní a podľa geodetického zamerania skutočného 

vyhotovenia inžinierskej stavby, ktorú vypracoval Ing. Marek Bajtala, PhD. z 01/2022. 

Na uvedenú stavbu bolo vydané stavebné povolenie tunajším úradom pod č. 2019-
18/1942/G/16/MR dňa 11.04.2019 právoplatné dňa 21.05.2019. 

Druh stavby: inžinierska stavba 
Účel stavby: inžinierska stavba 

Objektová skladba a popis: 
D323 Preložka oplotenia 
D656 Úprava diaľkových oznamovacích káblov v MV SR 

(uloženie do chráničky v existujúcej polohe) 
D657 Úprava spojovacích káblov Slovak Telekom, a.s. TKB Dúbravka - ATU 

Záhorská Bystrica (uloženie do chráničky v existujúcej polohe 



D323 Preložka oplotenia 
Vybudovanie nového zjazdu na súkromný pozemok si vyžiada preložku jestvujúceho oplotenia 
(zjazd je s ním v kolízii), ktoré je vedené v päte svahu po ľavej strane cesty II/505. Nové 
oplotenie je navrhnuté s výškou 2,00 m, bez podmurovky so stÍpikmi vo vzdialenosti max. 2,5-
3,00 m. DÍžka preložky oplotenia bude 236 m. Súčasťou oplotenia bude aj oceľová 
dvojkrídlová brána šírky 6,0 m osadená na konci hospodárskeho zjazdu. 

D656 Úprava dial'kových oznamovacích káblov v MV SR (uloženie do chráničky 
v existujúcej polohe) 
Existujúci metalický kábel sa v úseku pod navrhovaným hospodárskym zjazdom ochráni v jeho 
existujúcej polohe uložením do chráničky dÍžky l O m vybudovanej z káblových žľabov typu 
TK2. Pred vybudovaním chráničky a aj po jej dokončení sa na dotknutom kábli vykoná 
kontrolné meranie. 

D657 Úprava spojovacích káblov Slovak Telekom, a.s. TKB Dúbravka - ATU 
Záhorská Bystrica (uloženie do chráničky v existujúcej polohe) 
Dotknuté spojovacie káble sa v úseku pod navrhovaným hospodárskym zjazdom ochránia v ich 
existujúcej polohe uložením do chráničky dÍžky l O m vybudovanej z káblových žľabov typu 
KKl. Pred vybudovaním chráničky a aj po jej dokončení sa na dotknutých spojovacích kábloch 
vykoná kontrolné meranie. 

Pre užívanie stavby stanovuje stavebný úrad podra § 82 stavebného zákona tieto podmienky: 

l. Stavbu je možné užívať len na účel povolený týmto rozhodnutím po nadobudnutí jeho 
právoplatnosti. 

2. Každá zmena v užívaní alebo zmena stavby musí byť vopred odsúhlasená stavebným 
úradom. 

3. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia uchovávať po celý čas 
jej užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdať novému nadobúdateľovi a pn 
odstránení stavby stavebnému úradu v súlade s § l 03 stavebného zákona. 

4. Počas užívania stavby musia byť dodržiavané príslušné platné predpisy týkajúce sa ochrany 
životného prostredia, zdravia ľudí a požiarnej ochrany. 

5. Na stavbe sa zriaďuje ochranné pásmo v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

O d ô v o dn e n i e: 

Stavebník: Bory, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 36 740 986, v 
zastúpení spoločnosťou PKT s.r.o., so sídlom Rovniankova 16, 851 12 Bratislava podal dňa 
07.10.2021 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby na stavbu s názvom "Úprava 
cesty 11/505, okružné križovatky OK1 a OK2- čast' D", objekty- D323 Preložka oplotenia, 
D656 Úprava diaľkových oznamovacích káblov v MV SR (uloženie do chráničky v existujúcej 
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polohe), D657 Úprava spojovacích káblov Slovak Telekom, a.s. TKB Dúbravka _ ATU 
Záhorská Bystrica (uloženie do chráničky v existujúcej polohe) na pozemkoch reg. "C-KN" 
parc. č . 281311 a 2813/45 v katastrálnom území Devínska Nová Ves, podľa projektovej 
dokumentácie skutočného prevedenia, overenej v kolaudačnom konaní, ktorá je totožná 
s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní. 

Na uvedenú stavbu bolo vydané stavebné povolenie tunajším úradom pod č. 2019-
18/1942/G/16/MR dňa 11.04.2019 právoplatné dňa 21.05.2019. 

Pozemky parc. č. 2813/1 a 2813/45 v k. ú. Devínska Nová Ves sú podľa LV č . 295 vo 
vlastníctve Ing. Zdeňka Ouzkého, bytom Hrdličkova 2/B, 831 Ol Bratislava. 
Stavebník preukázal iné právo k pozemku nájomnou zmluvou zo dňa 30.05 .2018 s právom 
uskutočnenia stavby, uzatvorenou medzi vlastníkom pozemkov ako prenajímateľom 
a stavebníkom ako nájomcom. 

