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Číslo: OU-BA-OSZP3-20 15/055411/LET/IV - 5155 
Bratislava dľía 13 .l O .20 15 

Okľesný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy 
a špeciálny stavebný úrad podľa § 61 zákona NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene 
zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný 
zákon") v spojení s § 5 zákona NR SR č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti 
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 180/2013 Z.z. 
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
vydáva verejnou vyhláškou stavebníkovi 

BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 

povolenie 

podľa § 26 odsek I vodného zákona a § 66 zákona 5011976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) na uskutočnenie stavby 
"Záhorská Bystrica, kanalizačný zberač SC", parcely registra C-KN parc. č. 3867/l, 
3867/8, 3867/9, 3867/11, 3867/27, 3872/3, 3872/72, 3892/l, 3892/2, 3893/2, 3893/25, 
3904/1, 3904/10, 3905/7, 3912, 3913/1, 3914/1, 3914/2, k. ú. Záhorská Bystrica a parcely 
registra C-KN, parc. č. 631/1 O, 631/34, 631/36, 640/12, 644/300, k. ú. Lamač. 

Účel stavby: 
Vybudovanie kanalizačného zberača verejnej kanalizácie "SC" pre odvedenie splaškov)•ch 
odpadových vôd zo Záhorskej Bystrice, cez Lamač a Devínsku Novú Ves clo ČOV DNV. 

Stavba sa povoľuje v tomto rozsah u: 

kanalizačný zberač se 
- Potrubie verejnej splaškovej kanalizácie z rúr hrdlových PP s hladkou stenou SN !6 

DN 400 dÍžky l 001,00 m (v staničení 0,00000- l ,001 OO) a z rúr hrdlových PP s hladkou 
stenou SN 16 DN 300 c!Ížky 469,20 m (v staničení 1,00100- 1,47020). Celková c!Ížka 
zberača dosahuje 1470,20 111. 

- Obtok pod diaľnicou c!Ížky 70,0 111 d225xl3,4, PE-HD 
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- Revízne a Iomové šachty z polypropylénu DN l 000. Šachty budú zabezpečené voči 
vztlaku pri vysokej HPV: 35 ks plastových PP revíznych šachiet DN l 000, l ks 
monolitická železobetónová šachta 1500xl500 mm, l ks šachtová skruž DN tOOO, v.IOOO. 

- Križovanie diaľnice D 2 v km 53,206 pretláčaním: zberač v oceľovej chráničke zvámnej 
d630/l O mm dÍžky 62,70 m a d406/l O mm dÍžky 62,70 m. Štartovacia jama so svetlými 
rozmermi 10,5 x 5,0 ma cieľová jama 4,0 x 4,0 m. 

- Križovanie cesty I/2 pretláčaním: zberač bude uložený v oceľovej chráničke d530/l O mm 
dÍžky 21 ,Om. 

~Križovanie zberača s Antošovým kanálom prekopaním v km 0,017 - o betónovanie 
rozmerov 0,60/0,60/7,0 m. 

- Križovanie zberača s Lamačským potokom prekopaním v km 0,51 O - obetónovanie 
rozmerov 0,60/0,60/9,0 m. 

- Križovanie zberača s odvodňovacím rigolom prekopaním v km 0,732 - obetónovanie 
rozmerov 0,60/0,60/7,0 m. 

- Križovanie zberača so zavlažovacím potrubím v oceľovej chráničke dÍžky 5,0 m. 
- Križovanie zberača s vodovodom DN 600 v v rámci podchodu potrubia pod cestou I/2 

bezvýkopovo. Zberač bude umiestnený pod existujúcim potrubím vodovodu. 
- Križovanie zberača s plynovodom- dodržať podmienky samostatnej PD, príloha E.6 

Podmienky povolenia 
l. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala 

spoločnosť AD Consult, a. s., Ing. Oto K.yselička, Hradská 80, 821 07 Bratislava 2 
2. Bez osobitného povolenia tunajšieho úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej 

projektovej dokumentácie. 
3. Dodržať podmienky DPB, a.s. č. 10469/ll099/2000/2015 zo dií.a 05.06.2015: 

- Stavebné ,Práce a všetky ostatné súvisiace činnosti počas výstavb)' nesmú ohrozovať 
bezpečnost prevádzky v autobusovej MHD a nesmú obmedzovať plynulosť premávky autobusov. 

