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R O Z H O D N U T I E 
 
 
 

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako 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 (ďalej len „stavebný 
úrad“) na základe uskutočneného stavebného konania rozhodla takto:  
podľa § 66 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 
  
 

p o v o ľ u j e 
 
 
stavbu „Vstavba plynovej kotolne vo vchode bytového domu na Skalickej ul. č. 6 
v Bratislave“ pre bytový dom na ulici Skalická 2,4,6 v Bratislave, súp.č. 1145, na pozemku 
parc.č. 13179/2,3,4 v katastrálnom území Nové Mesto, stavebníkom, ktorými sú vlastníci 
bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Skalická č. 2,4,6  v Bratislave. 
 
       Predmetom projektovej dokumentácie je vybudovanie kotolne na zemný plyn 
v samostatnom vetranom priestore na 1. podzemnom podlaží bytového domu na Skalickej ul. 
č. 6 v Bratislave. Navrhovaná kotolňa zabezpečí vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody 
pre bytový dom na ulici Skalická 2,4,6 v Bratislave, ktoré budú následne odpojené od 
centrálneho zdroja tepla. V kotolni budú osadené 2 ks nástenné plynové kondenzačné  kotle 
o maximálnom výkone jedného 72,6 kW. Prívod a odvod vzduchu bude zabezpečený 2 
neuzatvárateľnými otvormi s rozmerom DN 300 mm pre prívod a DN 200 mm pre odvod 
vzduchu. Teplá úžitková voda sa bude pripravovať v zásobníkovom ohrievači s objemom 
750l. Rozvod teplej pitnej vody ako aj cirkulácie zo zásobníka budú pripojené na existujúce 
rozvody. Kotolňa je vybavená ekvitermickou reguláciou. Bytový dom je plynofikovaný 
existujúcou plynovou prípojkou STL DN 40, zaústenou do pivničných priestorov bytového 
domu.  
  
Podmienky pre uskutočnenie stavby: 
 
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Pavlom 

Repčíkom v termíne 01/2015, ktorá je overená stavebným úradom v stavebnom konaní a je 
súčasťou tohto povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úradu. 

2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 
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3. Lehota na dokončenie stavby je 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
povolenia. V prípade, že stavebník nie je schopný stavbu dokončiť, má o predĺženie 
termínu doby výstavby požiadať pred jeho uplynutím. So stavebnými prácami možno 
začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník sú povinní do 15 dní od uskutočnenia 
výberového konania, najneskôr do začatia stavebných prác, oznámiť stavebnému úradu 
identifikačné údaje zhotoviteľa stavby a zabezpečenie odborného vedenia stavby a jeho 
oprávnenie na výkon tejto činnosti. 

5. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a viesť 
denník o stavebných prácach. 

6. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu 
začatie stavby. 

7. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona.  

8. Začiatok stavebných prác, ako aj nálezy chránených živočíchov alebo ich biotopov je 
potrebné oznámiť Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
orgán štátnej správy ochrany prírody. 

9. O zaujatie verejného priestranstva je potrebné požiadať Mestskú časť Bratislava – Nové 
Mesto. 

10. Počas   realizácie   stavby  nezaťažovať  nad  prípustnú   mieru  užívanie  nehnuteľností  
na  
susedných pozemkoch. 

11. Stavebník je povinný stavbu označiť štítkom na viditeľnom mieste s týmito údajmi: 
• označenie stavby, 
• označenie stavebníka, 
• kto a kedy stavbu povolil, 
• termín ukončenia stavby, 
• meno zodpovedného vedúceho stavby. 

12. Úprava staveniska: 
• stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska, 
• na stavenisku musí byť udržiavaný poriadok, 
• stavebník musí zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám, 
• sypký materiál musí byť zabezpečený proti úletu, 
• vozidlá pred výjazdom zo staveniska očistiť, 
• zariadenie staveniska umiestňovať prednostne na spevnené plochy, 
• obmedziť pri realizácii stavby znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, 
• vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. 

13. Stavebník je povinný: 
• zabezpečiť denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem pre 

rozptyl prachu (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, 

• zabezpečiť nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe, pri 
ich preprave,  

• maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie, 
• neporušovať predovšetkým v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na 

primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie, 
• počas stavebných prác dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a 
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vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí. 

14.  Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov: 
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, odd. životného prostredia a územného plánovania, 
stanovisko k investičnému zámeru č. ŽPaÚP-361/2015/N zo dňa 07.04.2015 : 
Z hľadiska dopravného a stavebno – technického riešenia : 

• zabezpečiť dopravnú prevádzku, bezpečnostné opatrenia a čistotu na dotknutých 
komunikáciách a chodníkoch počas realizácie stavebných prác. 

