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Číslo:ÚKaSP-  2011-10/ 1259-SP-KON                                                    Bratislava  30.6. 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAVEBNÉ  POVOLENIE 
 
 
 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 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) a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len“ správny poriadok“), v konaní o návrhu stavby: „Nadstavba 
bytového domu Chemická ul. 2 + 4, Bratislava“, rozhodol takto: 

Stavebný úrad  prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 61 stavebného zákona 
a podľa ustanovení §§ 62-66,  stavebného zákona v spojení s § 10 vyhlášky MŽP SR č. 
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  
 

p o v o ľ u j e  
 
zmenu dokončenej stavby bytového domu - nadstavba 
 
s názvom :           „Nadstavba bytového domu Chemická ul. 2 + 4, Bratislava“,                       
na pozemku:          parc.č. 13698/5, 6 kat. úz. Nové Mesto, Bratislava, 
 
pre stavebníka:      SYSTEM S Plus.s.r.o.,Koprivnická 32,  841 01  Bratislava                               
podľa PD:              zodp. projektant  Ing. Miloslav Kolenič, Tekovská 15,821 09 Bratislava z 05/2007 

 
 
Druh stavby : bytový dom – nadstavba  
Doba trvania stavby : trvalá stavba 
 
 
Podmienky pre umiestnenie stavby: 
Zmena dokončenej stavby bytového domu - nadstavba bola umiestnená rozhodnutím o umiestnení 
stavby č.772, stavebným úradom pod č. ÚKaSP-2010-08/2070 –KON –772, zo dňa 4.6.2010 a 
zakreslená v kópii z katastrálnej mapy v mierke 1:1000, ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou 
uvedeného rozhodnutia.  

Predmetné pozemky na parcelách č. 13698 (LV č. 3577,vo vlastníctve vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v bytovom dome Chemická ul.č.2 a 4, Bratislava), na ktorých sa povoluje 
stavba (ďalej len „pozemok“) sa nachádzajú v katastrálnom území Bratislava-Nové Mesto. Objekt je 
situovaný na „Z“ strane Chemickej ulice. Ohraničený je pozemkom parc.č. 13698/56,/57,/58 
a 13698/5,/6 , ktorého majiteľom je Istrochem Reality,a.s, Nobelova 34, 836 05 Bratislava. Bytový 
dom je v súčasnosti napojený na inžinierske siete: vodovod, kanalizáciu, plynovod, el. energiu.  

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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1. Urbanistické a architektonické a dispozičné riešenie: 

Jestvujúci bytový dom má 2 nadzemné a 1 podzemné podlažie, s valbovou strechou, ktorá bude pri 
nadstavbe odstránená. Jestvujúci dom sa skladá z dvoch samostatných sekcií Chemická 2 a 4 
sprístupnených dvoma samostatnými vstupmi, v ktorom je 8 bytov (4x vo vchode č.2 a 4x vo vchode 
č.2). Za vstupom je na 1.NP situovaný schodiskový priestor. V suteréne sú priestory pivníc 
a technického zázemia objektu.  
 
Nadstavba bytového domu: 

pozostáva z asanovania jestvujúceho podkrovia a vybudovania 3.NP nad celým objektom s plochou 
nepochôdznou strechou, ďalej generálnej opravy strechy, schodísk a celkového vzhľadu objektu. 
Nadstavba o 1 nové podlažie so 6 novými bytovými jednotkami bude napojená na infraštruktúru 
domu a prístupná dvojramennými schodiskami jednotlivých vchodov. Bytový dom je napojený na 
inžinierske siete spoločnosti Istrochem a.s. ďalej do verejných inžinierskych sietí. 
Celý bytový dom bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom. V nadstavbe sa vytvorí 
6 nových bytových jednotiek. 
Dispozičné riešenie : 

Do objektu sa vstupuje cez medzipodestu schodiska na schodisko, z ktorého sú prístupné na každom 
existujúcom podlaží byty. V nadstavbe bytového domu, na 3.NP sa vstupuje zo schodiska do troch  
bytov. V jednotlivých bytoch je chodba so vstupmi do izieb, kúpeľne, WC - toalety, kuchyne 
(niektoré s komorou) alebo v jednoizbových bytov je chodba so vstupmi do kúpeľne, WC , kuchyne 
alebo kuchynského kútu  s prechodom  do izby. Každý byt má minimálne jeden balkón.  
Konštrukčné riešenie  :   

