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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 konania vedeného podľa ust. § 80, § 88a a § 88 ods. 1 písm. 
b) stavebného zákona rozhodla takto:  
podľa  § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„správny poriadok“) a § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a stavebného zákona 
 

dodatočne   povoľuje 
 
stavbu „Rekreačná chata na celoročné bývanie“, v lokalite Koliba – Vtáčnik v Bratislave,  na 
pozemku parc.č. 18052/92, 22 v k.ú. Vinohrady, stavebníkom Jurajovi P. a Alene P., obaja 
bytom Bratislava.   
 
Vzhľadom na to, že stavba je úplne dokončená v zmysle doloženej projektovej dokumentácie, 
ktorú vypracovala Ing. Katarína Horváthová v termíne 03/2003, stavebný úrad neurčuje 
podmienky na jej uskutočnenie.  
 
Súčasne podľa ust. § 82 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad 
 

povoľuje   užívanie 
 

stavby „Rekreačná chata na celoročné bývanie“, v lokalite Koliba – Vtáčnik v Bratislave,  na 
pozemku parc.č. 18052/92 v k.ú. Vinohrady, navrhovateľom Jurajovi P. a Alene P., obaja 
bytom Bratislava, ako stavby trvalej na účel rekreačnej chaty na celoročné bývanie.  
       Stavba na individuálnu rekreáciu s celoročným užívaním má pôdorysné rozmery 6,60m x 
5,50m a zastavanú plochu 37m2, má jedno podzemné, jedno nadzemné podlažie a obytné 
podkrovie so sedlovou strechou a balkónom. Stavba je odkanalizovaná do žumpy, napojená 
na rozvod pitnej vody záhradkárskej osady, má plynovú prípojku napojenú na zásobník plynu 
a elektrickú prípojku. Zdrojom tepla je plynový kotol so zabudovaným prietokovým 
ohrievačom na TÚV a pre príležitostné vykurovanie je určená krbová pec. 
 
Pre užívanie stavby sa podľa § 82 stavebného zákona určujú tieto podmienky: 
1. Stavbu je možné užívať len na účel povolený týmto rozhodnutím po nadobudnutí jeho 

právoplatnosti. Každá zmena v užívaní musí byť vopred odsúhlasená stavebným úradom. 
2. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia uchovávať po celý čas 

jej užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri 
odstránení stavby stavebnému úradu. 
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3. Vlastník stavby je povinný udržiavať ju v dobrom technickom stave tak, aby nevznikalo 
nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu 
a aby sa čo najviac predĺžila užívateľnosť stavby. 

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

Podmienky vyplývajúce z vyjadrenia dotknutého orgánu: 
Hl. m. SR Bratislava, odd. životného prostredia, prevádzka malého zdroja znečisťovania 
ovzdušia, súhlas  č. MAGS OZP 41687/2016-56409/Ri zo dňa 06.04.2016: 

• prevádzkovať plynový kotol a krbovú pec v súlade s technicko-prevádzkovými 
podmienkami výrobcu. Vykonávať pravidelnú kontrolu kotla podľa zákona č. 17/2007 
Z.z., čistenie a kontrolu komínov podľa vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z. 

• spaľovať predpísané palivo, čisté nekontaminované prírodné drevo, mechanicky 
upravené podľa požiadaviek výrobcu tak, že vypúšťaný dym nesmie byť tmavší ako 
druhý stupeň Ringelmannovej stupnice alebo hodnota opacity nesmie byť väčšia ako 
40% 

• oznámiť tunajšiemu úradu všetky zmeny súvisiace s prevádzkou tepelného zdroja. 
 
V konaní neboli uplatnené námietky účastníkmi konania. 
 