- Prechod kanalizačného zberača naJ?rieč cestou I/2 realizovať bez rozrušenia povrchu 
vozovky a bez narušenia jej podložia. 

- Stavba nesmie poškodiť prevádzkové zariadenia verejnej hromadnej dopravy. 
4. Dodržať podmienky stanoviska SPP, a.s. č. TDba/1 086/2015/JPe zo dľía 05.05.2015: 

Požadt~eme rešpektovať plynárenské zariadenia nachádzajúce sa v záujmovom 
území stavby v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. a príslušných STN, TPP. 

- Vytýčiť plynárenské zariadenia nachádzajúce sa v záujmovom území - vytýčenie 
objednať v SPP-distribúcia, a s, Bratislava. 

Zemné práce v blízkosti plynárenských zariadení vykonávať výhradne ručne, pri 
vykonávaní zemných prác v ochranných pásmach PZ dodržať TPP (technické 
pravidlo plyn) 700 02. 

- Pri križovaní a súbehu kanalizačného potrubia s VTL plynovodmi dodržať 
minimálne vzdialenosti vedení podľa STN 38 6410, resp. TPP 702 IO. 
V mieste križovania s kanalizačným zberačom požadt~eme VTL plynovody 
DN 500/PN 4 MPa, DN 300/PN 2,5 MPa uložiť do chráni čiek. 

- Realizačný projekt chráničiek na VTL plynovodoch žiadame predložiť na posúdenie 
do SPP-distribúcia, a. s., odd. prevádzky BA,PK. 

- Práce na budovaní chráničky môže vykonávať subjekt, ktorý má schválen}· 
teclmologický postup v SPP distribúcia, a.s., chráničky budovať až po schválení 
dokumentácie pre realizáciu stavby. 
Začiatok prác v ochrrumom a bezpečnostnom pásme VTL plynovodov požadujeme 
oznámiť odd. prevádzky SPP-distribúcia, a. s. 
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- Upozorňujeme, že v záujmovom území stavby sa nachádza optický kábel v správe SPP, a.s. 
5. Dodržať podmienky stanoviska Slovak Telekom, a.s. č. 6611509250 zo dľía 05.05.2015: 

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351120 ll Z. z.). Zároveii je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č.351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 
Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3 vyjadrenia. - 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. - V zmysle §66 ods. 10 zákona č. 35112011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nieje možné zrealizovať prekládku SEK. - Zákaz zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení. - Zabezpečiť nadzemnú sieť vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s"proti poškodeniu alebo narušeniu. Nedodržanie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/20 11Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. 
6. Dodržať podmienky stanoviska NDS, a.s. č. 8692 88530/40201/2015 zo diia 11.05.2015: 

- V zmysle zákona č. 639/2004 Z.z o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa diaľnica a zastavané pozemky stali prioritným infraštruktúrnym majetkom NDS,a.s., a preto investor stavby najneskôr k zahájeniu kolaudačného konania uzavrie zmluvy o odplatnom vecnom bremene na trvalo vybudované objekty (umiestnené na, resp. v majetku NDS, a.s.). 
- Žiadateľ bude v priebehu realizácie prác rešpektovať STN a platné predpisy (cestný zákon, zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke). - Na touto činnosťou dotknutých pozemkoch nebudú umiestnené žiadne reklamné, propagačné a informačné zariadenia viditeľné z dial' nice. - Žiadateľ zabezpečí, že pri budovaní štartovacej a ciel'ovej jamy pretlaku nebude ohrozená stabilita zemného telesa (svahy) dial'nice. 

Pre realizáciu pretlakov stavby pod diaľnicou NDS žiada investora o zamerame nivelety vozovky v mieste pretlakov pred zahájením prác a taktiež po ukončení prác s vyhodnotením nameraných hodnôt a ich zaslaním na NDS. 
- Žiadateľ zabezpečí, že počas realizácie prác nebude ohrozená bezpečnosť na diaľnici a v prípade nevyhnutnej potreby môže byť plynulosť dopravy obmedzená na minimálne nutnú dobu. Dodržiavať zákaz pohybu peších a státia vozidiel na clial'nici mimo vyhradených a schválených plôch. 