- zvislé konštrukcie- z tvárnic YPOR a POROTHERM, obvodové murivo zateplené  
- vodorovné konštrukcie – strop nad II.NP vystuží železobetónovou membránou, strop nad III.NP- 
plochá strecha bude železobetónová doska. 
Búracie práce: 

Celá pôvodná strecha s krovom sa odstráni, spolu so zvislými konštrukciami vystupujúcimi nad 
úroveň terajšieho podkrovia, ďalej murované vikiere nad schodiskom a nášlapné vrstvy a zásyp 
podkrovia až po drevený trámový strop v plnom rozsahu.  
 
Plošné ukazovatele: 

Zastavaná plocha objektom:  bez zmeny  
Podlažná plocha nadstavby ( 35,0m x 11,0m): 385 m2 
Plocha bytov spolu A+B:                                = 306,39m2 
     Blok A: plocha bytov spolu                        = 153,39m2,   z toho: 

- byt A1- 1 izbový, celková plocha= 41,29m2 
- byt A2- 1 izbový, celková plocha = 40,61m2 
- byt A3- 2 izbový, celková plocha = 71,49m2 

     Blok B: plocha bytov spolu                        = 153,39m2,   z toho: 
- byt B1- 1 izbový, celková plocha = 41,29m2 
- byt B2- 1 izbový, celková plocha = 40,61m2 
- byt B3- 2 izbový, celková plocha = 71,49m2 

  
2. Napojenie na rozvodné siete a kanalizáciu : 

2.1.Zásobovanie vodou  : 
Do riešeného objektu je vedená vodovodná prípojka z vodovodu v správe Istrochem Reality a.s. na 
Chemickej  ulici. Nové bytové jednotky sa napájajú cez nové samostatné domové zvislé stúpačky 
umiestnené v mieste schodiska  so samostatnými meračmi pred jednotlivými navrhovanými bytmi 
ďalej cez jestvujúce domové rozvody a cez jestvujúcu vodovodnú prípojku do areálovej prípojky a do 
verejnej kanalizácie.  
2.2. Odvedenie odpadových vôd: 
Do riešeného objektu je vedená kanalizácie v správe Istrochem Reality a.s. a zostáva nezmenená.  
Splaškové vody z nadstavby budú odvádzané cez samostatné kanalizačné stupačky z rúr PVC, 
dimenzia prípojky DN 110 zaústené do existujúcich kanalizačných rozvodov bytového domu, 
jestvujúcej kanalizačnej prípojky do jestvujúcej areálovej a ďalej do verejnej kanalizácie. Zvislé 
vnútorné zvody budú vedené v mieste schodiska v každom schodisku samostatne. 
Dažďové vody zo strechy budú odvádzané do verejnej kanalizácie cez  predĺžené jestvujúce 
odkvapové systémy  a kanalizačné prípojky.  
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2.3 Zásobovanie plynom  :  Pre nové byty nie je riešené pripojenie na plyn.   
2.4. Zásobovanie teplom :  
Teplá voda bude pripravovaná pre každý byt samostatne v elektrických kotloch umiestnených 
v kúpeľniach resp. WC miestnostiach. Vykurovanie bude zabezpečené elektrickým podlahovým 
vykurovaním. 
2.5. Zásobovanie el. energiou : 
Objekt je pripojený z existujúceho rozvodu NN z prípojkovej skrine SP5 v č.9, osadenej vedľa vstupu 
č.4. cez prípojku, ktorá bude rekonštruovaná v pôvodnej trase. Každá bytová jednotka bude mať 
svoje samostatné fakturačné meranie, umiestnené v univerzálnej skrini merania USM pre osadenie 
elektromerov.  
 
