
                                                                                      

 

Číslo : ÚKaSP–2010-11/1594-HAM                              Bratislava 16.2.2011 

 

 

 

 

ROZHODNUTIE 
 

 
 
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 67 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „stavebný úrad“) 
prerokoval žiadosť stavebníkov v súlade s § 39a ods. 4 stavebného zákona v spojenom 
územnom a stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania a po 
preskúmaní podľa § 37 ods. 2, § 62, § 64 ods. 1 stavebného zákona v spojení s § 10 vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona rozhodol takto: 
 
I. Stavebný úrad podľa § 66 a § 69 ods. 2 stavebného zákona v spojení s § 46 zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších 
predpisov vydáva toto 
 

stavebné povolenie 
 
 
pre stavebníkov:  PaedDr. Jozefa Horvátha s manželkou Alenou Horváthovou,  
                                  obaja bytom Jašíkova 18, 821 03  Bratislava 
v zastúpení:   Mgr. Tomáš Rusiňák – AK Ecker-Kan&partners, s.r.o.,  

so sídlom Nám. Martina Benku 9c, 811 07  Bratislava  
 
na stavbu rodinného domu s názvom:  

„Dom Kamzík Bratislava“ vrátane terénnych úprav, oplotenia a 
napojenia stavby na  verejné rozvody inžinierskych sietí 

 
umiestnenie stavby:   ulica Záruby v Bratislave 
na pozemku:              parc. č.: 18293 
katastrálne územie:   Bratislava – Vinohrady, 
 
podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval projektant Ing. arch., M. 
arch. Martin Somora, bytom Starohorská 6, 974 11  Banská Bystrica v novembri 2009, 
vrátane doplnenia z januára 2010, ako zmenu pôvodného projektu Ing. arch. Viktora 
Biloruského, bytom Eisnerova 6, 841 07 Bratislava z apríla 2008, overenej tunajším 
stavebným úradom v spojenom územnom a stavebnom konaní, a ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto rozhodnutia.  

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO 
oddelenie územného konania a stavebného poriadku 

 Junácka ul. č. 1,  832 91 Bratislava 3 
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Na predmetnú stavbu tunajší stavebný úrad vydal dňa 18.2.2009 v spojenom územnom 
a stavebnom konaní stavebné povolenie pod č. ÚKaSP-2008-9/880-926-HAM, ktoré 
Krajský stavebný úrad v Bratislave v odvolacom konaní zrušil rozhodnutím č. 
A/2009/1942/KIZ zo dňa 15.6.2009, právoplatným 28.7.2009 a vec vrátil tunajšiemu 
stavebnému úradu na nové prejednanie a rozhodnutie. 
 
Odstránenie jestvujúceho objektu záhradnej chatky na predmetnom pozemku vo vlastníctve 
stavebníkov bolo predmetom samostatného konania tunajšieho stavebného úradu, ktorý dňa 
15.6.2009 vydal rozhodnutie o odstránení stavby č. ÚKaSP-2008-9/1696-HAM, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť 10.8.2009. 
 
Na základe upravenej projektovej dokumentácie stavebný úrad v novom spojenom 
územnom a stavebnom konaní vydal dňa 20.5.2010 rozhodnutie č. ÚKaSP-2009-10/1924-
HAM, ktoré Krajský stavebný úrad v Bratislave v odvolacom konaní zrušil rozhodnutím č. 
A/2010/2057/KIZ zo dňa 24.8.2010, právoplatným 8.9.2010 a vec opäť vrátil tunajšiemu 
stavebnému úradu na nové prejednanie a rozhodnutie  
 
 
Architektonické a stavebno – technické riešenie stavby:  
 
Projektová dokumentácia rieši novostavbu rodinného domu obdĺžnikového pôdorysu s 
dvomi nadzemnými a tretím ustúpeným podlažím, zastrešeného plochou strechou, s dvomi 
bytovými jednotkami. Hlavný vstup do objektu je navrhnutý zo severozápadnej strany po 
exteriérovom terénnom schodisku z ulice Záruby a zo severovýchodnej strany od ulice 
Čremchová po drevenej lávke. Dopravný prístup na pozemok je navrhnutý z ulice Záruby. 
Súčasťou stavby sú terénne úpravy pozemku, oplotenie a vybudovanie spevnených plôch na 
parkovanie motorových vozidiel, chodníkov a terénneho schodiska pre prístup do objektu. 
Objekt bude napojený na rozvody všetkých inžinierskych sietí v priľahlých komunikáciách.  
 
Plošné ukazovatele:  

Podľa LV č. 378, kat. úz. Vinohrady: 
 
parc.č.  výmera v m2  druh pozemku 
18293         528     záhrady 
 
Celková zastavaná plocha v úrovni 1. NP:     156,55 m2 
- rodinný dom:         128,00 m2 
- oporné múry:         2,10 m2 
- oplotenie:          6,15 m2 
- spevnené plochy:         20,30 m2 
 
Celková úžitková plocha rodinného domu:      238,51 m2 
- úžitková plocha 1.NP:       107,76 m2  
- úžitková plocha 2.NP:        75,50 m2 
- úžitková plocha 3.NP:       55,25 m2  
 
Počet navrhovaných bytových jednotiek:      2 b.j.  
- 1.NP:          1 b.j.  
- 2. a 3.NP:          1 b.j.  
       
Dispozičné riešenie: 

• Rodinný dom: 
1.PP (-1,700 m): v úrovni tohto podlažia je navrhnuté iba schodisko, spájajúce úroveň 
upraveného terénu na severovýchodnej strane pozemku s 1.NP. 
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1.N.P.(± 0,000 m): v tomto podlaží bude umiestnený hlavný vstup do rodinného domu so 
zádverím, schodiskom a WC, hala, kuchyňa so špajzou, spálňa, kúpeľňa a obývacia izba s 
krbom. Na severovýchodnej strane objektu je situovaný bočný vstup do objektu cez 
schodisko do priestoru zádveria. V schodiskovom priestore je umiestnený kondenzačný 
plynový kotol, ktorý je zdrojom tepla  pre rodinný dom.  
2.N.P. (+3,100 m): v rámci dispozičného riešenia tohto podlažia je navrhnutá z chodby so 
schodiskom prístupná galéria – hosťovská izba s krbom, dve izby a kúpeľňa s WC. 
Z galérie je navrhnutý vstup na balkón, umiestnený pozdĺž juhovýchodnej steny objektu 
rodinného domu.  
3.N.P. (+6,200 m): v úrovni tohto podlažia je navrhnutá obývacia izba spojená s kuchyňou, 
kúpeľňa s WC a spálňa. Obývacia izba je cez závetrie prepojená s pochôdznou terasou v 
druhej časti podlažia.    
Komunikácia medzi jednotlivými podlažiami bude riešená schodiskom. 
 
• Oporný múr: 
Je navrhnutý na stabilizáciu upraveného terénu v severovýchodnom rohu pozemku, pozdĺž 
hranice so susedným pozemkom parc.č. 18294/2 v k.ú. Vinohrady a zároveň tvorí podperu 
pre drevenú lávku k bočnému vstupu do objektu. 
 
• Oplotenie: 
Je navrhnuté ako plné murované, pozdĺž okrajov priľahlých miestnych komunikácií ulica 
Čremchová a ulica Záruby a v časti hranice pozemku, v mieste ponechanej územnej rezervy 
pre plánovanú komunikáciu v súlade s ÚPZ, je navrhnuté pletivové oplotenie.  
 
Konštrukčné a materiálové riešenie:  

• Rodinný dom 

Základy objektu sú navrhnuté ako železobetónové základové pásy z betónu triedy B20, 
vystužené oceľou 10 505. 
Zvislé nosné konštrukcie - steny a stĺpy sú navrhnuté ako murované z tehál Porotherm. 
Obvodové steny sú navrhnuté hr. 380 a 300 mm a vnútorné steny hrúbky 300 a 250 mm. 
Murované steny sú doplnené železobetónovými monolitickými stĺpmi. 
Zvislé nenosné deliace konštrukcie – murované z tvaroviek HEBEL, hr. 100 mm.   
Vodorovné nosné konštrukcie budú riešené ako železobetónové spojité monolitické dosky 
hrúbky 250 a 200 mm, betón triedy B20, vystužený oceľou 10 505.  
Schodisko je navrhnuté z monolitických železobetónových dosiek hrúbky 170 mm, 
kotvených do stropov a priľahlých nosných múrov. 
Objekt bude zastrešený  v dvojpodlažnej časti plochou strechou, ktorá bude slúžiť ako 
pochôdzna terasa, tvorená železobetónovou doskou hrúbky 250 mm. Strešná konštrukcia 
nad trojpodlažnou časťou je nepochôdzna, tvorená železobetónovou doskou, hr. 200 mm, 
z betónu tr. B20, oceľ 10 505.  
Výplne okenných a dverných otvorov  budú z europrofilov s izolačným dvojsklom K=1.1, 
dvere drevené atypické.   
Zateplenie obvodového muriva je riešené zatepľovacím systémom Weber TERRANOVA 
v kombinácii – prírodný kameň a drevený obklad. 
 
• Oporný múr – železobetónový monolitický, betón triedy C16/20 a oceľ 10505-R. 
 