Počas realizácie organizovať práce tak, aby neboli oslňovaní vodiči na diaľnici mechanizmami a osvetlením stavby. 
Počas realizácie prác nesmie dôjsť k poškodeniu diaľnice a jej súčastí mimo rozsahu PO. V prípade poškodenia musí investor bezodkladne škodu oznámiť NDS a zárove!] vzniknutú škodu odstrániť na vlastné náklady. Žiadame, aby boli vytýčené existujúce inžinierske siete a počas výstavby boli rešpektované. Po ukončení prác investor zabezpečí, že prípadné terénne úpravy porušené výstavbou budú uvedené do pôvodného stavu resp. v zmysle PO. Po ukončení stavby žiadame, aby investor stavby predložil NDS projekty skutočného vyhotovenia stavby a geodetické zameranie 2x v papierovej forme a 2x v digitálnej forme vo formáte DGN najneskôr k zahájeniu kolaudačného konania (pred kolaudačným rozhodnutím). 

7. Dodržať podmienky stanoviska SITEL č. 392/2015 zo dňa 06.05.2015: Vytýčiť trasu OK a HD PE- zaslať objednávku. Pred realizáciou podvrtu štátnej cest)ii! ručne odkopať trasu HDPE rúr a prizvať stavebný dozor SII'EL, letmý dohodne ďalší postup prác. - Stavebný dozor SITEL prizvať opäť pri zásype trasy - zaslať objednávku na dozor. 
- Za prevádzku optických káblov počas prác v ich ochrannom pásme je 

zodpovedný realizátor a stavebník. V prípade nedodržania podmienok 
a prípadného poškodenia optickej trasy realizátor a stavebník bude znášať všetky 
náklady spojené s opravou trasy vrátane pokút za prerušenie prevádzky na 
medzinárodnej optickej trase. 8. Dodržať podmienky stanoviska MV SR č. SITB-OT4-20 13/000466-600 zo dňa 

07.06.2013: 
- Pred začatím výkopových prác vytýčiť rezortný telekomunikačný kábel l 070. Súčinnosť poskytne poverený zástupca MV SR. 9. Dodržať podmienky stanoviska Hl. mesta SR Bratislavy č. MAGS OSK 42584/ 2015-188195/Há-99 zo dňa 15.05.2015: 

Pred realizáciou rozkopávkových prác požiadať príslušný cestný správny orgán o rozkopávkové povolenie s platným POD na dotknutej komunikácii. Rozkopávka môže byť realizovaná v období od 15.marca do 15.novembra bežného roka v najkratšom možnom technologickom časovom rozsahu. Zariadenia verejného osvetlenia vedené vzduchom rešpektovať a chrániť pred poškodením. 
10. Dodržať podmienky stanoviska odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

č. OU-BA-OCDPK2-20 15/042613/DRA zo dúa 09.06.2015: Pred realizáciou prác je potrebné požiadať tun~ší úrad v zmysle § 8 ods. l. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov o povolenie na zvláštne užívanie cesty 112 spolu s vyjadrením správcu cesty. 
ll. Dodržať podmienky stanoviska SVP, š.p. OZ Bratislava, č. SVP, š.p. č. CZ 9033/2015-545115 zo dúa 23.06.2015: 

- Vzhľadom na jestvujúce problémy so sklonom potrubia SVP, š.p. súhlasí s predloženým návrhom križovania Lamačského potoka, t.j. potrubie bude pri križovaní uložené v chráničke v hÍbke min. 0,28 m pod opevneným dnom koryta vodného toku. Priestor medzi obetónovanou chráničkou potrubia a opevneným dnom potoka je potrebné vyplniť kamenivom. Súčasná ni ve leta dna koryta potoka 
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musí byť v mieste križovania zachovaná. 
- V mieste križovania vodného toku nesmie byť prevádzkovateľom kanalizačného 

zberača obmedzená údržba koryta vodného toku, vyplývajúca pre našu 
organizáciu zo zákona č. 364/2004 Z.z. (Vodný zákon) § 48. 
Križovanie vodného toku musí byť v teréne vyznačené výstražnými stÍpmi. 

- Pri stavebných prácach je potrebné postupovať tak, aby nimi nedošlo k 
poškodeniu majetku v našej správe (úprava koryta Lamačského potoka) 
a k zhoršeniu jeho odtokových pomerov. 

- Pred konečným zakopaním stavebnej jamy je potrebné prizvať na lokalitu 
povereného pracovníka našej organizácie. 