3. Napojenie na komunikačnú sieť  :  

3.1. Dopravné napojenie: Hlavný vstup do objektu bytového domu je z Chemickej ulice ďalej cez 
spevnené plochy, vstup na parkovacie miesta je z komunikácie na Chemickej ulice. 
3.2. Statická doprava :  
Statická doprava je riešená parkovaním na teréne v počte 10 parkovacích státí, z toho 7 na parc.č. 
13698/57 a 3 na parc.č. 13698/56 k.ú. Nové Mesto, na ploche súčasnej verejnej zelene pri komunikácií 
Chemická. Povoľuje príslušný špeciálny stavebný úrad, ktorým je Mestská časť Bratislava- Nové Mesto 
– odd. výstavby a investície 
 

Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky : 
1. Stavba sa bude uskutočňovaná podľa predloženej a hore uvedenej projektovej dokumentácie 

overenej v spojenom územnom a stavebnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
rozhodnutia. Každá zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii musí byť vopred 
odsúhlasená stavebným úradom. 

2. So stavebnými prácami na stavbe možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného 
povolenia (§ 52 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní), právoplatnosť potvrdí  stavebný úrad. 
Stavebné povolenie stráca platnosť ak  stavba nebude začatá do dvoch rokov odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia (§ 67 stavebného zákona). Stavebné 
povolenie a prípadné rozhodnutie o predĺžení platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov 
účastníkov konania   (§ 70 stavebného zákona ). 

3. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác (§66 ods. 
2, písm. h/ stavebného zákona).  

4. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby a všetkých inžinierskych sietí ( § 75 stav.zákona) 
oprávnenou osobou resp. organizáciou  ( podľa zákona 215/1995 Z.z.) podľa situácie overenej 
v územnom a v stavebnom povolení. Stavebník je povinný v rámci povolenej stavby dodržať 
vytýčené právne hranice stavebného pozemku. 

 
5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je  povinný do 15 dní po ukončení  

výberového konania oznámiť stavebnému úradu meno, /názov/, adresu, /sídlo/ zhotoviteľa 
stavby ( §62 ods.1 písm.d a § 66 ods. 3, písm. h/ stav.zákona) a zabezpečenie odborného 
vedenia stavby –  stavbyvedúci (§ 44 resp. §45, §46a,b stav. zákona). Bez zabezpečenia  
odborného vedenia stavby nesmie byť začaté zo stavebnými prácami. 

6. Stavba bude ukončená do 24  mesiacov od začatia stavby (§66 ods.2,písm.d/ stav. zákona).  
V prípade, že nie je možné z vážnych dôvodov stavbu dokončiť v určenej lehote, stavebník 
požiada stavebný úrad o predĺženie  lehoty na ukončenie stavby pred jeho uplynutím s uvedením 
dôvodu podľa §  68 stavebného zákona. 

7. Stavebník musí zabezpečiť, aby počas celej doby výstavby bola na stavbe k dispozícii      
príslušná projektová dokumentácia overená stavebným úradom (§43i,ods.5 stav.zákona), 
stavebné povolenie a stavebný a montážny denník. (§46d stav.zákona a v § 28 vyhlášky MŽP 
SR č.453/2000Z.z.) potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného 
dohľadu. 

8. Pri výstavbe budú dodržané príslušné ustanovenia § 48 -§ 53 stavebného zákona, vyhlášky č. 
532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné normy 
najmä : STN – 73 4301,73 43 05, 73 04 20, 73 0580-1, 73 05 80-2, 73 41 30, 73 3305, 73 4210, 
73 0802, 73 0833 , 73 6760, 73 6701, 73 666.   
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9. Rozvody vody, plynu, elektroinštalácie, ústredného kúrenia plynu, elektrických rozvodov 
slaboprúdu a silnoprúdu sa musia realizovať podľa slovenských technických noriem a 
výkresovej dokumentácie. Inštalácie môže vykonať organizácia  k tomu oprávnená alebo osoba 
pre túto činnosť odborne spôsobilá. 

10. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku aj v zmysle vyhl. SÚBP a  
SBÚ č. 374/1990  Zb.  o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 

11. Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok (§ 66 ods. 2, písm. g/  a 
§ 43f stav. zákona), ktorý je podľa osobitných predpisov (zákon č.90/1998Z.z. o stav. výrobkoch 
v znení neskorších predpisov) vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.  Doklady o 
overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží stavebník stavebnému úradu pri 
ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním v rámci kolaudačného konania stavby - § 18 
vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

12. Stavebník je povinný bezodkladne ohlásiť povoľujúcemu stavebnému úradu a Krajskému 
pamiatkovému úradu  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.  Nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác 
(podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona) oznámi nález a nález ponechá bezo 
zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Bratislava alebo ním poverenou 
odborne spôsobilou osobou. 