Z hľadiska ochrany životného prostredia: 
• dodržať príslušné ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších 

predpisov, 
• stavebný odpad musí byť ihneď po vytvorení a uložení v kontajneri odvezený 

k oprávnenému odberateľovi, odpad sa nesmie skladovať na stavenisku, 
• stavebný odpad umiestňovať do uzatvorených veľkokapacitných kontajnerov, ktoré 

budú prekryté, aby nedochádzalo k znečisťovaniu ovzdušia a verejného priestranstva, 
• kontajnery umiestňovať prednostne na spevnené plochy, 
• v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší je nutné požiadať príslušný orgán ochrany 

ovzdušia o súhlas s umiestením zdroja znečisťovania ovzdušia, 
• výduch komína umiestniť do takej výšky, aby bol zabezpečený dostatočný rozptyl 

znečisťujúcich látok, 
• z hľadiska ochrany pred hlukom pri stavbe dodržať najvyššie prípustné hladiny 

akustického hluku v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z.z.. 
Z hľadiska majetko - právnych a iných vzťahov: 

• v rámci ďalších procesov povoľovania prevádzania sústavy tepelných zariadení je 
nutné predložiť súlad navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s Koncepciou 
rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky,  

• dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov resp. správcov dotknutých nehnuteľností 
a zariadení, 

• zabezpečiť stanovisko súčasného dodávateľa tepla k odpojeniu bytových domov od 
súčasného systému dodávky tepla. 

Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva č. 
OÚ-BA-OSZP3-2015/83014/DAD/III zo dňa 08.10.2015 : 

• držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo 
právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené, 

• držiteľ odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich 
pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom, 

• držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení 
odviesť k oprávnenému odberateľovi, 

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

• držiteľ odpadov najneskôr v termíne do kolaudácie stavby predloží stavebnému úradu 
doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou 
osobou. 

Distribúcia SPP, a.s. súhlasné vyjadrenie č. TDba/685/2016/An zo dňa 04.03.2016 : 
• v záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia v správe SPP – distribúcia, 

a.s. – existujúci pripojovací plynovod STL DN 40/PT 2,1 kPa, ku ktorému bude 
pripojená predmetná kotolňa, 
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• pri budovaní stavby ako aj inžinierskych sietí a ich prípojok rešpektovať všetky 
plynárenské zariadenia v zmysle § 79 a § 80 zákona č. 251/2012 a príslušných STN, 
TPP, 

• dodržať všeobecné a technické podmienky uvedené vo vyjadrení č. 
TDba/685/2016/An zo dňa 04.03.2016 a technické podmienky uvedené vo vyjadrení 
ku žiadosti o predchádzajúci súhlas ku zmene v existujúcom odbernom plynovom 
mieste č. 9000070216, 

• pripojovací plynovod je pripojený k existujúcej distribučnej sieti – NTL DN 100, PN 
2,1kPa/oc., ktorý sa nachádza pred parcelou č. 13179/3 k.ú. Nové Mesto, 

• HUP- existujúce, ostáva bez zmeny, 
• plynomernú skrinku osadiť na fasáde objektu a jej rozmery je potrebné zosúladiť tak, 

aby bola zabezpečená manipulácia s komponentmi bežným náradím a pripraví sa pre 
montáž membránového plynomeru G 16 T, DN 40 s mechanickou teplotnou 
kompenzáciou v zmysle schválenej montážnej schémy, 

• k žiadosti o montáž meradla predložiť potvrdenie o odovzdaní technicko – právnej 
dokumentácie – Odbornú prehliadku OPZ s meraním a tlakovú skúšku OPZ a ostatné 
doklady uvedené v TPP V č. 9000070216 odd. – Meracia zostava.  

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, súhlas na povolenie stavby malého zdroja 
znečisťovania ovzdušia č. MAGS OZP 50174/2015-315881/Be zo dňa 31.08.2015: 

• preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad) odvádzanie 
znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu do spoločného spalinovodu 
(dymovodu), s ústim vo výške 12,060 m nad upraveným terénom s prevýšením 1,000 
m nad atikou rovnej strechy, 

• 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, 

• zohľadniť v stavebnom konaní z dôvodu možnosti dočasného zhoršenia 
organoleptických vlastností ovzdušia (zadymovanie, zápach, obťažovanie susedov) 
vzdialenosť komínov od hranice susedného pozemku v súlade s § 4 ods. 2 a § 6 ods. 
1,2 vyhlášky MŹP SR č. 532/2002 Z.z. 