Odôvodnenie 
 
       Dňa 14.03.2016 s posledným doplnením podania dňa 25.03.2016 podali stavebníci Juraj 
P. a Alena P., obaja bytom Bratislava, žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia 
spojeného s kolaudáciou pre stavbu „Rekreačná chata na celoročné bývanie“, v lokalite 
Koliba – Vtáčnik v Bratislave,  na pozemku parc.č. 18052/92, 22 v k.ú. Vinohrady.  
       Stavebný úrad listom č. 3102/2016/UKSP/HAVK-ozn zo dňa 26.05.2016 oznámil začatie 
konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s kolaudačným konaním, pričom nariadil 
miestne zisťovanie spojené s ústnym pojednávaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.06.2016.  
       Z predloženého spisovného materiálu, projektovej dokumentácie a uskutočneného 
miestneho zisťovania je zrejmé, že stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami a zámermi 
územného plánovania.  
       Stavebník v konaní preukázal, že stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami 
chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými 
predpismi predložením stanovísk dotknutých orgánov podľa § 140b stavebného zákona. V 
konaní bolo predložené stanovisko Okresného úradu Bratislava – Pozemkového a lesného 
odboru č. OU-BA-PLO-2016/36475-Har zo dňa 24.03.2016, stanovisko k investičnému 
zámeru Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 18054/4768/2016/ZP/ZBOZ zo dňa 
13.05.2016. V konaní stavebný úrad posúdil umiestnenie stavby a  súlad stavby v danej 
lokalite s Územným plánom zóny Podhorský pás, schváleným uznesením č. 22/10 zo dňa 
13.06.2006 a so Všeobecne záväzným nariadením MČ Bratislava – Nové Mesto č. 2/2006. 
V konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania. 
      Geometrickým plánom č. 15/2016 overeným Okresným úradom Bratislava - katastrálnym 
odborom dňa 18.03.2016 je pod rekreačnou chatou pozemok parc. č. 18052/92 v k.ú. 
Vinohrady, ktorý bol  odčlenený z pozemku parc. č. 18052/22 v k. ú. Vinohrady. 
      Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že stavba nie je v rozpore s verejnými 
záujmami a zároveň jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska 
životného prostredia, ochrany života a zdravia osôb, bezpečnosti práce a technických 
zariadení. Na základe uvedeného rozhodol stavebný úrad tak, ako je vo výroku rozhodnutia 
uvedené. 
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       Stavebníci preukázali výpisom z listu vlastníctva č. 4760 právo k pozemkom parc.č. 
18052/22,92 v k.ú. Vinohrady 
       Stavebný úrad upozorňuje na povinnosť požiadať o určenie súpisného čísla do 30 dní odo 
dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, podľa ustanovenia § 2c ods. 3 zákona č. 
125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
 

Poučenie 
 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa §54 správneho poriadku podať odvolanie do 
15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 
Bratislava, 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 
 
 
Správny poplatok vo výške 150 eur zaplatený v pokladni tunajšieho úradu. 
 
Doručuje sa: 

1. Juraj P.,Bratislava + predpis na zaplatenie SP 
2. Alena P. Bratislava  
3. MUDr. Alena T. Bratislava 
4. Mgr. Katarína Č. Bratislava 
5. Daniel Točík, S. Bratislava 
6. Rober S.  Bratislava 
7. Ing. Peter H. Bratislava 
8. Ing. Ľubica H. Bratislava  
9. Mária B. Bratislava 
10. Vlastníci pozemku parc.č. 18052/74 v k.ú. Vinohrady (cesta) – doručuje sa verejnou 

vyhláškou 
Na vedomie: 

11. Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava 
12. MČ Bratislava – Nové Mesto, Oddelenie ŹPaÚP, Junácka 1, 832 91 Bratislava 
13. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava  
14. ZD, a.s., Ćulenova 6, 816 47 Bratislava  

 
 
Doručuje sa za účelom vyvesenia: 

15. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU  
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so žiadosťou zverejniť oznámenie vyvesením na úradných tabuliach po dobu 15 dní 
a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 

 
 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 
 
Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia: 
 