• Oplotenie:  
Je navrhnuté murované z betónových tvárnic PREMAC v kombinácii s drevenými 
lamelami. V časti pozdĺž Čremchovej ulice čiastočne plní funkciu oporného múra. V časti 
hranice pozemku, v mieste ponechanej územnej rezervy pre plánovanú komunikáciu 
v súlade s ÚPZ, je navrhnuté oplotenie pletivom.  
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Napojenie na verejné rozvody  inžinierskych sietí:  

Objekt bude napojený na jestvujúcu technickú infraštruktúru vodovodnou, kanalizačnou, 
plynovou a NN elektroprípojkou v priľahlých komunikáciách ul. Čremchová a ul. Záruby 
a pripojením na verejnú komunikáciu.  
Zásobovanie vodou – objekt bude zásobený vodou z verejného vodovodu v Čremchovej 
ulici existujúcou vodovodnou prípojkou DN 25 cez existujúcu vodomernú šachtu do 
objektu rodinného domu novonavrhovanou časťou vodovodnej prípojky tlakovým potrubím 
z polyetylénu PE-HD 32/4,0 (DN 25) PN 16 v dĺžke 19,0 m. 
Odvedenie odpadových vôd – odvedenie splaškových odpadových vôd z navrhovaného 
objektu je navrhnuté novou kanalizačnou prípojkou z PVC rúr DN 150 cez lomovú šachtu 
ŠK2 a kontrolnú šachtu ŠK1 do verejnej kanalizácie DN 300 v ulici Záruby. Kanalizačná 
prípojka je navrhnutá z potrubia PVC-U 160 v dĺžke 20,0 m. Dažďové odpadové vody zo 
strechy objektu budú odvedené dvomi vetvami dažďovej kanalizácie DN 100 z potrubia 
PVC-U 110 do navrhovanej plastovej samonosnej akumulačnej nádrže s objemom 4,0 m3 
(výrobca AQUAFLOT Nitra) na pozemku stavebníkov. Zachytená voda bude slúžiť na 
zavlažovanie trávnikov a záhrady.  
Zásobovanie plynom – je navrhnuté z verejnej NTL plynovodnej siete DN 100 v ulici 
Záruby jestvujúcim NTL pripojovacím plynovodom DN 32 - bralen PN 2,0 kPa po 
jestvujúcu skrinku merania s HUP G.K. DN 32 a plynomerom BK4T-G4 umiestnenej v 
oplotení. Na pozemku stavebníkov bude na potrubí osadená prechodka USTR d40/DN32 
a ďalej do objektu bude vedené novonavrhované potrubie LPE d40 PN 2,0 kPa, kde pred 
vstupom do objektu bude v skrinke osadený HUP G.K. DN32.  
Zásobovanie elektrickou energiou – rodinný dom bude napojený z existujúceho vzdušného 
vedenia NN na betónových stožiaroch na Čremchovej ulici. Zo stĺpa verejného rozvodu sa 
cez skrinku IPS 63 zvedie kábel NAVY-J 4x25 mm2 do zeme a pod cestou sa vyvedie do 
navrhovaného elektromerového rozvádzača RE v oplotení, kde bude umiestnené aj meranie 
odberu el. energie. Navrhovaný je hlavný istič 3 x 25A. Z elektromerového rozvádzača RE 
sa napojí káblom CYKY 5C x 10 mm2 domový rozvádzač RD umiestnený v priestore 
vstupnej chodby v 1.NP (miestnosť č. 109). 
Zásobovanie teplom – ako zdroj tepla pre konvekčné a podlahové vykurovanie je navrhnutý 
nástenný plynový kondenzačný kotol BUDERUS LOGAMAX GB142-30, s max. výkonom 
30kW, umiestnený v schodiskovom priestore vstupnej chodby 1.NP (miestnosť č. 109). 
Ohrev TÚV bude zabezpečovať 120 l zásobníkový ohrievač BUDERUS LOGALUX S120 
umiestnený pod kotlom. Konvekčné vykurovanie je navrhnuté doskovými radiátormi  
KORADO a podlahový systém vykurovania GABOTTHERM. Ako doplnkové vykurovanie 
je navrhnutý krb v obývacej izbe na 1.NP a v hosťovskej izbe na 2.NP.   
 
Dopravné napojenie: 

Dopravné napojenie objektu je navrhnuté zjazdom priamo z miestnej komunikácie z ulice 
Záruby od juhozápadu.    
 

Statická doprava:  

Parkovanie pre dve motorové vozidlá je zabezpečené na betónových pásoch na pozemku 
stavebníkov, so zjazdom z miestnej komunikácie ulica Záruby.    
 
 
a) Podmienky umiestnenia stavby: 
 
Novostavba rodinného domu vrátane napojenia na inžinierske siete, oporného múru a 
oplotenia na pozemku parc. č. 18293 v k.ú. Vinohrady v lokalite Koliba – Kamenné sady 
v Bratislave bude umiestnená tak, ako je zakreslená v grafickej prílohe na podklade kópie 
z katastrálnej mapy v mierke 1:1000, overenej stavebným úradom, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto rozhodnutia.  
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Vzdialenosti stavby:  

• Rodinný dom 
Vzdialenosť stavby od najbližšieho rohu hranice pozemku parc. č. 18292/1,  
priľahlej k ulici Čremchová:         12,79 m 
Vzdialenosť stavby od najbližšieho rohu hranice pozemku parc. č. 18292/1,  
priľahlej k ulici Záruby:         10,70 m 
Vzdialenosť stavby od hranice pozemku parc. č. 18294/2:    2,00 m 
Vzdialenosť stavby od okraja miestnej komunikácie parc.č. 22302:   6,00 m 
Vzdialenosť stavby od okraja miestnej komunikácie parc.č. 18289/1:  3,00 m 
     
• Oporný múr 
Objekt s pôdorysným tvarom písmena „L“ bude umiestnený od hranie pozemku parc. č. 
22302 (Čremchová ulica) pozdĺž hranice susedného pozemku parc.č. 18294/2 po objekt 
rodinného domu. 
 
• Oplotenie 
Plné časti oplotenia budú umiestnené na hranici na uličných stranách predmetného 
pozemku. Severozápadná hranica pozemku stavebníkov je ohraničená jestvujúcim oporným 
múrom na susednom pozemku parc.č. 18294/2. Na juhovýchodnej hranici s pozemkom 
parc.č. 18292/1 je jestvujúce drevené oplotenie. 
 
Od juhovýchodnej hranice pozemku stavebníka je potrebné ponechať územnú rezervu 
min. 5,0 m  na vedenie komunikácie s tlmenou dopravou, funkčnej triedy D1, ktorá je 
plánovaná v súlade s územným plánom zóny Koliba – Kamenné sady.  
 
Maximálne rozmery stavby:  

Rodinný dom:    15,00 m x 9,00 m    

Oporný múr:    - dĺžka 6,00 m + 2,08 m 
     - šírka 0,3 + 0,4 m 

Oplotenie (murovaná časť):  - šírka 0,20 m 
     - dĺžky 17,68 m (severovýchodná hranica pozemku) 
      15,68 m (juhovýchodná hranica pozemku) 
      
Absolútne a relatívne výšky:  

Výška podlahy 1. N.P. rodinného domu:  ±0,000 = 322,92 m.n.m BPV 
 
Celková výška rodinného domu:    + 9,450 m po najvyšší bod oplechovania atiky  
                                                                                           plochej strechy 
      + 10,450 m po najvyšší bod komína  
Maximálna výška objektu rodinného domu nad úrovňou upraveného terénu:    12,40 m 
              
Výška hornej hrany plných častí oplotenia sa mení v závislosti od konfigurácie terénu, max. 
+ 3,00 m nad úrovňou ±0,000.               
 
b) Podmienky uskutočnenia stavby: 
 
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval projektant 

Ing. arch., M. arch. Martin Somora, bytom Starohorská 6, 974 11  Banská Bystrica 
v novembri 2009, vrátane doplnenia z januára 2010 ako zmenu pôvodného projektu Ing. 
arch. Viktora Biloruského, bytom Eisnerova 6, 841 07 Bratislava z apríla 2008, 
overenej stavebným úradom v spojenom územnom a stavebnom konaní, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny oproti schválenej 
projektovej dokumentácii nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného 
úradu. 
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2. Stavebníci zabezpečia vytýčenie priestorovej polohy stavby a všetkých inžinierskych 
sietí podľa situácie overenej v spojenom územnom a stavebnom konaní organizáciou na 
to oprávnenou.  

3. Stavebníci sa nesmú bez osobitného povolenia stavebného úradu odchýliť od overenej 
projektovej dokumentácie, ako aj overeného umiestnenia stavby.  

4. Stavebníci sú oprávnení začať s uskutočňovaním stavby až po nadobudnutí 
právoplatnosti tohto stavebného povolenia, ktoré stavebný úrad potvrdí na žiadosť 
stavebníkov po jeho vzniku. 

5. Stavebníci sú povinní písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác.  
6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebníci sú povinní do 15 dní od 

uskutočnenia výberového konania, najneskôr do začatia stavebných prác, oznámiť 
stavebnému úradu zhotoviteľa stavby a jeho oprávnenie na výkon tejto činnosti.  

7. Stavebníci sú povinní označiť stavbu jasne viditeľnou tabuľou primeraných rozmerov 
s týmito údajmi:        

       - označenie stavby 
       - označenie stavebníka 
       - kto stavbu realizuje 
       - kto a kedy stavbu povolil 
       - termín začatia a ukončenia stavby 
       - meno zodpovedného vedúceho stavby 
8.  Stavebníci sú povinní mať na stavenisku počas celej doby výstavby projektovú   
       dokumentáciu overenú stavebným úradom, potrebnú na uskutočňovanie stavby a na       
       výkon štátneho stavebného dohľadu a viesť o stavebných prácach denník, súčasťou   
       ktorého je tiež prehľadný záznam o osobách, pomáhajúcich na stavbe. 
9.  Stavebníci umožnia orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom  
       prístup na stavenisko a vytvoria podmienky pre výkon dohľadu na stavbe. V prípade,  
      že sa na stavenisku vyskytnú závady ohrozujúce bezpečnosť a zdravie osôb, sú  
      stavebníci povinní ohlásiť ich stavebnému úradu. 
10. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce  
       a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. 
11. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže        

dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením.  
12. Pri realizácii stavby budú dodržané ustanovenia upravujúce požiadavky na uskutočnenie            
       stavieb a príslušné technické normy. 
13. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných  

mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku.  
Stavebník je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku ku ktorému 
má vlastnícky alebo iný právny vzťah.  

14. Skladovanie stavebného materiálu počas realizácie stavby na verejných priestranstvách, 
t.j. na uliciach, námestiach, chodníkoch a podobne nie je povolené. O povolenie na 
zaujatie verejného priestranstva je nutné požiadať Mestskú časť Bratislava - Nové 
Mesto. 

15. Dažďová voda musí byť zvedená odkvapovými rúrami na vlastný pozemok a nesmie sa  
      odviesť na susedný pozemok. 
16. V prípade nutných rozkopávok, pred ich začatím je potrebné požiadať príslušný cestný 

orgán o rozkopávkové povolenie v zmysle VZN hl. m. SR č. 12/96 o vykonávaní 
rozkopávkových prác na území hl. m. SR Bratislavy. 