 
13. Stavebník je povinný 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 v zmysle  VZN  č. 5 / 1998 hl. m. SR Bratislavy o  digitálnej  technickej  mape, ktorý mu 
vydá o tom príslušné potvrdenie ako doklad k vydaniu kolaudačného rozhodnutia. 

14. Dokončenú stavbu, alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať až po jej 
skolaudovaní. Stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 stavebného zákona 
stavebníkovi na jeho návrh po dokončení stavby. K návrhu na kolaudačné rozhodnutie priloží 
doklady v zmysle § 17 a  §18 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona a okrem iného preukáže, že má najmenej jedno garážové 
stojisko na jeden byt  v zmysle §44 ods.1 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie -ďalej 
len vyhláška o VTP.  

 
15. Stavenisko musí (§ 43i ods.3 stav. zákona): 
•  byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu života 

alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením. 
• byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. 

Stavebník je povinný miestniť na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko tabuľu 
primeraných rozmerov, na ktorej uvedie: 
a/ označenie stavby  (druh a účel) 
b/ označenie stavebníka  (meno a adresa) 
c/ zhotoviteľa stavby (meno zodpovedného stavebného vedúceho /stavebný dozor)                    
d/ termín začatia a ukončenia stavby 
e/ stavebný úrad kedy stavbu povolil   (číslo a dátum právoplatného stavebného povolenia)  
Tabuľu ponechá na stavenisku až do kolaudácie, 

• mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun 
stavebných výrobkov, odvoz zeminy a stavebného odpadu, ktorý sa musí čistiť , 

• 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. 

• mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu na riadenú skládku. Stavebník ku kolaudácii 
doloží doklady o množstve a spôsobe  zneškodnenia odpadu zo stavby (prevzatie zmluvnou 
stranou), pričom budú dodržané ust. zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne  záväzného  nariadenia hl. m. SR Bratislavy 
č.12/2001 o  nakladaní s komunálnymi  odpadmi a  drobnými  stavebnými odpadmi na území hl. 
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m. SR Bratislavy v  platnom znení, VZN hl. m. SR Bratislavy č. 13/2001 o miestnom poplatku 
za zber, prepravu a zneškodňovanie  komunálnych  odpadov a drobných  stavebných  odpadov 
v platnom  znení a VZN č. 4/1996  mestskej časti Bratislava - Nové Mesto o dodržiavaní 
poriadku a čistoty 

• umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, mať vybavenie potrebné na 
vykonávanie stavebných prác a pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce , 

• byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku 
a v jeho okolí (§ 43i ods. 3 písm. h) stav. zákona a napríklad zákon č.355/2007 Z.z.), ako aj 
ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov (zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zák. č. 478/2002 Z.z. v znení neskorších 
predpisov, zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov). 

 
16. Stavebník je povinný na ochranu životného prostredia a osobitných záujmov dodržať tieto 

podmienky: 

- Znížiť negatívne vplyvy zo 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, najmä § 27-29 

- Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu 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 
pondelok až piatok v čase od 7,00 hod. do 18,00 hodiny 

- 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. 

 
17. Stavebník je povinný v zmysle Všeobecne 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 zabezpečiť:  

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

     -  nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe a pri ich  preprave. 
 
18. Stavebník, oprávnená osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník 

stavby sú povinný ( podľa § 100 stav.zákona) : 
- umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na 

stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu 
- bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy 

či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody. 
 