- Stavbou dotknuté koryto a pobrežné pozemky Lamačského potoka po skončení 
stavebných prác uviesť clo pôvodného stavu. 
Začiatok a ukončenie stavebných prác je potrebné oznámiť našej organizácii. 

- Stavebné práce realizovať v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. (Vodný zákon). 
Počas nich nesmie prísť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd. 
K preberaciemu konaniu predložiť výškopisné a polohopisné zameranie križovania 
vodného toku v digitálnej forme. 

12. Dodržať podmienky stanoviska spoločnosti Orange Slovensko, a.s. č. BA-0886/2015 
zo dňa 27.04.2015: 

Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ, 
oboznámiť pracovníkov s polohou PTZ s odchýlkou± 30 cm. 
V ochrarmom pásme PTZ neprechádza!' s ťažkými mechanizmami. 
Zabezpečiť súhlas prevádzkovateľa pri zmene nivelety nad trasou PTZ. 
Zabezpečiť, aby odhyté časti PTZ boli zabezpečené proti previsu, ohrozeniu 
a poškodeniu nepovolanou osobou. 
Pred zahrnutím zhutniť zeminu pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie. 
Bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ. 
Overiť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami. 
Pred zahrnutím obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, 
vystaviť zápis o nepoškodení trasy. 

13. Dodržať podmienky stanoviska spoločnosti Hyclromeliorácie, š.p. č. 2629-2/120/2015 
zo dňa 15.07.2015: 

Pri všetkých križovaniach zberača Se so závlahovým potrubím zberač osadiť clo 
oceľovej chráničky vo vzdialenosti od osi potrubia po 2,5 m na obidve strany. Konce 
chráničky utesniť uzatváracou manžetou. 
Pri križovaní zberača Se s Antošov)'m kanálom dno kanála opevniť polovegetačnými 
tvárnicami v dÍžke 3 m od osi križovania na obidve strany. 

14. Dodržať podmienky rozhodnutia KPUBA-2013/9162-3/37381/Buk zo dľía 10.06.2013, 
právoplatné O 1.07.20 !3: 

- Počas realizácie stavby sa uskutoční archeologický dozor za prítomnosti odborného 
dohľadu archeológa. 
V mieste nálezu bude výskum prebiehať formou lokálnej sondáže. 

- V prípade lokalizácie závažných archeologických nálezov bude každý postup 
stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum konzultovaný s KPÚ BA. 
Podmienky vykonania výskumu môžu byť počas jeho realizácie doplnené. prípadne 
upravené podľa zistenej nálezovej situácie. 

15. Dodržať podmienky stanoviska spoločnosti Bory, a.s. zo dťía 06.02.2015: 
- pre výhľadové napojenie sa splaškových zberačov z Lamačskej brány. ústiacich do 

zberača se požadujeme v šachte Š2 a š l o vykonať predprípravu (šachtové dno 
a príprava otvoru pre potrubie DN300) pre budúce napojenie sa týchto zberačov. 
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16. Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom. Dodávateľ bude určený výberovým 
konaním. Stavebník oznámi stavebnému úradu dodávateľa stavby clo 15 dní od 
skončenia výberového konania v súlade s § 62 ods. l písm. cl) zákona č. 50/1976 Zb. 
v znení neskorších predpisov. 

17. Stavba bude ukončená do 24 mesiacov od právoplatnosti vodoprávneho povolenia. 
18. Vhodnosť použitého stavebného materiálu preukázať podľa zákona č. 133/2013 Z. z. 

o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
19. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko stavbu označiť 

štítkom "Stavba povolená" s týmito údajmi: 
-označenie stavby, 
-označenie stavebníka, 
-kto stavbu realizuje, 
-kto a kedy stavbu povolil, 
-termín začatia a ukončenia stavby, 
-meno stavebného dozoru 

Štítok ponechať na viditeľnom mieste až do kolaudácie stavby. 
20. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác vytýčiť inžinierske siete. 
21. Stavebník je povinný viesť o stavebných prácach deru1ík. 
22. Pri skladovaní odpadov vylúčiť negatívny vplyv na kvalitu podzemných a povrchových 

vôd. 
23. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady 

vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto stavebného povolenia a všetky 
doklady vyplývajúce primerane z ustanovení §§ 17 a 18 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