17. Stavebníci sú povinní bezodkladne ohlásiť povoľujúcemu stavebnému úradu 
a Pamiatkovej správe v Bratislave výskyt zvláštnych predmetov a iných vecí, ktoré sa        
objavili pri výkopoch a ktoré môžu mať pamiatkový, alebo archeologický charakter  
a vyčkať na ďalšie dispozície uvedených orgánov.  

18. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu vznikajúceho pri 
uskutočňovaní stavby na riadenú skládku. Ku kolaudácii stavebníci predložia doklad 
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o nakladaní s odpadom produkovaným počas uskutočňovania stavby a jeho prevzatie 
zmluvnou stranou. 

19. Inštalácie rozvodov vody, kanalizácie, plynu, elektrických rozvodov silnoprúdu 
a slaboprúdu a ústredného kúrenia sa musia realizovať podľa slovenských technických 
noriem a výkresovej dokumentácie. Inštalácie môže vykonať len organizácia k tomu 
oprávnená alebo osoba pre túto činnosť odborne spôsobilá. 

20.  Stavebníci sú povinní dbať na to, aby pri realizácii stavby čo najmenej rušili užívanie 
susedných pozemkov a stavieb, aby vykonávacími prácami nevznikli škody, ktorým 
možno zabrániť a aby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a 
majetku. Po skončení stavby sú povinní uviesť susedné pozemky a stavby do 
pôvodného stavu, ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi 
náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.  

21. Stavebníci sú povinní zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia 
ľudí a životného prostredia. Pri realizácii stavby maximálne obmedziť znečisťovanie 
ovzdušia sekundárnou prašnosťou vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave 
materiálu. 

22. Počas realizácie stavebných prác je nutné chrániť proti poškodeniu okolité vzrastlé 
stromy.  

23. Lehota na dokončenie stavby sa určuje 24 mesiacov od dňa začatia stavebných prác. 
24. Stavebné povolenie stráca platnosť ak so stavbou nebude začaté do dvoch rokov odo 

dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, pokiaľ stavebný úrad 
v odôvodnených prípadoch neurčil pre začatie stavby dlhšiu lehotu.  

25. Stavebníci sa upozorňujú, že ak stavbu bude realizovať v rozpore s týmto  
       rozhodnutím, dopustí sa priestupku, za ktorý sa potrestá pokutou podľa stavebného  
       zákona v znení neskorších predpisov. 
26. Dokončenú stavbu možno užívať až po jej skolaudovaní. Stavebný úrad vydá  
       kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 stavebného zákona stavebníkom na ich návrh po  
       ukončení stavby. 
27. Stavebníci sú povinní pred požiadaním o kolaudáciu požiadať oprávneného geodeta 

o zameranie realizovanej stavby tak, aby toto slúžilo ako podklad pre údaje k digitálnej 
technickej mape. Zameranie stavebník odovzdá Magistrátu hl. m. SR – Správcovi 
digitálnej technickej mapy, ktorý mu vydá o tom príslušné potvrdenie ako doklad 
k vydaniu kolaudačného rozhodnutia.  

28. Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok,  
       ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel - §  
       43f stavebného zákona. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných  
       výrobkov predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii. 
 
29. Stavebníci sú povinní v plnom rozsahu splniť a rešpektovať podmienky uvedené   
       v stanoviskách  dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí: 
• Záväzné stanovisko MČ Bratislava – Nové Mesto, MÚ Bratislava – Nové Mesto : č.j. 

Star-1045/2008 zo dňa 24.4.2008, najmä: 
− dodržanie platných noriem a predpisov s osobitným zreteľom na ustanovenia 

cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších noviel a doplnkov, zákona č. 
223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších noviel; 

− dodržanie požiadaviek správcov inžinierskych sietí; 
− dodržanie opodstatnených požiadaviek vlastníkov susediacich nehnuteľností; 
− zabezpečenie opatrení na zamedzenie prašnosti súvisiacej so stavebnými prácami – 

kropením, čistením kolies pred výjazdom zo staveniska, kapotážou prašných 
zariadení a skladovaných materiálov, ako aj operatívnym zabezpečovaním čistoty 
priľahlých komunikácií počas výstavby; 

− vylúčenie negatívnych vplyvov výstavby na okolité životné prostredie.  



 

 

 

8 

• Záväzné stanovisko MČ Bratislava Nové Mesto – oddelenie územného plánu a ŽP č.: 
STAR-1107/08, ÚPŽP-1398/08/ZZB zo dňa 6.5.2008, najmä: 

− odvádzanie odpadových vôd bude realizované ako delená sústava; 
− splaškové odpadové vody budú odvádzané kanalizačnou prípojkou do verejnej 

kanalizácie; 
− odvádzanie dažďových vôd bude zabezpečené do akumulačnej nádrže; 
− stavba bude realizovaná a prevádzkovaná tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo 

znečisteniu povrchových a podzemných vôd; 
− na pozemku nie je povolené skladovať látky ohrozujúce kvalitu vody. 
• Hlavné mesto SR Bratislava - oddelenie životného prostredia: č. MAGS OZP 

31299/2008-78877/Ma zo dňa 14.5.2008: 
− preukázať v kolaudačnom konaní OŽP Magistrátu realizačný projekt stavby – odvod 

znečisťujúcich látok  z plynového kotla a krbu dvoma komínmi s ústím vo výške á 
+10,45 m nad terénom s prevýšením min. 1m nad strešnou konštrukciou, v súlade so 
schválenou PD;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

− obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou 
prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu; 

− zariadenia, v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami zakapotovať. 
• Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave – odbor odpadového hospodárstva : č. 

ZPH/2008/04598/III/DAD zo dňa 12.5.2008: 
− držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo 

právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené; 
− držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení 

odviesť k oprávnenému odberateľovi; 
− držiteľ odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich 

pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom; 
− držiteľ odpadov zabezpečí zhodnotenie stavebných odpadov prostredníctvom osoby 

oprávnenej nakladať s odpadmi, v prípade, že to nie je možné alebo účelné zabezpečí 
ich zneškodnenie; 

− držiteľ odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, 
ich zhodnotení a zneškodnení; 

− držiteľ odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom (§ 10 vyhlášky 
MŽP SR č. 283/2001 Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných 
odpadov v termíne do 31.januára nasledujúceho kalendárneho roka; 

− držiteľ odpadov v kolaudačnom konaní predloží stavebnému úradu doklady 
preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou osobou. 

• Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. č. 14164/4022/2008/Ri zo dňa 14.5.2008, 
najmä: 

− zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky nesie 
vlastník prípojok, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor; 

− kanalizačnú prípojku je potrebné riešiť v zmysle STN 756101, STN 75 6101, STN 
EN 1610 a ich zmien a dodatkov, príp. súvisiacich noriem; 

− detail miesta a spôsob realizácie  pripojenia na verejnú kanalizáciu, je potrebné 
dohodnúť s príslušným majstrom ešte pred zahájením prác; 

− pripojenie na verejnú kanalizáciu je možné len po podpise zmluvy o odvádzaní 
odpadových vôd; 

− k samotnému zaústeniu musí dať súhlas vlastník uvedenej uličnej kanalizácie. 
• Západoslovenská energetika a.s., č. CZ 48127/2008 zo dňa 6.5.2008, najmä: 
− odber elektrickej energie s inštalovaným výkonom 25 kW (čo predstavuje max. 

súčasný výkon 16,5 kW) bude zabezpečený z existujúcej prípojky NN; 
− meranie odberu elektrickej energie bude umiestnené v rozvádzači RE na verejne 

prístupnom mieste; 
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− hlavný istič pred elektromerom s menovitým prúdom 3 x 25 A zostáva bez zmeny. 
• Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a.s., vyjadrenie k zmluve o pripojení 

č. 7265010408  zo dňa 29.4., najmä: 
− NTL pripojovací plynovod k odbernému plynovému zariadeniu (OPZ) zrealizovať 

z polyetylénového materiálu, D 40 v predpokladanej dĺžke cca 3,0 m v zmysle 
zákona č. 656/2004 o energetike (prípojku v zmysle § 139b ods. 7 písm. c) 
stavebného zákona); 

− guľový uzáver DN 32 za plynomerom (HUP) musí byť prístupný z verejného 
priestranstva na hranici pozemku; 

− na predpokladaný odber navrhujeme plynomer BK 4T – G4, meranie osadiť na 
hranici pozemku; 

− žiadateľ o pripojenie zabezpečuje na vlastné náklady vypracovanie projektovej 
dokumentácie OPZ a jej realizáciu; 

− za technické riešenie pripojenia OPZ zodpovedá projektant a odborný pracovník  
plynových zariadení. 