19. Stavebník je povinný  
• zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia a 

ďalších podmienok pre uskutočnenie stavby (§ 66 ods. 2, písm. b/ a ods. 3 stav. zákona)  
• pri realizácii stavby maximálne obmedziť znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou 

vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. 
• zabezpečiť dodržiavanie čistoty v okolí stavby,  
• vykonať opatrenia na zamedzenie možnosti padania stavebného materiálu príp. iných 

stavebných pomôcok na susedné pozemky,  
• dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonávanými 

prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. 
• v prípade poškodenia susedných nehnuteľností a majetku uviesť ich do pôvodného stavu a ak to 

nie je možné, alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných 
predpisov o náhrade škôd . 
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• umiestniť kontajnery resp. zberné nádoby pre komunálny odpad na vlastnom pozemku za 
dodržania hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok; umiestnenie riešiť tak, aby 
obsluha zberného vozidla mala prístup na manipuláciu s odpadom 

• pri podaní návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia predložiť povolenie na užívanie 
novovytvorených parkovacích státí, ktoré majú byť neoddeliteľnou súčasťou jednotlivých 
nových bytových jednotiek (v zmysle §44 ods.1 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie -ďalej 
len vyhláška o VTP, t.j. Bytový dom musí mať najmenej jedno garážové stojisko na jeden byt).  

 
Osobitné podmienky: 

20. Stavebník je povinný vykonať minimálne tri sondy pred realizáciou stavby s cieľom 
preukázať stabilitu základovej horniny z pohľadu navrhovanej nadstavby. Výsledky predloží na 
stavebný úrad. .. 

21. Stavebník je povinný počas výstavby dodržiavať STN týkajúce sa výstavby a nadstavby 
bytových domov ( uloženie železobetónového obvodového pásu na pôvodnom nosnom múre).  

22. Stavebník je povinný pred realizáciou výkopových prác zabezpečiť vytýčenie a označenie 
všetkých podzemných sietí a vedení a ich ochranných pásiem. 

23. Stavebník je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku ku ktorému má 
vlastnícky alebo iný právny vzťah. Bez súhlasu majiteľa nie je povolené skladovanie materiálu 
na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve stavebníka, t.j. na uliciach, námestiach, chodníkoch a 
podobne.  

24. Pre zriadenie staveniska na verejnom priestranstve a rozkopávokové povolenie na verejnom 
priestranstve je nutné požiadať tunajší príslušný cestný správny orgán, ktorým je Mestská časť 
Bratislava- Nové Mesto, MÚ Bratislava–Nové Mesto, odd. výstavby a investícií . 

25. V prípade realizácie nových spevnených plôch, parkoviska, exteriérových chodníkov 
podliehajú stavebnému konaniu na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade - MČ Bratislava – 
Nové mesto, špeciálny stavebný úrad – odd. výstavby a investície.  

26. Istrochem Reality,a.s., stanovisko zo dňa 15.4.2010 zn.199/IRE/2010 a zo dňa 17.8.2010 zn. 
366/IRE/2010, ktorému predmetnými pozemkami prechádzajú rozvody inžinierskych sietí: 
- So záberom našich pozemkov na zriadenie staveniska súhlasíme za podmienky podpísania 
nájomnej zmluvy . 
- Pred zahájení akýchkoľvek prác je potrebné požiadať o vytýčenie všetkých inžinierskych sietí 
v okolí bytového domu na Chemickej ul.č.2 a 4  
- Pred kolaudáciou uzatvoriť zmluvu o odvode splaškových odpadových vôd s vlastníkom 
kanalizácie -  Istrochem Reality,a.s. a súčasne uzatvoriť zmluvu o odvode vôd z povrchového 
odtoku s BVS a.s.,  
- Stavba nebude zasahovať na pozemky vo vlastníctve Istrochem Reality,a.s. a Duslo,a.s. 
- V prípade poškodenia pozemkov, resp. inžinierskych sietí vo vlastníctve Istrochem Reality,a.s. 
a Duslo a.s. je stavebník povinný uviesť ich do pôvodného stavu na vlastné náklady bez 
možnosti refakturácie.  
- Nové bytové jednotky musia byť na rozvod pitnej vody napojené na stávajúci rozvod 
v bytovom dome za fakturačným meradlom, 

 

27. Stavebník je povinný dodržať podmienky správcov inžinierskych sietí, dotknutých 
orgánov, ktoré sa vyjadrili k stavbe: 

MČ Bratislava- Nové Mesto, záväzné stanovisko č.1477/2008 zo dňa 11.6.2008 s podmienkami, 
najmä:  
• dodržania 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;  

• zabezpečenia bezpečnostných opatrení a bezkolíznej prevádzky obytného domu počas realizácie 
stavebných prác pri zachovaní čistoty spoločných priestorov okolia budovy  