Majetkovoprávne vzťahy 
Pozemky registra C-KN, parcelné číslo 3867/1, 3867/8, 3867/9, 3867/11, 3867/27, 3872/3, 
3872/72, 3892/l, 3892/2, 3893/2, 3893/25, 3904/1, 3904/10, 3905/7, 3912, 3913/1, 3914/l, 
3914/2, 3915/1, 3915/3, k. ú. Záhorská Bystrica a parcely registra C-KN, parc. č. 631/10, 
631/34, 63!136, 640/12, 644/300, k. ú. Lamač. Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného 
územia obce. V zmysle § 26 vodného zákona odst. 8) "Pri povoľovaní výstavby vodovodného 
potrubia verejného vodovodu alebo stokovej siete verejnej kanalizácie mimo zastavaného 
územia obce orgán štátnej vodnej správy rozhodne o podmienkach, za akých ich možno 
uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie 
vodnej stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia. K vodnej stavbe 
podľa predchádzajúcej vety možno určiť pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie podľa osobitného predpisu (§ 19 zákona č. 442/2002Z.z. o verejných vodovodoch 
a verejnej kanalizácii, v znení neskorších predpisov), ak to vyplýva z podmienok územného 
rozhodnutia a jej umiestnenia a na základe písomnej dohody s vlastníkmi dotknutých 
nehnuteľností." Podľa § 26 vodného zákona odst. 9) "Za obmedzenie vlastníckeho práva 
k pozemku podľa odst. 8) patrí ich vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu. V sporoch 
o náhradu rozhoduje súd. 
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ecné ustanovenia 

1. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo clo dvoch rokov odo 
cliía, keď nadobudlo právoplatnosť. Platnosť stavebného povolenia môže stavebný úrad 
predÍžiť na žiadosť navrhovateľa, ak ju podá v dostatočnom časovom predstihu tak, aby 
o nej bolo právoplatne rozhodnuté pred uplynutím platnosti stavebného povolenia. 

2. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. 
3. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
4. Žiadateľ zaplatil správny poplatok v hodnote 600,- eur bankovým prevodom podľa 

zákona č.!45/!995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

Odôvodnenie 

Stavebník, BYS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, zastúpený spoločnosťou 
AD Consult, a.s., Hradská 80, 821 07 Bratislava 2, podal diía 09.06.2015 na tunajšom úrade 
žiadosť o povolenie stavby "Záhorsl<á Bystrica, kanalizačný zberač SC", parcely registra 
C-KN parc. č. 3867/1, 3867/8, 3867/9, 3867/11, 3867/27, 3872/3, 3872/72, 3892/1, 3892/2, 
3 893/2, 3893/25, 3904/1, 3904/10, 3905/7, 3912, 391311, 39!4/1, 3914/2, k. ú. Záhorská 
Bystrica a parcely registra C-KN, parc. č. 631/10, 631134, 631/36, 640112, 644/300, k. ú. 
Lamač. 

Parcely registra E-KN parc. č. 1-6877, 1-6878, 1-6879, 1-6880, 1-6881, 1-6882, 1-6883, 1-
6884/1, 1-6884/2, 1-6885, 1-6886, 1-6887, 1-6929/2, 3155, 3161, 3162, 3168, 3169, 3175, 
317~ 3182,3183,3189,3190,3196,3203,3204,3210,3211, 321~ 3218,3220,3221,3233, 
3237, 3238, 3241,3242, k. ú. Lamač a parcely registra E-KN parc. č. 6821, 6822, 6823, 6887, 
7139, 7142, 7143, 7145, 7146, 7147, 7148, 7149, 7150, k.ú. Záhorská Bystrica a parcely 
zapísané v PK č. 6716, 7141, 9-6715/1, k. ú. Záhorská Bystrica .. 

Nakoľko žiadosť nebola úplná, tunajší úrad vyzval stavebníka na doplnenie podania 
a konanie prerušil rozhodnutím č. OU-BA-OSZP3-2015/055411/LET/IV-pr. zo di\a 
20.07.2015. Podanie bolo doplnené diía 28.07.2015. 

Orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-BA-OSZP3-20!5/055411/LET/IV-ozn.vv zo dľía 
06.08.2015 oznámil začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou. 

K projektu stavby sa kladne vyjadrili tieto dotknuté orgány a boli predložené 
nasledovné doklady: 

l. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v dvoch vyhotoveniach, vypracovaná 
spoločnosťou AD Consult, a.s., Ing. Oto Kyselička, Hradská 80, 821 07 Bratislava 2. 