• Slovak Telekom, a.s., č.: 498/08 zo dňa 18.2.2008, najmä: 
        Pri realizácii stavebných prác dôjde k styku s podzemnými vedeniami prístupovej  
        a transportnej siete v mieste stavby. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť 
 ohrozené alebo poškodené zariadenia, je stavebník povinný vykonať všetky 
 objektívne účinné ochranné opatrenia, najmä: 

- pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť polohu zariadenia  priamo na 
povrchu terénu; 

- preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, 
s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia  a tiež s podmienkami, ktoré 
boli na jeho ochranu stanovené; 

- upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 
±30 cm skutočného uloženia  zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu; 

- upozorniť zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 
(napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy 
zariadenia; 

- odkryté zariadenia musia byť riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu 
a poškodeniu; 

- zhutniť zeminu pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním); 
- bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia; 
- overiť výškové uloženie zariadenia ručnými sondami, za zmeny priestorového 

uloženia zariadenia vykonaného bez vedomia ST, a.s. – nezodpovedá; 
- o prekládku nadzemných vedení Slovak Telekom, a.s. požiada stavebník na adrese 

podateľne. 
 
c) Podmienky vyplývajúce z námietok účastníkov konania:  
-  stavebníci sú povinní zasklené časti výplní všetkých okenných a dverných otvorov, 

orientovaných ku susednému pozemku parc. č. 18294/2 vo vlastníctve Ing. Dušana 
Bondu, PhD. a RNDr. Agnesy Bondovej, obaja bytom Záruby 10, 831 01  Bratislava, 
opatriť nepriehľadným sklom; 

-  stavebníci sú povin ní zabezpečiť technológiu výstavby tak, aby nedošlo k poškodeniu 
a narušeniu stability jestvujúceho oporného múru na spoločnej hranici pozemkov parc.č. 
18293 a 18294/2 v k.ú. Vinohrady. 

 
d) Osobitné podmienky stavebného úradu: 
-  pred začatím stavebných prác sú stavebníci povinní zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich 

inžinierskych sietí a ich ochranných pásiem na stavbe ich správcami aby pri výkopových 
prácach nedošlo k ich poškodeniu; 
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- stavebníci sú povinní stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo počas výstavby       
v dôsledku stavebných prác k obmedzeniu a ohrozeniu obyvateľov a chodcov ako aj 
znečisťovaniu komunikácií; 

-  stavebné práce a ostatné sprievodné činnosti nesmú nijako ohrozovať bezpečnosť  
a plynulosť prevádzky na priľahlých komunikáciách Čremchová ulica a ulica Záruby; 

-  oplotenie staveniska riešiť nepriehľadným plotom tak, že pri vjazde a výjazde zo 
staveniska bude plot z priehľadného materiálu; 

-  stavebníci sú povinní zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov stavebných prác na 
životné prostredie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov; 

-   stavebníci sú povinní dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
v životnom prostredí, stavebné práce, ktoré svojimi účinkami obťažujú okolie a sú 
zdrojom hluku, exhalátov, otrasov a prachu, môže stavebník vykonávať len v pondelok 
až v piatok v čase od 7,00 hod. do 18,00 hod.; 

-  neporušovať hlavne v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný 
odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie vyjadrené v zákone č. 460/1992 Zb. 
v znení neskorších predpisov – Piaty oddiel čl. 36 písm. e) a Šiesty oddiel – čl. 44 – 
ods.1.; 

-   zabezpečiť dodržiavanie čistoty v okolí stavby; 
-  vykonať opatrenia na zamedzenie možnosti padania stavebného materiálu príp. iných 

stavebných pomôcok na susedné pozemky; 
-  stavebné práce je potrebné realizovať so súčasným zabezpečovaním statickej stability  
     susedných objektov; 
-  v zmysle §9 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa Všeobecnej záväznej vyhlášky Krajského 
úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2005 zo dňa 13.1.2005, ktorou sa vykonáva 
akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia sú stavebníci povinní: 

      1. Zabezpečiť denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem 
 (hodnôt – ak prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM 10 – prach dosiahne 
 hodnotu  30) pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdom vozidiel zo 
 stavieb, kropenie a čistenie komunikácií a chodníkov priľahlých k stavbe 
a verejných priestranstiev. 

      2.  Zabezpečiť nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe  
           a pri ich preprave. 
      3. Zabezpečiť pri realizácii nových investičných zámerov zatrávnenie nespevnených  
           plôch. 
 
 
II. Stavebný úrad podľa §§ 37 a 39 stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky MŽP SR č. 
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok“), týmto rozhodnutím pre stavebníkov PaedDr. Jozefa Horvátha s manželkou 
Alenou Horváthovou, obaja bytom Jašíkova 18, 821 03  Bratislava 
 

umiestňuje stavbu 
 

„Spevnené plochy a vyrovnávacie schodisko“ 
 
k novostavbe rodinného domu na ulici Záruby v Bratislave na pozemku parc.č. 18293 v kat. 
úz. Bratislava - Vinohrady.  
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V rámci pozemku budú umiestnené spevnené plochy pre parkovanie motorových vozidiel, 
spevnená plocha pre nádobu na komunálny odpad a chodník pre prístup k objektu s 
vonkajším schodiskom na vyrovnanie výškového rozdielu terénu pred vstupom do objektu. 
 
Podmienky umiestnenia spevnených plôch:  
Spevnené plochy a vyrovnávacie schodisko na pozemku parc. č. 18293 v k.ú. Vinohrady 
v lokalite Koliba – Kamenné sady v Bratislave budú umiestnené tak, ako sú zakreslené 
v grafickej prílohe na podklade kópie z katastrálnej mapy v mierke 1:1000, overenej 
stavebným úradom, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 
Maximálne rozmery:  

- spevnené plochy pre parkovanie (betónové pásy):    2x 4,0 m x 0,4 m 
- spevnená plocha pre nádobu na komunálny odpad:   1,25 m x 1,25 m 
- chodník s vyrovnávacím schodiskom:     13,5 m x 1,0 m 
 

Plošné ukazovatele:  

Celková plocha spevnených plôch  a chodníka, vrátane schodiska:  20,3 m2  
      
Absolútne a relatívne výšky:  

Výška podlahy 1. N.P. rodinného domu:    ±0,000 = 322,92 m.n.m BPV 
Výšková úroveň chodníka pri vstupnej bránke:    -1,550 m 
Výšková úroveň hornej podesty vyrovnávacieho schodiska:  -0,050 m 
 
Povolenie predmetných spevnených plôch a vonkajšieho schodiska na vyrovnanie 
výškových rozdielov terénu je v kompetencii špeciálneho stavebného úradu MČ Bratislava 
– Nové Mesto, oddelenie výstavby a investícií a nie je predmetom tohto rozhodnutia. 
 
 
Námietky a pripomienky účastníkov konania:  
V určenej lehote v konaní vo veci povolenia predmetnej stavby boli dňa 10.11.2010 
uplatnené námietky účastníkov konania Ing. Dušana Bondu, PhD. a RNDr. Agnesy 
Bondovej, obaja bytom Záruby 10, 831 01  Bratislava, vlastníkov susedného pozemku 
parc.č. 18294/2, ktorých na základe splnomocnenia zastupuje JUDr. Peter Vrábel - advokát, 
so sídlom Gunduličova 6, 811 05  Bratislava, ktoré sa týkali:  
- nepredloženia vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov k zmenenej projektovej 

dokumentácii; 
-  nedodržania odstupovej vzdialenosti od hranice pozemku vo vlastníctve namietajúcich 

a žiadosti o rešpektovanie odstupovej vzdialenosti 7m medzi rodinnými domami 
v súlade s §6 ods. 3 vyhlášky MŽP SR 532/2002 Z.z., vzhľadom na plánovanú stavbu 
s názvom „Dostavba rodinného domu“ na susednom pozemku parc.č. 18294/2; 

- žiadosti o zamietnutie žiadosti stavebníkov na základe predloženej projektovej 
dokumentácie z dôvodu spravodlivého usporiadania práv účastníkov konania vo vzťahu 
k odstupovej vzdialenosti od spoločnej hranice pozemku; 

-  návrhu na prerušenie spojeného územného a stavebného konania do doby rozhodnutia vo 
veci návrhu na umiestnenie stavby na susednom pozemku a z dôvodu chýbajúcich 
aktuálnych stanovísk dotknutých orgánov. 

 
Stavebný úrad po preskúmaní uplatnených námietok a pripomienok tieto v plnom rozsahu 
zamieta z dôvodov, ktoré sú podrobne uvedené v dôvodovej časti tohto rozhodnutia. 
 
Iné námietky neboli v konaní uplatnené. Stanoviská dotknutých orgánov neboli záporné ani 
protichodné.  
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Poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, položka č. 60 písm. a) ods.1 v sume 1000,- Sk, (slovom tisíc slovenských 
korún), stavebníci zaplatili pred vydaním prvého rozhodnutia vo veci povolenia predmetnej 
stavby dňa 11.6.2008.  
 
 

Odôvodnenie 
 

Tunajší stavebný úrad vydal dňa 18.2.2009 pre stavebníkov PaedDr. Jozefa Horvátha 
s manželkou Alenou Horváthovou, obaja bytom Jašíkova 18, 821 03  Bratislava podľa 
§39a ods. 4 stavebného zákona v spojenom územnom a stavebnom konaní stavebné 
povolenie č. ÚKaSP-2008-9/880-926-HAM na stavbu rodinného domu s názvom: „Dom 
Kamzík Bratislava“, vrátane garáže, oplotenia a napojenia stavby na verejné rozvody 
inžinierskych sietí na pozemku  parc. č. 18293 v katastrálnom území Bratislava  - 
Vinohrady. Toto rozhodnutie Krajský stavebný úrad v Bratislave v odvolacom konaní zrušil 
rozhodnutím č. A/2009/1942/KIZ zo dňa 15.6.2009, právoplatným dňa 28.7.2009 a vec 
vrátil tunajšiemu stavebnému úradu na nové prejednanie a rozhodnutie. 
Predmetným zrušeným rozhodnutím tunajší stavebný úrad stavebníkom povolil novostavbu 
rodinného domu s dvomi nadzemnými a tretím ustúpeným podlažím, zastrešeného plochou 
strechou, s dvomi bytovými jednotkami. V úrovni 1.PP v mieste jestvujúceho objektu 
záhradnej chatky bola navrhnutá garáž s kotolňou a práčovňou, komunikačne prepojená 
s objektom rodinného domu schodiskom, zastrešená pochôdznou stropnou konštrukciou. 
Napojenie objektu na jestvujúcu technickú infraštruktúru v priľahlých komunikáciách ulica 
Čremchová a ulica Záruby bolo povolené vodovodnou, kanalizačnou, plynovou, NN 
elektroprípojkou a pripojením na verejnú komunikáciu. Pozdĺž okrajov priľahlých 
miestnych komunikácií bolo povolené plné murované oplotenie z betónových tvárnic a 
v časti hranice pozemku, v mieste ponechanej územnej rezervy pre plánovanú komunikáciu 
v súlade s ÚPZ Koliba - Kamenné sady, pletivové oplotenie. Zároveň stavebný úrad 
rozhodol o umiestnení stavby: „Spevnené plochy a vyrovnávacie schodisko k rodinnému 
domu“ na predmetnom pozemku.  
Krajský stavebný úrad predmetné rozhodnutie tunajšieho stavebného úradu zrušil 
z dôvodov, že navrhovanou stavbou (vrátane podzemnej garáže) boli prekročené záväzné 
limity využitia územia stanovené v ÚPZ Koliba – Kamenné sady pre maximálny koeficient 
zastavanej plochy a zároveň umiestnením podzemnej garáže na hranicu pozemku neboli 
dodržané regulačné prvky priestorového usporiadania ÚPZ pre vzdialenosť navrhovanej 
stavby od hranice miestnej komunikácie Čremchová ulica.  