Stavebník na základe výzvy stavebného úradu č . 2021/2258/popl/Lu zo dňa 13.10.2021, uhradil 
súhrnný správny poplatok za podanie návrhu v zmysle položky 62a písm. g) zákona č. 
14511995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, vo výške 180 eur dňa 
13.10.2021. 

Stavebný úrad následne oznámil začatie kolaudačného konania oznámením č. 

202112258/ozkk/Lu zo dňa 18.11.2021 a zvolal ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 07.12.2021 . Z miestneho zisťovania bol spísaný protokol. 

Stavebný úrad požiadal listom č. 2022-21/2258/EIA-stan./Lu zo dňa 25.02.2022 Ministerstvo 
životného prostredia SR, Sekciu environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor 
environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra l , 812 35 Bratislava o vydanie 
záväzného stanoviska k vydaniu kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu. Záväzné 
stanovisko bolo vydané pod č . 328/2022-1 .7 /fr, 20418/2021 zo dňa 06.04.2022. 

Na kolaudačnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním neboli zistené nedostatky, ktoré by 
bránili bezpečnému užívaniu stavby a vydaniu kolaudačného rozhodnutia. 

Stavebný úrad v konaní zistil, že stavba je realizovaná podľa dokumentácie overenej v 
stavebnom konaní, ktorá je totožná s projektovou dokumentáciou skutočného vyhotovenia, 
overenej v kolaudačnom konaní a boli dodržané podmienky stanovené v stavebnom povolení. 

Dotknuté orgány zaujali k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia kladné stanoviská, 
k trvalému užívaniu stavby: 
• Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, stanovisko č. HZUBA3-

2021/002664-002 zo dňa 08.12.2021. 
• Ministerstvo ŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, 

odbor posudzovania vplyvov na ŽP, záväzné stanovisko č . 328/2022-1.7/fr, 20418/2021 
zo dňa 06.04.2022. 

Pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním stavebný úrad skonštatoval, že 
stavebník splnil podmienky stavebného povolenia a práce boli zrealizované podľa schválenej 
PD, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. 
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Stavebník predložil všetky doklady potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, a to najmä: 
projekt skutočného vyhotovenia, majetkové podklady a súhlasné stanoviská dotknutých 
orgánov a doklady preukazujúce výsledky predpísaných skúšok a revízií podľa osobitných 
predpisov a technických noriem. 

Stavebný úrad v kolaudačnom konaní, po doplnení dokladov nezistil dôvody, ktoré by bránili 
vydaniu kolaudačného rozhodnutia. 

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností stavebný úrad preto rozhodol tak, ako znie 
výrok tohto rozhodnutia. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie (podľa§ 54 správneho poriadku) do 15 dní 
odo dňa jeho oznámenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal - Mestská časť 

Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava. Odvolacím orgánom je 
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. štátnej stavebnej správy, 
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3. 
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom, až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov. 

-~ 

Doručí sa (účastníci konania): 
l. Bory, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 Ol Bratislava - stavebník 
2. PKT s.r.o., Starohájska 15, 851 02 Bratislava- splnomocnený zástupca 
3. Ing. Zdenek Ouzký, Hrdličkova 2/B, 831 Ol Bratislava 
4. Hl. mesto SR Bratislava zast. primátorom, Primaciálne námestie l, 814 99 Bratislava l 
5. Ministerstvo vnútra SR, odb. telekomunikácií, Pribinova 2, 813 72 Bratislava 
6. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

Ďalej sa doručuje na zverejnenie podl'a § 140c stavebného zákona: 
7. Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves- stavebný úrad 

Na vedomie (dotknuté orgány): 
8. Hlavné mesto Bratislava, Primaciálne námestie l, 814 99 Bratislava 
9. OÚ Bratislava, OSoŽP, odpad. hospod., Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
10. OÚ Bratislava, odbor CD a PK, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
ll . Hl. m. SR Bratislava, OSK, Primaciálne nám. l, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 
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12. HaZÚ hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava l 
13. MŽP SR, odb. posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. Ľ. Štúra l, 812 35 Bratislava 
14. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku BA, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
15. Technické sklo, a.s., Agátová 22, 844 03 Bratislava 
16. T-gas, s.r.o., Cesta mládeže 5421, 901 Ol Malacky 
17. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, P.O.BOX 292, 810 OO Bratislava l 
18. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
19. SVP, š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4 
20. Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
21. PROKOS s.r.o., Ing. Vladimír Májek, Druidská 5/A, 851 10 Bratislava projektant 
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