2. Záväzné stanovisko podľa § 120 stavebného zákona k povoľovanej stavbe, vydané MČ 
Bratislava- Záhorská Bystrica č. 2014/1312/spln/Gš zo diía 29.09.2014. 

3. Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2014-13/1511/UR/IIGš zo clila 30.01.2014, 
právoplatné 20.03.2014. 

4. Stanovisko BYS, a.s. č. 18338/4020/2015/JJ zo dt'ia 29.05.2015 
5. Stanovisko OU-BA-OSZP3-20 15/42193/STK zo di\a O 1.06.2015 
6. St<movisko OU-BA, Pozemkový alesný odbor č. Sp. zn. OU-BA-PL0-2015/53370 

č.k. 110934/20 15-GRO zo dt1a 18.06.2015 
7. Stanovisko odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-BA-OCDPK2-20 

15/042613/DRA zo dt1a 09.06.2015 
8. Stanovisko Bory, a.s. zo dúa 06.02.2015 
9. Stanovisko SVP, š.p. č. CZ 9033/2015-545/15 zo dúa 23.06.2015. 
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IO. Stanovisko Hydromeliorácií, š.p. č. 2629-2/120/2015 zo dľía 15.07.2015 
ll. Stanovisko SWAN, a.s. č. SW-8379/2013 zo cliía 13.06.20I3 k ÚR 
12. Sranovisko GTS č. 251/2013 k ÚR 
13. Stanovisko KRPZ č. KRPZ-BA-KD13-6-071/20I 3 zo dňa 25.06.2013 k ÚR 
14. Stanovisko SPP, a. s. č. TDba/1 086/2015/JPe zo dľía 05.05.2015 
15. Stanovisko Slovak Telekom, a.s. č. 6611509250 zo dňa 05.05.2015 
16. Stanovisko MV SR č. SITB-OT4-2013/000466-600 zo dľí.a 07.06.2013 
17. Stanovisko SITEL č. 392/2015 zo dľí.a 06.05.2015 
18. Stanovisko Hl. mesta SR Bratislavy č. MAGS OSK 42584/ 20 15-188195/Há-99 zo dľía 

15.05.2015 
19. Stanovisko DPB, a.s. č. 10469/11099/2000/2015 zo dľí.a 05.06.2015 
20. Stanovisko OU-BA-EIA, č. OU-BA-OSZP3-2015/077317/ANJ/IV-EIA-zsskšvs, zo dií.a 

12.10.2015 
21. Stanovisko NDS, a.s. č. 8692/ 88530/40201/2015 zo dľí.a 11.05.2015 
22. Záväzné stanovisko MČ Lamač č. 2440/2013 zo dľí.a 03.07.2013 
23. Záväzné stanovisko MČ Devínska Nová Ves č. 8618/1937/2013 zo dľí.a 27.06.2013 
24. Záväzné stanovisko MČ Záhorská Bystrica č. 965/2013 zo dúa 05.08.2013 
25. Rozhodnutie KPUBA-2013/9162-3/37381/Buk zo dl'ía 10.06.2013, právoplatné 

01.07.2013 
26. Súhlas MČ Záhorská Bystrica na výrub drevín č. 1890/2013 zo dľí.a 23.09.2014, 

právoplatné dúa Ol .12.2014 
27. Písomná plná moc stavebníka pre AD Consult, a.s., Ing. Oto Kyselička, Hradská 80, 

821 07 Bratislava 2 

V rámci konania stavebník preukázal, že má k pozemkom určeným na zastavanie iné 
právo. K žiadosti bola predložená predpísaná projektová dokumentácia, ktorá je vypracovaná 
oprávneným projektantom a ktorá rešpektuje všeobecné technické požiadavky na v}'stavbu 
a ochranu životného prostredia. 

Orgán štátnej vodnej správy preskúmal žiadosť stavebníka v zmysle príslušných 
ustanovení vodného zákona a stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú 
ohrozené verejné záujmy chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi ani neprimerane 
obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. Pripomienky dotknutých orgánov boli 
prenesené clo podmienok to·hto rozhodnutia. 