Jestvujúci objekt záhradnej chatky na predmetnom pozemku vo vlastníctve 
stavebníkov bol predmetom samostatného konania a jeho odstránenie bolo povolené 
rozhodnutím tunajšieho stavebného úradu č. ÚKaSP-2008-9/1696-HAM zo dňa 15.6.2009, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť 10.8.2009.   

V novom konaní stavebníci dňa 4.12.2009 predložili stavebnému úradu pre stavbu 
rodinného domu s názvom „Dom Kamzík Bratislava“ na pozemku parc. č. 18293 v k.ú. 
Vinohrady prepracovanú projektovú dokumentáciu, z ktorej vyplýva, že navrhovaná stavba  
je v súlade s regulatívmi záväznej časti Územného plánu zóny Koliba – Kamenné sady, 
schváleným VZN MČ Bratislava – Nové Mesto č. 8/95 zo dňa 23.5.1995 s doplnením 
schváleným VZN MČ Bratislava – Nové Mesto č. 3/2003 zo dňa 10.6.2003. Zmenu 
pôvodnej overenej projektovej dokumentácie, vypracovanej Ing. arch. Viktorom 
Biloruským, bytom Eisnerova 6, 841 07  Bratislava z marca 2008, vypracoval projektant 
Ing. arch. M. arch. Martin Somora, bytom Starohorská 6, 974 11  Banská Bystrica 
v novembri 2009.  
 
Rozsah zmien navrhovanej stavby podľa projektovej dokumentácie oproti pôvodnému 
návrhu:  
- neobsahuje podzemnú garáž s kotolňou a práčovňou; 
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- zmena umiestnenia zdroja tepla a práčky - v novom návrhu je zdroj tepla pre ÚK - 
plynový kotol umiestnený v priestore vstupného schodiska a práčka v priestore 
zádveria v úrovni 1.NP objektu rodinného domu;  

- napojenie objektu na verejné rozvody inžinierskych sietí ostáva bez podstatných zmien, 
zmena pozostáva z úpravy dĺžky prípojok a bodov napojenia k objektu RD z dôvodu 
odstránenia objektu garáže s kotolňou a práčovňou;  

- úpravy vnútorných rozvodov inžinierskych sietí v mieste nového napojenia zdroja tepla 
a práčky; 

- na zabezpečenie terénu pri vstupe do objektu z ulice Čremchová je navrhnutý oporný 
múr od hranice pozemku po objekt RD s dĺžkou 5,8 m vrátane drevenej lávky so šírkou 
1,5 m pre vstup do objektu;  

- parkovanie pre dva osobné automobily je navrhnuté na pozemku stavebníkov na 
betónových pásoch s vjazdom od ulice Záruby; 

- materiálové riešenie ostáva bez zmien. 
 
K pôvodnej žiadosti stavebníkov o vydanie stavebného povolenia bolo predložené záväzné 
stanovisko Mestskej časti Bratislava – Nové mesto zo dňa 24.4.2008 pod č. Star-1045/2008 
a predpísané vyjadrenia dotknutých orgánov, ktoré vzhľadom na uvedený rozsah zmien 
projektovej dokumentácie ostali platné aj pre nové konanie, vrátane podmienok z nich 
vyplývajúcich. V konaní bolo predložené nové stanovisko Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru v Bratislave č. ORHZ-1486/2010 zo dňa 7.5.2010 pre 
účely stavebného konania k novému riešeniu požiarnej bezpečnosti, v rámci zmeny 
projektovej dokumentácie.    
Stavebný úrad vydal v novom v spojenom územnom a stavebnom konaní dňa 20.5.2010 
rozhodnutie č. ÚKaSP-2009-10/1924-HAM, ktorým stavebníkom povolil novostavbu 
rodinného domu s dvomi nadzemnými a tretím ustúpeným podlažím, zastrešeného plochou 
strechou, s dvomi bytovými jednotkami, vrátane terénnych úprav, oplotenia a napojenia 
stavby na verejné rozvody inžinierskych sietí a rozhodol o umiestnení stavby „Spevnené 
plochy a vyrovnávacie schodisko“. Predmetné rozhodnutie Krajský stavebný úrad 
v Bratislave v odvolacom konaní opätovne zrušil rozhodnutím č. A/2010/2057/KIZ zo dňa 
24.8.2010, právoplatným 8.9.2010 a vec vrátil tunajšiemu stavebnému úradu na nové 
prejednanie a rozhodnutie. 
Krajský stavebný úrad rozhodnutie tunajšieho stavebného úradu zrušil z dôvodov, že 
v prvostupňovom rozhodnutí sa dostatočne nevysporiadal s umiestnením stavby v zmysle 
požiadaviek §6 vyhlášky č. 532/2002 Z.z., s prihliadnutím na konkrétny návrh odvolateľov 
Ing. Dušana Bondu, PhD. a RNDr. Agnesy Bondovej, obaja bytom Záruby 10, 831 01  
Bratislava na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby rodinného domu na pozemku parc. 
č. 18294/2 v k.ú. Vinohrady v ich vlastníctve, ďalej z dôvodu, že v konaní neboli 
predložené aktuálne záväzné stanoviská jednotlivých dotknutých orgánov a pre 
nedostatočné odôvodnenie, vzhľadom na to, že nevychádzalo zo skutkového stavu veci 
spoľahlivo zisteného miestnym zisťovaním. 
 
V záujme posúdenia vplyvu a účinkov navrhovanej stavby na okolie, na jestvujúcu zástavbu 
a s ohľadom na vyváženú ochranu práv stavebníkov, ako aj oprávneného záujmu vlastníkov 
susedných pozemkov a nehnuteľností na možnosti optimálneho využitia svojho pozemku, 
sa v tomto novom prejednaní stavebný úrad žiadosťou stavebníkov zaoberal komplexne na 
podklade všetkých dokladov predložených so žiadosťou a projektovej dokumentácie, ktorú 
vypracoval projektant Ing. arch., M. arch. Martin Somora, bytom Starohorská 6, 974 11 
Banská Bystrica v novembri 2009, vrátane doplnenia z januára 2010, vo vzťahu ku 
konkrétnemu návrhu odvolateľov manželov Bondových na vydanie územného rozhodnutia 
na susednom pozemku parc. č. 18294/2 v k.ú. Vinohrady zo dňa 18.12.2009 a súvisiacej 
dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval Ing. arch. Radoslav Grečmal – 
GFI, a.s., so sídlom Brnianska 49, 811 04  Bratislava, ktorý je predmetom samostatného 
konania. 
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V konaní o žiadosti o stavebné povolenie stavebníci predložili doklady preukazujúce ich 
vlastnícke právo k pozemku, na ktorom navrhujú umiestnenie stavby a ďalšie predpísané 
doklady:  
-  výpis z listu vlastníctva č. 378  
-  kópia katastrálnej mapy zo dňa 14.1.2008 
-  kópia autorizačných osvedčení projektantov 
-  doklad o zaplatení správneho poplatku zo dňa 11.6.2008 
-  splnomocnenie na zastupovanie stavebníkov zo dňa 9.2.2010 
-  splnomocnenie pre JUDr. Petra Vrábela - advokáta, so sídlom Gunduličova 6, 811 05  

Bratislava na zastupovanie účastníkov konania Ing. Dušana Bondu, PhD. a RNDr. 
Agnesy Bondovej, obaja bytom Záruby 10, 831 01  Bratislava zo dňa 27.6.2008 a 
16.2.2010 

-  splnomocnenie pre Ing. Karola Hegera, bytom Ivánska cesta 13, 821 04  Bratislava na 
zastupovanie účastníka konania Igora Šíra zo dňa 21.7.2008 a 22.2.2010 

-   projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v dvoch vyhotoveniach 
-  súhlasy vlastníkov pozemku parc.č. 18289/1 ulice Záruby k napojeniu navrhovanej 

kanalizačnej prípojky k RD  
Náležitosti boli v tomto konaní doplnené aktuálnym splnomocnením pre JUDr. Petra 
Vrábela – advokáta na zastupovanie účastníkov konania Ing. Dušana Bondu, PhD. a RNDr. 
Agnesy Bondovej zo dňa 21.10.2010. 
 
V konaní o žiadosti stavebníkov o vydanie stavebného povolenia boli ďalej predložené 
stanoviská dotknutých orgánov, ktoré vzhľadom na svoj obsah a rozsah zmien projektovej 
dokumentácie nestratili platnosť aj pre toto nové konanie, vrátane podmienok z nich 
vyplývajúcich, ktoré boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia: 
- Záväzné stanovisko MČ Bratislava – Nové Mesto, MÚ Bratislava – Nové Mesto : č.j. 

Star-1045/2008 zo dňa 24.4.2008 
- Záväzné stanovisko MČ Bratislava Nové Mesto – oddelenie územného plánu a ŽP č.: 

STAR-1107/08, ÚPŽP-1398/08/ZZB zo dňa 6.5.2008 
- Hlavné mesto SR Bratislava - oddelenie životného prostredia: č. MAGS OZP 

31299/2008-78877/Ma zo dňa 14.5.2008 
- Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave – odbor ochrany prírody a krajiny: č. 

ZPO/2008/4441/BUB-BAIII zo dňa 13.5.2008 
- Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave – odbor odpadového hospodárstva: č. 

ZPH/2008/04598/III/DAD zo dňa 12.5.2008: 
- Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.: č. 14164/4022/2008/Ri zo dňa 14.5.2008 
- Západoslovenská energetika a.s.: č. CZ 48127/2008 zo dňa 6.5.2008 
- Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a.s.: vyjadrenie k zmluve o pripojení 

č. 7265010408  zo dňa 29.4.2008 
- Slovak Telekom, a.s.: č.: 498/08 zo dňa 18.2.2008 
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave: č. ORHZ-

1486/2010 zo dňa 7.5.2010 - kladné stanovisko k riešeniu požiarnej bezpečnosti 
stavby v rámci navrhovanej zmeny projektovej dokumentácie. 