 
Nedodržanie podmienok rozhodnutia je v zmysle § 105 ods. 2 písm. a) stavebného 

zákona priestupkom, ktorého sa stavebníci dopustia tým, že menia stavbu v  rozpore s  
vydaným stavebným povolením a môže im byť uložená pokuta do výšky 830 €. 

 
Po ukončení prác stavebník predloží na stavebný úrad návrh na kolaudáciu, nakoľko 

stavbu nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii stavby 
stavebník, okrem dokladov uvedených v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predloží: 

• súhlas Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, k užívaniu malého zdroja 
znečistenia, 

• doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby. 
 

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo 
právoplatnosť, nebola stavba začatá. Platnosť stavebného povolenia je možné predĺžiť na 
základe žiadosti. Vo veci musí byť rozhodnuté pred uplynutím platnosti tohto rozhodnutia. 
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V konaní neboli vznesené námietky účastníkmi konania.  
 

O d ô v o d n e n i e 
 
 
       Dňa 22.03.2016 s posledným doplnením dňa 25.04.2016 podali stavebníci vlastníci bytov 
a nebytových priestorov bytového domu na ul. Skalická 2,4,6 v Bratislave, prostredníctvom 
splnomocneného zástupcu správcovskej spoločnosti Bytospráva, s.r.o., so sídlom Nobelova 1, 
831 02 Bratislava žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Vstavba plynovej 
kotolne vo vchode bytového domu na Skalickej ul. č. 6 v Bratislave“ pre bytový dom na ulici 
Skalická 2,4,6 v Bratislave, súp.č. 1145, na pozemku parc.č. 13179/2,3,4 v katastrálnom 
území Nové Mesto.  
       Stavebný úrad predloženú žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 
stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1) stavebného zákona oznámil dňa 
20.04.2016 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania, pričom 
upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania mohli uplatniť 
svoje námietky do 17.08.2015. Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadal podľa ust. § 61 ods. 
6) stavebného zákona o predĺženie lehoty na posúdenie stavby. Do podkladov rozhodnutia 
nenahliadol žiaden účastník konania. 
       V konaní sa vyjadrili dotknuté orgány uvedené vo výroku tohto rozhodnutia, a Hasičský a 
záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy súhlasným stanoviskom č. KRHZ-BA-HZUB6-
3424/2015-001 zo dňa 29.10.2015. Stavebníci doložili odborné stanovisko k projektovej 
dokumentácii č. 0384/20/16/GT/OS/H zo dňa 23.02.2016, ktoré vydala TŰV SŰD Slovakia, 
s.r.o. Podmienky dotknutých orgánov sú zahrnuté do podmienok tohto povolenia. Stavebníci 
preukázali vlastnícke právo k stavbe výpisom z listu vlastníctva č. 3131. 
      

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením stavby sa nemení 
vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, nie sú ohrozené verejné 
záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania a preto rozhodol 
tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené. 
 

P o u č e n i e 
 

Podľa § 54 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 
15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, pričom odvolacím 
orgánom je Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      Mgr.  Rudolf   K u s ý 

                          starosta mestskej časti 
                                                                                                    Bratislava - Nové Mesto 
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Správny poplatok vo výške 100 eur zaplatený prevodom na účet  tunajšieho úradu. 
 
Doručuje sa : 
1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Skalická 2,4,6 v Bratislave - 
doručí sa verejnou vyhláškou, vyvesenou po dobu 15 dní na verejnej tabuli v budove 
Miestneho úradu Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava a potvrdené sa vráti  
2. Bytospráva, s.r.o., Nobelova 1, 831 02 Bratislava  
3. TZB Technologie, s.r.o., Ing. Pavol Kleinert, A.Gwerkovej 28, 851 04 Bratislava 
4. Ing. Pavol Repčík, Komárnická 46, 821 01 Bratislava  
Na vedomie: 
5. MČ Bratislava – Nové Mesto, Oddelenie ŽPaÚP, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3 
6. Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
7. HaZÚ hl.m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
8. OÚ Bratislava, OSoŽP (odpady), Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
9. Hl. m. SR Bratislava, Odd. ŽPaMZ, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 
10.RÚVZ Bratislava, hl.m., Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26 
 
Doručuje sa za účelom vyvesenia: 
11.Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Organizačné odd., TU   
so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť  
 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 
 
 

Dátum vyvesenia:                                                                          Dátum zvesenia: 