• vylúčenie rušenia hlukom v nočných hodinách a v dňoch pracovného pokoja 
• zabezpečenia dopravnej prevádzky, bezpečnostných opatrení a čistoty na dotknutých 
komunikáciách počas realizácie stavebných prác 
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• Koordinácie výluk funkcie rozvodných systémov v objekte so včasnou informáciou dotknutých 
obyvateľov 

• Zabezpečenia ochrany vzrastlej zelene v bezprostrednom okolí staveniska počas realizácie 
stavebných prác 

• Zabezpečenia úpravy chodníkov, spevnených plôch komunikácií a zelene po ukončení 
stavebných prác do pôvodného stavu 

• vylúčenia negatívnych vplyvov výstavby na okolité životné prostredie;. 
 

MČ Bratislava- Nové Mesto, vyjadrenie špeciálneho stavebného úradu pre komunikácie III. A IV.  
Triedy a účelové komunikácie pod č.VaI-496/1/2009 zo dňa 23.9.2009 s podmienkami, najmä: 
- pre zriadenie staveniska –zaujatie verejného priestranstva a rozkopávkové povolenie mimo hraníc 
staveniska je nutné požiadať cestný správny orgán 
- spevnené plochy podliehajú stavebnému konaniu na špeciálnom stavebnom úrade, ku ktorému je 
nutné vyriešiť vlastnícke práva k pozemkom pod parkovacími státiami.  

 
Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave č.ZPH/2009/02230/III/DAD zo dňa 26.2.2009       

odbor odpadového hospodárstva  najmä : 
- držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým a 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 nežiadúcim účinkom,  

- držiteľ odpadov bude viesť a uschovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich 
znehodnotení a zneškodnení, 

- zabezpečí zhodnotenie stavebných odpadov prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať 
s odpadmi, v prípade, že to nie je možné alebo účelné zabezpečí ich zneškodnenie, 

- ku kolaudačnému konaniu žiadateľ doloží stavebnému úradu doklady preukazujúce zneškodnenie 
(zhodnotenie) stavebných odpadov  oprávnenou osobou, 

 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, záväzné stanovisko č. 
RÚVZ/23-1693,6281/2008 zo dňa 12.5.208, 
1. Pri kolaudácii stavby predložiť protokol z merania zvukoizolačných vlastností deliacich 

konštrukcií medzi jednotlivými bytovými priestormi v zmysle STN 73 0532 Hodnotenie 
zvukoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. 

2. Pri realizácii stavby, počas stavebnej činnosti dodržať požiadavky vyhl. MZ SR č.549/2007 Z.z. 
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

 
Západoslovenská energetika, a.s., vyjadrenie zo dňa 17.5.2007a 27.5.2008 s podmienkami, hlavne: 
- meranie elektrickej práce (elektromery) pre nové a existujúce byty budú umiestnené 
v skupinových rozvádzačov RE na jednotlivých podlažiach tak, aby boli kedykoľvek prístupné za 
účelom kontroly, odpočtu, 
- hlavné ističe pred elektromermi budú použité s prúdovými hodnotami zodpovedajúcimi súčasným 
výkonom jednotlivých odberov s vypínacou charakteristikou B, 
- rozvádzače RE budú vyhotovené s priestorom na montáž prijímačov HDO a plombovateľných 
ističov HDO pre každé odberné miesto s dvojtarifným meraním. 

 
Námietky a pripomienky účastníkov konania k predmetnej stavbe:   

Účastníci konania nevzniesli námietky ani pripomienky, stanoviská dotknutých orgánov štátnej 
správy neboli protichodné ani záporné. 

 
O d ô v o d n e n i e : 

 
Navrhovateľ SYSTEM S Plus.s.r.o.,Koprivnická 32,  841 01  Bratislava, podal dňa 30.7. 