 
Vzhľadom na právny názor vyjadrený v odôvodnení rozhodnutia KSÚ v Bratislave zo dňa 
24.8.2010 stavebný úrad podrobne posúdil predmetný návrh stavebníkov na umiestnenie 
stavby v spojenom územnom a stavebnom konaní v kontexte s konkrétnym návrhom na 
umiestnenie ďalšej stavby rodinného domu na susednom pozemku na návrh manželov 
Bondových, a to v súčinnosti s orgánom územného plánovania tunajšej mestskej časti. 
Uvedený orgán po preverení oboch návrhov z hľadiska dodržania podmienok vyplývajúcich 
z Územného plánu SR Bratislavy a regulatívov určených Územným plánom zóny Koliba – 
Kamenné sady a vzhľadom na ustanovenia § 6 vyhlášky č. 532/2002 z.z. o vzájomných 
odstupoch stavieb vyjadril písomné stanovisko k ich umiestneniu zo dňa 10.9.2010, ktoré je 
obsahom spisového materiálu.  
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Po opätovnom preskúmaní žiadosti stavebníkov s prihliadnutím na návrh odvolateľov, 
vrátane oboch predložených dokumentácií, stavebný úrad listom č. ÚKaSP-2010/1594-
HAM-ozn zo dňa 12.10.2010 oznámil dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom 
konania začatie nového spojeného územného a stavebného konania vo veci povolenia 
predmetnej stavby rodinného domu „Dom Kamzík Bratislava“ a v súlade s ustanovením § 
32 ods. 1 správneho poriadku v záujme presného a úplného zistenia skutočného stavu veci 
nariadil o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. 
Podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona zároveň účastníkov konania a dotknuté orgány 
upozornil, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, 
inak sa na ne neprihliadne. Spoluvlastníkom pozemku parc.č. 18289/1 v k.ú. Vinohrady, 
ako účastníkom konania, z dôvodu ich veľkého počtu bolo v súlade s § 26 správneho 
poriadku toto oznámenie doručené verejnou vyhláškou a vyvesené po dobu 15 dní na 
úradných tabuliach MČ Bratislava - Nové mesto a Magistrátu Hl. m. SR Bratislavy. 
Oznámenie bolo všetkým účastníkom konania riadne a včas doručené v súlade s §61 ods. 3 
stavebného zákona najmenej 7 dní pred konaním miestneho zisťovania. Miestne zisťovanie 
sa uskutočnilo dňa 10.11.2010 na mieste navrhovanej novostavby rodinného domu 
stavebníkov. Ústneho pojednávania sa v stanovenom termíne za prítomnosti zástupcov 
tunajšieho stavebného úradu zúčastnil iba stavebník PaedDr. Jozef Horváth. Vzhľadom na 
neúčasť vlastníkov susednej nehnuteľnosti manželov Bondových, stavebný úrad nemal 
možnosť pokúsiť sa o nájdenie vzájomnej dohody medzi stavebníkmi a namietajúcimi 
účastníkmi konania. 

Stavebný úrad obhliadkou na mieste navrhovanej stavby zistil, že so stavbou nebolo 
začaté a neboli realizované žiadne terénne úpravy. Na predmetnom pozemku sa nachádza 
iba jestvujúci objekt záhradnej chatky (objekt bez súpisného čísla), na ktorý bolo MČ BA-
NM vydané povolenie na odstránenie. Obhliadkou pozemku stavebný úrad ďalej zistil, že 
na severnej hranici s pozemkom manželov Bondových je jestvujúci železobetónový oporný 
múr vo vlastníctve namietajúcich, od ktorého sa predmetný pozemok mierne zvažuje na 
južnú stranu až po jestvujúce oplotenie vo vlastníctve ďalších účastníkov konania - 
manželov Šírových. Zo západnej a východnej strany je pozemok ohraničený 
komunikáciami Čremchová ulica a ulica Záruby. 
 
V súlade s § 36 ods. 2 a § 61 ods. 3 stavebného zákona v tomto konaní stavebný úrad 
umožnil všetkým účastníkom konania využiť svoje procesné práva a uplatniť námietky 
a pripomienky k predloženej projektovej dokumentácii. Z účastníkov konania, ktorým bolo 
začatie nového spojeného územného a stavebného konania oznámené, uplatnili 
pripomienky vlastníci susedného pozemku parc. č. 18294/2 v k.ú. Vinohrady Ing. Dušan 
Bonda, PhD. a RNDr. Agnesa Bondová, obaja bytom Záruby 10, 831 01  Bratislava, na 
základe splnomocnenia v zastúpení advokátom JUDr. Petrom Vrábelom, so sídlom 
Gunduličova 6, 811 05  Bratislava. Namietajúci účastníci konania svoje námietky doručili 
stavebnému úradu ešte pred dňom miestneho zisťovania telefaxom a v súlade s § 19 ods. 1 
správneho poriadku dňa 10.11. 2010 svoje podanie doložili písomne.  Vo svojom vyjadrení 
namietajú, že:  
- neboli predložené aktuálne vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov k zmenenému 

projektu a na stanovisko oddelenia územného plánu a životného prostredia zo dňa 
10.9.2010 nie je možné prihliadať, nakoľko nie je podpísané oprávnenou osobou; 

- vzhľadom na to, že navrhovaná stavba s názvom „Dostavba rodinného domu“ na 
susednom pozemku parc.č. 18294/2 má okná obytných miestností orientované 
k pozemku parc.č. 18293 vo vlastníctve manželov Horváthových, je potrebné 
rešpektovať odstupovú vzdialenosť 7m medzi rodinnými domami v súlade s §6 ods. 3 
vyhlášky MŽP SR 532/2002 Z.z. a vzhľadom na uvedené žiadajú, aby stavebný úrad 
prehodnotil umiestnenie navrhovanej stavby a žiadosť stavebníkov o vydanie stavebného 
povolenia na základe predloženej projektovej dokumentácie zamietol a zaviazal 
stavebníkov zmeniť požadovanú odstupovú vzdialenosť 2 m na zákonom požadovanú 
vzdialenosť 3,5 m od hranice pozemku v ich vlastníctve, z dôvodu spravodlivého 
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usporiadania práv účastníkov konania vo vzťahu k odstupovej vzdialenosti od spoločnej 
hranice pozemku, aby v budúcnosti neboli obmedzení vo svojich vlastníckych právach. 

 
Namietajúci účastníci konania zároveň samostatným vyjadrením, ktoré bolo stavebnému 
úradu doručené dňa 10.11.2010, navrhujú spojené územné a stavebné konanie vo veci 
povolenia predmetnej stavby rodinného domu „Dom Kamzík Bratislava“ na pozemku 
parc.č. 18293 prerušiť do doby rozhodnutia vo veci ich návrhu na umiestnenie stavby 
s názvom „Dostavba rodinného domu“ na susednom pozemku parc.č. 18294/2 a z dôvodu 
chýbajúcich aktuálnych stanovísk dotknutých orgánov k zmenenej projektovej 
dokumentácii stavebníkov.   
 
Stavebný úrad sa v tomto novom prejednaní žiadosti stavebníkov podrobne zaoberal 
všetkými uplatnenými námietkami odvolateľov a vo svojich úvahách zohľadnil právny 
názor odvolacieho orgánu. Vychádzajúc zo spoľahlivo zisteného stavu veci miestnym 
zisťovaním posúdil jednotlivé skutočnosti a okolnosti vo vzťahu k návrhu odvolateľov, 
s ohľadom na záujmy oboch účastníkov konania – manželov Horváthových aj manželov 
Bondových. 