S prihliadnutím na to, že navrhované riešenie je žiadateľom teclmicky zdôvodnené 
a podľa preskúmaných predložených dokladov me sú ohrozené ani poškodené 
vodohospodárske a všeobecné záujmy, rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je 
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa§§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov clo 15 dní odo clľía jeho doručenia na 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, pracovisko Odborárske nám. 3, P.O.BOX I 9, 
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rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

schválil: Ing. Patrick Lutter~/ 
vedúci oddel~~i 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods.4 stavebného zákona. Oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce, mesta, stavebného úradu alebo spôsobom v mieste obvyklom, podl'a ustanovenia § 26 ods. 2 správneho poriadku. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia (po zvesení zaslať potvrdenú verejnú vyhlášku na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia). 
Vyvesené dňa : 

Zvesené dňa: 

Pečiatka, podpis : 

Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2015/05541 I/LET/IV- 51 SS zo di'la 13.10.2015 sa doručtije verejnou vyhláškou: 

Doručuje sa organizáciám na vyvesenie: 
l. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie l, 814 99 Bratislava l 2. MČ Bratislava- Záhorská Bystrica, Nám. Rodiny l, 843 57 Bratislava 4 3. MČ Bratislava- Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava 47 4. MČ Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 lO Bratislava 49 5. Okresný úrad Bratislava, Odborárske nám.3, P.O.BOX 19, 81 O 05 Bratislava l S 
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Verejnou vyhláškou sa doručí: 

Vlastníkom pozemkov parc. č. C-KN 386711, 3867/8, 3867/9, 3867/11, 3867/27, 3872/3, 

3872/72, 3892/1, 3892/2, 3893/2, 3893/25, 390411, 3904/10, 3905/7, 3912, 3913/1, 3914/1, 

3914/2, k. ú. Záhorská Bystrica a parcely registra C-KN, parc. č. 631/10, 631134, 631136, 

640/12, 644/300, k. ú. Lamač, ktorým zodpovedajú parcely registra 

E-KN parc. č. 1-6877, 1-6878, 1-6879, 1-6880, 1-6881, 1-6882, 1-6883, 1-688411, 1-6884/2, 

1-6885, 1-6886, 1-6887, 1-6929/2, 3155, 3161,3162, 3168, 3169, 3175, 3176, 3!82, 3183, 

3189,3190,3196,3203,3204,3210,3211,3217,3218,3220,3221,3233,3237,3238,3241, 

3242, k. ú. Lamač a parcely registra E-KN parc. č. 6714, 6820, 6821, 6822, 6823, 6887, 6940, 

6999, 7139, 7142, 7143, 7144, 7145, 7146, 7147, 7148, 7149, 7150, 7220, 722112 k.ú. 

Záhorská Bystrica a parcely zapísané v PK č. 6716, 7141, 9-671511, k. ú. Záhorská Bystrica 

a ostatným osobám, ktorých práva môžu byť stavbou dotlmuté. 

Na vedomie dotknutým orgánom: 

l. BYS, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 

2. AD Consult, a.s., Ing. Oto Kyselička, Hradská 80, 821 07 Bratislava 2 

3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie l, 814 99 Bratislava l 

4. SVP š. p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4 

S. SPF, Regionálny odbor Bratislava, Trenčianska 55, 821 09, Bratislava 2 

6. SVP, š.p. OZ Bratislava, správa povodia Moravy, Pri Maline l, 901 Ol Malacky 

7. HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 

8. HaZÚ Bratislava, Staromestská 6, 811 03 Bratislava l 

9. RÚVZ BA, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29 

10. SW AN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 4 

ll. MDVaRR SR, sekcia cest. dopravy, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX č. l OO, 810 05 

Bratislava 15 
12. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Prim.nám. l, P.O.Box 192, 814 99 Bratislava l 

13. KR PZ-KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava l 

14.MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpeč., Pribinova 2, 812 72 Bratislava l 

15. SPP- distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 

16. ZSE, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava! 

17. S !TEL, s.r.o., Kopčianska 18, 851 O l Bratislava S 

18. Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2 

19. UPC s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.Box 216, 850 OO Bratislava S 

20. Siemens, Stromová 9, 837 96 Bratislava 3 

21. Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska l, 814 52 Bratislava l 

22. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie l, 814 99 Bratislava l 

23. MČ Bratislava- Záhorská Bystrica, Nám. Rodiny l, 843 57 Bratislava 4 

24. MČ Bratislava- Lamač, Malokarpatské námestie 9. 841 03 Bratislava 47 

25. MČ Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 17 l A. 843 l O Bratislava 49 

26. OÚ Bratislava, Tu 
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