2010 návrh na vydanie stavebného povolenia „Nadstavba bytového domu Chemická ul. 2+4, 
Bratislava“, na pozemku parc.č. 13698/5 kat. úz. Nové Mesto, Bratislava. 
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Vlastníkmi  jestvujúceho bytového domu sú jednotliví vlastníci bytov v predmetnom bytovom dome 
uvedení na liste vlastníctva č. 3577. Právny vzťah k pozemkom pod bytovým domom  je evidovaný 
na liste vlastníctva 3352. Zmena stavby sa povoľuje v zmysle Zmluvy o nadstavbe domu, uzavretej 
medzi vlastníkmi bytov  v bytovom dome na Chemickej ulici č. 2 a4 a stavebníkom SYSTEM 
S Plus.s.r.o., Koprivnická 32,  841 01  Bratislava 

Stavba bola umiestnená rozhodnutím o umiestnení stavby č.772, stavebným úradom pod č. 
ÚKaSP-2010-08/2070 –KON –772, zo dňa 4.6.2010 a zakreslená v kópii z katastrálnej mapy 
v mierke 1:1000, ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou právoplatného územného rozhodnutia. 
 
V konaní boli predložené tieto doklady : 

A)  Doklad o práve na pozemok: 
- Výpis z listu vlastníctva č. 3577 na pozemok parc. č. 13698/54 k. ú. Nové Mesto, vydaný dňa 
16.2.2009 vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Chemická 
ul.č.2 a 4, Bratislava , 

- Výpis z listu vlastníctva č. 477 na pozemok parc. č. 13698/56, 57, 58,... k. ú. Nové Mesto, vydaný 
dňa 15.12.2008 vo vlastníctve Istrochem Reality, a.s., Nobelová 34, Bratislava 

- kópia z katastrálnej mapy zo dňa 16.2. 2009 
- zmluva o nadstavbe bytov medzi vlastníkmi bytového domu Chemická 2, 4 a stavebníkom 
SYSTEM S PLUS s.r.o., Koprivnická 32, 841 01 Bratislava zo dňa 26.6.2006, 

B) Dokumentácia: Dokumentácia pre stavebné povolenie 
C) Rozhodnutia, súhlasy : 
- stanovisko Istrochem Reality, a.s., zo dňa 15.4.2010 pod značkou 199/IRE/2010 so súhlasom so 

zriadením staveniska,  
- stanovisko Istrochem Reality, a.s., zo dňa 06.2.2007 pod značkou 130/ÚmaS/2007, 
- stanovisko  Istrochem Reality, a.s., zo dňa 02.4.2009 pod značkou 190/Ire/2009, 
- stanovisko správcu bytového domu Chemická č.2,4, Bratislava – H-PROBYT, spol. s.r.o., 

Povraznícka 4, Bratislava pod č. 29/5/08-Sa zo dňa 29.5.2008 
D) Kladné posúdenia dotknutých orgánov okrem uvedených vo výroku rozhodnutia:  
- Technická Inšpekcia, a.s., Holekova 3, 811 04 Bratislava odborné stanovisko č. 1132/1/2008 z 
12.3.2008, 

-  Magistrát hl.m. SR Bratislavy, odd. životného prostredia č. MAGS-OŽP-26413/2008-41860 Ma 
zo dňa 27.3.2008 

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, stanovisko č.ORHZ-
2988/2008 zo dňa 5.9.2008, 

- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 25015/4022/2007/Hz zo dňa 28.9.2007, 
- Bratislavská Teplárenská,a.s. č.03356/Ba/2010/3350-2 z 17.08.2010 
- Zákres Sietí  
 

Stavebný úrad listom č. ÚKaSP-2010/1259-oz sp- KON  zo dňa 5.8.2010 oznámil začatie 
stavebného konania a upustil od ústneho konania na predmetnú stavbu a určil termín, do ktorého 
mohli účastníci konania a dotknuté orgány podať svoje námietky a pripomienky podľa § 61 ods. 3  
stavebného zákona v  stavebnom konaní postupom podľa § 61 stavebného zákona. Začatie 
stavebného konania bolo oznámené aj verejnou vyhláškou účastníkom konania – vlastníkom 
bytových domov a susedných stavieb a pozemkov z dôvodu ich veľkého počtu. 

V konaní k predmetnej stavbe neboli vznesené námietky ani pripomienky účastníkmi 
konania. Stanoviská dotknutých orgánov a organizácií neboli protichodné ani záporné.   