Z odôvodnenia rozhodnutia KSÚ v Bratislave vyplýva, čo namietajú zároveň 
účastníci konania, že stavebný úrad v predchádzajúcom prejednaní žiadosti pochybil, 
pretože nevyzval stavebníkov na predloženie aktuálnych stanovísk dotknutých orgánov 
k zmenenej projektovej dokumentácii. Stavebný úrad v novom konaní prerokoval 
upravenú projektovú dokumentáciu s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi v rozsahu, 
v akom sa jej zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov 
konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi. Zákonné právo účastníkov 
konania bolo v konaní zachované, pretože vo svojom oznámení o začatí nového spojeného 
územného a stavebného konania stavebný úrad rozsah zmien projektovej dokumentácie 
účastníkom konania oznámil a v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona a 
správneho poriadku určil primeranú lehotu na nahliadnutie do upravenej dokumentácie 
a uplatnenie prípadných pripomienok a námietok. V rovnakej lehote mohli stavebnému 
úradu svoje písomné stanovisko z hľadiska nimi sledovaných záujmov predložiť aj dotknuté 
orgány. Žiaden z dotknutých orgánov k návrhu neuplatnil pripomienky, ani neuplatnil 
požiadavku na zmenu alebo vydanie nového stanoviska v predmetnej veci. Pri posúdení 
rozsahu zmien projektovej dokumentácie stavebný úrad skonštatoval, že v dôsledku zmeny 
architektonického a dispozičného riešenia navrhovanej stavby, ktoré už neobsahuje 
podzemnú garáž a má premiestnený zdroj tepla – plynový kotol, je potrebné vypracovať 
nové riešenie požiarnej bezpečnosti stavby, čo z hľadiska požiadaviek  zákona č. 314/2001 
Z.z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov, podlieha štátnemu požiarnemu 
dozoru posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb. Uvedenú požiadavku stavebník 
pred vydaním rozhodnutia splnil, vrátane predloženia vyjadrenia ORHaZZ v Bratislave. So 
zmenou umiestnenia kotolne súviseli nepodstatné úpravy vnútorných rozvodov inštalácií 
a trás prípojok plynu, vody, kanalizácie a elektriny v časti na pozemku stavebníka (domové 
rozvody), najmä z hľadiska bodov napojenia na objekt rodinného domu. Body napojenia 
prípojok inžinierskych sietí na verejné rozvody v uliciach Záruby a Čremchová sa 
nezmenili. Vzhľadom na to, že za odborné riešenie vnútorných inštalácií a domových častí 
prípojok je zodpovedný projektant a stavebník je povinný v súlade s podmienkami tohto 
rozhodnutia zabezpečiť ich realizáciu podľa slovenských technických noriem a výkresovej 
dokumentácie výhradne organizáciou na to oprávnenou alebo osobou pre túto činnosť 
odborne spôsobilou, z hľadiska záujmov vlastníkov sietí a zariadení technického vybavenia 
územia, ako dotknutých orgánov podľa § 140a ods.1 písm. c) stavebného zákona, nedošlo 
k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých dotknutý orgán vychádzal, stavebný 
úrad preto konal na základe vydaných záväzných stanovísk dotknutých orgánov, 
vrátane podmienok z nich vyplývajúcich. Architektonické riešenie, polohové a výškové 
umiestnenie objektu rodinného domu sa v upravenej PD inak nezmenilo, preto pre potreby 
posúdenia navrhovanej stavby z hľadiska požiadaviek osobitných predpisov, ktoré chránia 
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záujmy dotknutých orgánov z hľadiska územného plánovania, ochrany životného 
prostredia, odpadového hospodárstva ani posúdenia malého zdroja znečisťovania ovzdušia, 
nebolo potrebné vyžadovať aktuálne stanoviská. Záväzné stanovisko starostu mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto č. Star-1045/2008 zo dňa 24.4.2008, v ktorom s umiestnením 
rodinného domu súhlasí, zostalo v platnosti a je pre stavebný úrad rovnako záväzné. 
Zmenu projektovej dokumentácie, pozostávajúcu z vypustenia pôvodne navrhovanej 
garáže, súvisiaceho zmenšenia zastavanej plochy a zmeny riešenia statickej dopravy na 
pozemku stavebníkov, posúdil stavebný úrad podľa platnej územnoplánovacej 
dokumentácie zóny a príslušných vykonávacích predpisov stavebného zákona, 
ustanovujúcich všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stanovisko tunajšej mestskej 
časti, oddelenia územného plánu a životného prostredia zo dňa 10.9.2010, prezentujúce 
vyjadrenie orgánu územného plánovania, nenahrádza jeho záväzné stanovisko, ale v súlade 
s § 32 správneho poriadku je pre stavebný úrad dôležitým doplňujúcim podkladom pre 
rozhodnutie vo veci, ktorý si stavebný úrad vyžiadal od orgánu územného plánovania 
v záujme úplného a presného zistenia všetkých skutočností. Na základe všetkého 
uvedeného vzhľadom na rozsah zmien projektovej dokumentácie stavebný úrad ani v tomto 
konaní nezistil dôvod, pre ktorý by bolo potrebné pre posúdenie navrhovanej novostavby 
rodinného domu žiadať doloženie aktuálnych stanovísk jednotlivých dotknutých orgánov 
s výnimkou vyjadrenia ORHZZ v Bratislave. Stavebný úrad zároveň zamieta návrh 
namietajúcich účastníkov konania na prerušenie konania z dôvodu chýbajúcich 
aktuálnych stanovísk dotknutých orgánov.   

 
KSÚ v Bratislave v odôvodnení svojho rozhodnutia zo dňa 24.8.2010 stavebnému úradu 
určil v novom prejednaní veci komplexne posúdiť vplyv a účinky stavby na okolie, na 
jestvujúcu zástavbu a dbať na vyváženú ochranu práv navrhovateľa, ako aj oprávneného 
záujmu vlastníkov susedných pozemkov a nehnuteľností na možnosti optimálneho využitia 
svojho pozemku a preskúmať splnenie všetkých požiadaviek uvedených v § 6 ods.1 
vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a navrhované umiestnenie stavby riadne zdôvodniť. Na základe 
uvedeného v súvislosti s navrhovaným umiestnením stavby sa stavebný úrad v  novom 
prejednaní žiadosti stavebníkov podrobne zaoberal námietkami, ktoré sa týkali 
nedodržania odstupovej vzdialenosti navrhovaného rodinného domu manželov 
Horváthových od hranice susedného pozemku vo vlastníctve manželov Bondových a 
požiadavkou zaviazať stavebníkov umiestniť stavbu do vzdialenosti 3,5 m od spoločnej 
hranice pozemkov z dôvodu zabezpečenia zákonného 7 m vzájomného odstupu stavieb 
v súlade s §6 ods. 3 vyhlášky č. 532/2002 Z.z.. Svoju požiadavku namietajúci odôvodňujú 
zámerom budúcej stavby ďalšieho rodinného domu na susednom pozemku v ich 
vlastníctve, ktorý nazvali ako „Dostavba rodinného domu“, aby v budúcnosti neboli 
obmedzení vo výkone svojich vlastníckych práv, pričom sa opierajú o ustanovenie § 3 ods. 
4, druhá veta správneho poriadku, ktoré správnym orgánom ukladá dbať na to, aby pri 
rozhodovaní o skutkovo zhodných, alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené 
rozdiely.  

Stavebný úrad pri posudzovaní navrhovaného umiestnenia rodinného domu v tomto 
konaní vychádzal zo záväzných regulatívov v predmetnej lokalite určených Územným 
plánom zóny Koliba – Kamenné sady a z dôležitého faktu, vychádzajúceho z tohto 
územného plánu, že pozdĺž juhovýchodnej hranice predmetného stavebného pozemku 
určeného na stavbu rodinného domu, sú stavebníci povinní rešpektovať územnú rezervu 
min. 5,0 m  na vedenie komunikácie s tlmenou dopravou, funkčnej triedy D1, ktorá je 
plánovaná ako verejnoprospešná stavba v súlade s územným plánom zóny, vrátane 6,0 m 
odstupovej vzdialenosti od okraja budúcej komunikácie po hranicu možnej zástavby. 
Plocha, ktorá je pri dodržaní záväzných regulatívov zóny určená na zastavanie rodinným 
domom, sa v dôsledku umiestnenia tejto komunikácie významne zmenšuje až v takom 
rozsahu, že v rámci spracovania územnoplánovacej dokumentácie zóny pri určení 
priestorového usporiadania zo strany navrhnutého komunikačného prepojenia bol pozemok 
stavebníkov vyhodnotený ako parcela so stiesnenými územnými podmienkami. V zmysle 
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uvedeného priestorová regulácia ÚPZ Koliba - Kamenné sady určuje odstupovú 
vzdialenosť pre umiestnenie stavby na pozemku stavebníkov 2,0 m od spoločnej hranice 
s pozemkom vo vlastníctve manželov Bondových, čo podľa predloženej projektovej 
dokumentácie navrhované umiestnenie rodinného domu manželov Horváthových spĺňa 
s tým, že na stene k pozemku manželov Bondových nie sú navrhnuté okná obytných 
miestností. Z hľadiska plošnej regulácie územného plánu zóny po ponechaní územnej 
rezervy na predmetnú komunikáciu pri maximálnom koeficiente zastavanej plochy 0,4 je 
maximálna plocha určená na zastavanie 159,56 m2. Podľa predloženej prepracovanej 
projektovej dokumentácie je zastavaná plocha navrhovaného objektu rodinného domu, 
vrátane spevnených plôch, oporného múra a murovaného oplotenia, spolu 156,55 m2.  

Stavebný úrad vyhodnotil návrh aj z hľadiska urbanistického začlenenia stavby do 
územia a jej architektonického riešenia na podklade predloženej projektovej dokumentácie 
a výsledkov miestneho zisťovania dňa 10.11.2010 na mieste navrhovanej stavby. Stavebný 
úrad konštatuje, že vzhľadom na konfiguráciu terénu, ktorý sa zvažuje súbežne s priľahlými 
komunikáciami od severozápadu na juhovýchod sú v predmetnej lokalite jestvujúce stavby 
rodinných domov umiestňované prevažne ku severozápadnej hranici pozemku s ohľadom 
na svetelnotechnické pomery a najlepšie využitie zvažujúcich sa pozemkov. Navrhovaná 
stavba rodinného domu obdĺžnikového pôdorysu je vhodne začlenená do architektonického 
rázu tejto lokality v súlade so zámermi územného plánu zóny. Dôležitým prvkom pri riešení 
a posudzovaní umiestnenia stavby na predmetnom pozemku je jestvujúci oporný múr vo 
vlastníctve namietajúcich, umiestnený na hranici pozemkov parc.č. 18293 a parc.č. 
18294/2, ktorý svojou výškou cca 4,0 m od upraveného terénu dosahuje do tretiny výšky 
navrhovaného rodinného domu stavebníkov. Tento existujúci prvok môže negatívne 
ovplyvňovať svetelnotechnické pomery na pozemku stavebníkov, čo pri návrhu projektant 
zohľadnil tak, že okná obytných miestností umiestnil na juhozápadnej a juhovýchodnej 
strane objektu. Navrhovaná odstupová vzdialenosť 2,0 m od monolitu oporného múra 
zabezpečuje dostatočný priestor z hľadiska požiarnej bezpečnosti, pre údržbu stavby a 
prístup peších do objektu.  

Na základe uvedených podkladov stavebný úrad konštatuje, že navrhované 
umiestnenie rodinného domu manželov Horváthových je v súlade s Územným plánom hl. 
m. SR Bratislavy, rok 2007 a v súlade s Územným plánom zóny Koliba – Kamenné 
sady, schváleným VZN MČ Bratislava – Nové Mesto č. 8/95 zo dňa 23.5.1995 s doplnením 
schváleným VZN MČ Bratislava – Nové Mesto č. 3/2003 zo dňa 10.6.2003, ktorá 
predmetné územie určuje pre funkciu bývania v rodinných domoch.  

 
Treba zdôrazniť, že stavebný úrad sa posúdením umiestnenia navrhovanej stavby rodinného 
domu manželov Horváthových zaoberal aj v súvislosti s konkrétnym návrhom účastníkov 
konania manželov Bondových na vydanie územného rozhodnutia na stavbu s názvom 
„Dostavba rodinného domu“ na pozemku parc.č. 18294/2, ktorý je predmetom 
samostatného územného konania vedeného tunajším stavebným úradom. Na predmetnom 
susednom pozemku sa už nachádza stavba rodinného domu. Z hľadiska regulatívov 
určených územným plánom zóny, vzhľadom na plochu predmetného pozemku a jestvujúcu 
stavbu rodinného domu s plochou 179 m2, je možné na tomto pozemku využiť na 
zastavanie plochu 51,58 m2, čo namietajúci navrhli formou samostatne stojaceho objektu 
pôdorysného tvaru obdĺžnika s plochou 45,12 m2, vrátane spevnených plôch s výmerou 5,0 
m2. Z hľadiska plošných ukazovateľov navrhovaný objekt rešpektuje regulatívy územného 
plánu zóny. Z hľadiska umiestnenia objekt rešpektuje vymedzenú hranicu zástavby 6,0 m 
od okraja miestnej komunikácie Čremchová ulica a 3,0 m od hranice pozemku vo 
vlastníctve manželov Horváthových. Podrobné posúdenie navrhovaného umiestnenia 
ďalšieho rodinného domu na pozemku manželov Bondových je predmetom osobitného 
územného konania, ktoré začalo na ich návrh. Z námietok účastníkov konania manželov 
Bondových vyplýva požiadavka na umiestnenie navrhovanej stavby stavebníkov 
manželov Horváthových na pozemku parc.č. 18293 vo vzdialenosti 3,5 m od spoločnej 
hranice pozemkov. Vzhľadom na stiesnené územné podmienky na predmetnom pozemku 
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stavebníkov z dôvodu ponechania územnej rezervy pre vedenie budúcej komunikácie, 
vrátane rešpektovania hranice zástavby 6,0 m od okraja budúcej komunikácie a od okrajov 
priľahlých jestvujúcich komunikácií ulica Záruby 3,0 m a ulica Čremchová 6,0 m v súlade 
s regulatívmi územného plánu zóny, na predmetnom stavebnom pozemku nie je možné 
umiestnenie stavby rodinného domu v tejto vzdialenosti od spoločnej hranice 
pozemkov. S ohľadom na vyváženú ochranu práv a oprávnených záujmov stavebníkov, ako 
aj vlastníkov susedného pozemku na možnosť optimálneho využitia oboch pozemkov na 
zastavanie stavebný úrad konštatuje, že návrh stavebníkov na umiestnenie stavby 
v stiesnených podmienkach zodpovedná regulatívom podľa ÚPZ (2 m od spoločnej 
hranice) a týmto umiestnením sa v žiadnom prípade nebráni využitiu susedného pozemku 
v súlade so zámermi ustanovenými územným plánom zóny.  

V súvislosti s tým, že nie je možné riešiť návrh na umiestnenie stavby na pozemku 
stavebníkov inak, je potrebné poukázať na to, že na susednom pozemku vo vlastníctve 
namietajúcich je možné riešiť umiestnenie stavby, prípadne zmeny existujúcej stavby 
rodinného domu tak, aby boli splnené požiadavky na odstupové vzdialenosti medzi 
stavbami rodinných domov podľa § 6 vyhlášky č. 532/2002 a regulatívy určené územným 
plánom zóny aj s ohľadom na to, že navrhovaný rodinný dom manželov Horváthových 
nemá na stranu smerom k pozemku manželov Bondových okná obytných miestností. Preto 
stavebný úrad nepovažoval za odôvodnené prerušiť konanie o žiadosti stavebníkov 
Horváthových do doby rozhodnutia vo veci návrhu namietajúcich.  

S prihliadnutím na všetky požiadavky ustanovenia §6 ods.1 vyhlášky č. 532/2002 
Z.z. na vzájomné odstupy stavieb – urbanistické, architektonické, životného prostredia, 
hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, 
požiarnej bezpečnosti, civilnej obrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na 
zachovanie pohody bývania, vzhľadom na všetko uvedené nezistil stavebný úrad nijakú 
skutočnosť, ktorou navrhovaná stavba rodinného domu manželov Horváthových môže 
negatívne ovplyvňovať využitie susedného pozemku vo vlastníctve namietajúcich. Na 
základe všetkého uvedeného, vychádzajúc zo spoľahlivo zisteného stavu veci a v súlade so 
zásadou materiálnej rovnosti, stavebný úrad námietky a požiadavky namietajúcich 
účastníkov konania zamietol.  
 
Požiadavkám namietajúcich uplatnených v predchádzajúcich prejednaniach žiadosti 
stavebníkov, aby stavebný úrad určil ako jednu so záväzných podmienok pre realizáciu 
stavby osadenie nepriehľadného skla na všetky zasklené časti okenných a dverných otvorov 
navrhovanej stavby, orientovaných smerom k nehnuteľnosti v ich vlastníctve na pozemku 
parc.č. 18294/2 a zabezpečenie stability jestvujúceho objektu oporného múru na hranici 
pozemku parc.č. 18294/2 počas vykonávania stavebných prác, stavebný úrad vyhovel 
určením podmienok vo výrokovej časti tohto rozhodnutia č. I. v bode c).  
 
So zreteľom na všetko uvedené, stavebný úrad nezistil dôvod, ktorý by bol prekážkou 
povolenia stavby rodinného domu. V konaní neboli zistené skutočnosti alebo okolnosti 
preukazujúce, že umiestnenie stavby akýmkoľvek negatívnym spôsobom môže nad 
prípustné miery ovplyvniť užívanie susedných pozemkov, prípadne budúcich stavieb. 
V zmysle § 61 ods. 1 stavebného zákona v spojitosti s príslušnými ustanoveniami 
správneho poriadku účastníci konania mali a aj využili právo uplatňovať námietky 
k navrhovanej stavbe a stavebný úrad sa s uplatnenými námietkami musí zodpovedne 
zaoberať, čo stavebný úrad v tomto konaní uskutočnil a zamietnutie námietok zdôvodnil.  
 
 V súčinnosti s dotknutými orgánmi a na základe ich stanovísk preskúmal stavebný úrad 
žiadosť stavebníkov z hľadísk uvedených v  § 37 ods. 2, § 62 a § 64 ods.1 stavebného 
zákona, pričom zistil, že umiestnením a uskutočnením a ani účinkami budúceho užívania 
novostavby rodinného domu, vrátane oporného múru, oplotenia a napojenia stavby na 
rozvody inžinierskych sietí na pozemku parc. č. 18293 v kat. úz. Bratislava – Vinohrady, nie 
sú ohrozené verejné záujmy a ani neprimerane obmedzené a ohrozené práva a oprávnené 
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záujmy účastníkov konania a nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného 
povolenia. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohoto rozhodnutia. 
 
 

Poučenie 
 
Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54 správneho 
poriadku v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší stavebný úrad – Mestskú časť 
Bratislava – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91  Bratislava 3. 
Ak stavebný úrad prípadnému odvolaniu nemôže vyhovieť v zmysle podmienok podľa § 57 
ods. 1 správneho poriadku, predloží ho na odvolacie konanie Krajskému stavebnému úradu 
v Bratislave.  
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa Piatej časti Občianskeho súdneho poriadku po 
vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.  
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         Nám. Martina Benku 9c, 811 07  Bratislava  
4. Ing. Dušan Bonda, PhD., Záruby 10, 831 01  Bratislava 
5. RNDr. Agnesa Bondová, Záruby 10, 831 01  Bratislava 
6. splnomocnený zástupca: JUDr. Peter Vrábel - advokát, Gunduličova 6, 811 05 Bratislava 
7. Igor Šír, Ďurgalova 8, 831 01  Bratislava 
8. Adriana Šírová, Ďurgalova 8, 831 01  Bratislava 
9. splnomocnený zástupca: Ing. Karol Heger, Ivánska cesta 13, 821 04  Bratislava 
10. Helena Matulová, Záruby 12, 831 01  Bratislava 
11. Hl. m. SR Bratislava - Magistrát hl. m. SR, Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1 
 - oddelenie správy nehnuteľností 
12. projektant: Ing. arch. M. arch. Martin Somora, Starohorská 6, 974 11  Banská Bystrica 
13. stavebný dozor: Ing. Roman Chlupis, Jašíkova 18, 821 03  Bratislava 
 
Doručuje sa verejnou vyhláškou: účastníkom konania - spoluvlastníkom susedného 
pozemku parc. č. 18289/1 v k.ú. Bratislava – Vinohrady z dôvodu ich veľkého počtu. 
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Doručí sa za účelom vyvesenia rozhodnutia: 
1. Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát  (TU) 
2. Hl. m. SR Bratislava - Magistrát hl. m. SR, Primaciálne nám. 1,  814 71 Bratislava 1 
- so žiadosťou o zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením na úradných tabuliach, po dobu 
15 dní a potvrdené vráti tunajšiemu úradu. 
 
B) dotknutým orgánom: 
1.  Hl. m. SR Bratislava - Magistrát hl. m. SR, Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1 
   - oddelenie územného plánovania a rozvoja mesta 
            - oddelenie životného prostredia 
2. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Miestny úrad Bratislava - Nové mesto –TU-  
 - oddelenie výstavby a investícií 
3.  Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 
 - odbor odpadového hospodárstva 
 - odbor ochrany prírody a krajiny 
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská ul. č. 6,  
    814 71 Bratislava 1 
5. Západoslovenská energetika a.s., Čulenova ul. č. 6, 811 09 Bratislava 1 
6. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  Prešovská  48, 826 46 Bratislava 29 
7. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11  Bratislava 
8. Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivánska cesta 22, 821 04  Bratislava 
9. Slovak Telecom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  
10.UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36,  P.O.BOX 216, 850 00  
      Bratislava 
11. T-Mobile Slovensko, a.s., Vajnorská 100/A, 831 03  Bratislava 
 
Na vedomie : 
12.  Hl. m. SR Bratislava - Magistrát hl. m. SR, Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1 
 - oddelenie územného plánovania a rozvoja mesta 
13. MÚ Bratislava, MČ  Bratislava - Nové Mesto – TU- 
 - oddelenie územného plánu a životného prostredia - register 
 - oddelenie územného konania a stavebného poriadku - register  
 
 
 
 

 
 
           Vyvesené dňa :                                                                                      Zvesené dňa : 
 
           ……………….                                                                                     ……………..  
 
 
 
 
 

Vybavuje : Ing. Hambálková, tel. č.: 49 253 156 
 
 