Predložená žiadosť bola preskúmaná aj  v súlade s ustanoveniami  §62, §63 a §88 stavebného 
zákona. V konaní sa preukázalo, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy chránené 
týmto zákonom a osobitnými predpismi ani nie sú neprimerane obmedzené  alebo ohrozené práva  
a právom chránené záujmy účastníkov konania. Projekt stavby overený v stavebnom konaní spĺňa 
všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad zistil, že stavebníci splnili podmienky 
pre vydanie stavebného povolenia  na uvedené stavby.  

    Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody stavebný úrad rozhodol tak, ako je vo výroku tohto 
rozhodnutia uvedené. 

P o u č e n i e : 

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší stavebný úrad. Ak 
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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. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom  podľa Piatej časti Občianskeho súdneho poriadku 
po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Kusý 
starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 

 

Správny poplatok vo výške . 66,00 eur bol zaplatený pred prevzatím tohto rozhodnutia. 

 
Doručuje sa :    
1. stavebník:  SYSTEM S Plus.s.r.o.,Koprivnická 32,  841 01  Bratislava                               
2. projektant: Ing. Miloslav Kolenič, Tekovská 15,821 09 Bratislava 
3. Istrochem Reality,a.s., Nobelova 34,83605 Ba (parc.č.13698/5,6-cesta,13698/58,57,56,13671/1, 2,10,5,6,3.)   
4. Slovenský pozemkový fond, Budkova 36, Bratislava   ( parc.č. 13698/103, 3  a 13671/1) 
5. Slovenská energetika a.s., Čuleňová 6, Bratislava (parc.č. 13698/103 ) 
6.  Hl.m. SR Bratislava odd. správy majetku, Primaciálne nám.1,81471 Ba ,(p.č.13698/7- komunikácia, 
13671/2,10,5,6,3) 

7. Miestny úrad Bratislava–Nové Mesto,odd.správy majetku, (p.č.13698/7- kom) 
8. Obvodný úrad v Bratislave, Staromestská 6 , 814 40 Bratislava  
9. Vlastníkom pozemku, bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Chemická 2,4 a 10,12, Bratislava 
a ostatným vlastníkom susedných stavieb a pozemkov, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom 
alebo stavbám  môžu byť územným rozhodnutím priamo dotknuté, sa doručuje verejnou vyhláškou 

 
Na vedomie : 
1. Hl. m. SR Bratislava– Magistrát, OÚPRM, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava  
2. Obvodný úrad ŽP v Bratislave, Karloveská 2, 842 19 Bratislava , odbor ochrany prírody a krajiny 
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl.m. SR, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava  
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchran. zboru, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 
5. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava  
6. Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
7. Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 
8. Bratislavská teplárenská a.s., Čulenova 7, 812 22 Bratislava 
9. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
10. Slovak Telekom, a.s., Jarošova 1, Bratislava 
11. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, oddelenie VaI, Junácka 1, 832 91 Bratislava  
12. Mestská časť Bratislava- Nové Mesto,odd. ŽP, Junácka 1, 832 91 Bratislava 
13. Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, oddelenie ÚKaSP  (TU) – register  
 
Doručuje sa verejnou vyhláškou (podľa §26 správneho poriadku) účastníkom konania uvedeným 
v rozdeľovníku pod č. 9 so žiadosťou o vyvesenie na úradnej  tabuli po dobu 15 dní : 
1. Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, org. referát , Junácka 1,832 91 Bratislava   
2. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám.1, 811 99 Bratislava, 
3. H-PROBYT, spol.s.r.o., Povraznícka 4, 811 05 Bratislava so žiadosťou o vyvesenie vo vchodoch 

bytových domov na Chemická ul.č.2, 4 a Chemická 10, 12 v Bratislave po dobu 15 dní a potvrdené vráti 
tunajšiemu úradu 

 
 
 
 
Vyvesené dňa :  ....................................................................... Zvesené dňa : ......…............................................   
.                                                                       (pečiatka, podpis, ulica a číslo vchodu, zapísať už pri vyvesení) 
 
Po zverejnení tohto oznámenia vyvesením na úradnej tabuli po dobu 15 dní, vyznačí deň vyvesenia a zvesenia 
oznámenia a predloží do spisu na stavebný úrad. 15. deň je dňom doručenia tohto oznámenia.               


