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Ing. Hadeková / 02-49253155 

stavebne@banm.sk 
15. 8. 2016 

 
 
Vec: 
Oznámenie o začatí spojeného konania o umiestnení a povolení stavby. 
 
 
    Dňa 9. 5. 2016 požiadal stavebník Ing. Jarmila M., bytom Bratislava, v zast.: Ing. Andrea K., bytom  
Bratislava, o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu: "Dostavba 
a rekonštrukcia rodinného domu" so súp. č. 970, na pozemkoch parc. č. 12823/1 a 12823/2 v katastrálnom 
území Nové Mesto na Pluhovej ul. č. 54, na lokalite Zátišie, v Bratislave. 

 
Stavba sa týka jestvujúceho rodinného domu s jedným nadzemným podlažím, čiastočne 

podpivničeného, zastrešeného sedlovou strechou, s čiastočne obytným podkrovím, ktorý je 
vybudovaný na rovinatom pozemku v celej jeho šírke. RD zo SZ strany sa celou stenou tesne 
dotýka susedného objektu. Rodinný dom je napojený na všetky inžinierske siete. 

Po dostavbe a rekonštrukcii bude mať RD tri podlažia – čiastočné 1.PP, 1.NP a 2.NP ako 
podkrovie. Zastavaná plocha sa zväčší o 25 m2. Vstup do objektu je na 1.NP z Pluhovej ulice. 
Celej prestavbe budú predchádzať búracie práce nosných aj nenosných múrov na 1. aj 2. NP. 
Na 1.NP sa pôvodná dispozícia miestností zväčší o obývaciu izbu s jedálňou, predsieň a terasu 
v smere do záhradnej časti pozemku, s prístupom cez predsieň a chodbu situovanú v pôvodnej časti 
RD. Po zmene dispozičného riešenia v pôvodnej časti budú dve kuchyne a dve komory, kúpeľňa 
a WC, chodba ktorá je kolmo napojená na vstupnú predsieň a chodbu oproti vstupu. Cez túto časť 
je prístup ku schodisku ležiacom v strede dispozície, ktoré vedie do kotolne v suteréne. 
Schodisko vedie aj na 2.NP, ktoré oproti pôvodnému stavu je navrhnuté nad celým rozšíreným 
pôdorysom. Tvorí ho chodba tvaru U okolo schodiska, päť spální, šatník a dve kúpeľne. 
Prebudovaný objekt bude zastrešený v časti od Pluhovej ulice šikmou strechou v pôvodnom sklone 
a plochou strechou v časti nad prístavbou. 
Prestavované bude aj oplotenie v uličnej časti a postupne aj v záhradnej časti. 
Pôvodný RD je napojený na všetky inžinierske siete. 
Novostavba bude zásobovaná vodou prostredníctvom jestvujúcej vodovodnej prípojky. 
Odkanalizovanie je riešené ako delená sústava - splaškové odpad. vody budú odvádzané cez 
navrhovanú areálovú splašk. kanalizáciu, cez odovzdávaciu šachtu do existujúcej uličnej splaškovej 
kanalizácie;  dažďové zvody z objektu budú odvádzané do areálovej dažď. kanalizácie zaústenej do 
dvoch vsakovacích systémov. 

Podľa rozdeľovníka 
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Objekt bude napojený na plyn pripojovacím NTL plynovodom. Hlavný uzáver plynu, regulátor 
tlaku a meradlo budú umiestnené v skrinke v oplotení, ktorá bude prístupná z verejného 
priestranstva zo strany Pluhovej ulice. 
Ako zdroj tepla bude slúžiť teplovodný nízkotlakový kondenzačný kotol typu Vitodens Viessmann, 
umiestnený v tech. miestnosti v suteréne. TÚV bude pripravovaná v zásobníkovom rýchloohrievači 
a bude čerpaná aj do podlahového vykurovania. Odvod spalín z plyn. kotla bude do komínového 
telesa nad plochou strechou.  
Napojenie RD na elektrickú energiu bude z jestvujúceho stĺpa vzdušného vedenia, zvedením do 
podz. uloženia a s pripojením na hlavnom ističi v elektromerovej skrini osadenej v oplotení. Z nej 
povedie podz. kábel do hlavného ističa v dome. 
Objekt bude chránený bleskozvodom s aktívnym zberačom v potrebnej výške nad úrovňou strechy. 
Tri parkovacie miesta sú navrhnuté pred objektom na pozemku stavebníka. V tejto časti parcely 
z dôvodu vybudovania spevnenej plochy, dôjde k výrubu dvoch ihličnatých stromov.  
Súčasťou stavby sú terénne a záhradné úpravy okolia objektu a časť oplotenia. 
Podanie bolo priebežne dopĺňané, s posledným doplnením 15.8.2016. 

 
  Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 1) a § 61 ods. 1) stavebného zákona oznamuje 
začatie spojeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom 
konania a zároveň oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2) stavebného zákona upúšťa od 
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe 
podmienky staveniska a žiadosť s prílohami poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby. 
  Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 10 pracovných 
dní odo dňa doručenia, inak sa k nim nebude prihliadať.  
  Podľa § 36 ods. 3) a § 61 ods.6) stavebného zákona, ak  dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený 
o začatí  spojeného územného a stavebného konania, k navrhovanej stavbe a k povoľovanej stavbe 
neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska 
ním sledovaných záujmov súhlasí. 
  Stavebný úrad zároveň upozorňuje účastníkov konania, že podľa § 42 ods. 4) stavebného 
zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom 
konaní v určenej lehote. 
  Do spisového materiálu možno nahliadnuť na stavebnom úrade v kanc. č. 615, Junácka č.1 
v Bratislave počas stránkových dní:  pondelok 8:00–12:00 h ... 13:00–17:00 h a streda 8:00–12:00 h 
... 13:00–17:30 h. 
  V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca 
písomnú plnú moc. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
     Mgr.  Rudolf   K u s ý 

                         starosta mestskej časti 
                                                                                                   Bratislava - Nové Mesto 
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Doručuje sa: 
 

1. Ing. Jarmila M., zast:  Ing. Andrea K. 
2. Ing. Andrea K. 
3. Ing.arch. Milan K., Bratislava  (projektant) 
4. Katarína M. Bratislava 
5. Jörgen V. Bratislava 
6. doc. Ing. Peter H., Bratislava  
7. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
8. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 
9. Vlastníci pozemku parc.č. 12829, reg. „E“ (komunikácia) podľa LV č. 5697 

 (verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava –Nové mesto  
  po dobu 15 dní) 

10.  Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 
 
 
 

Dotknutým orgánom a organizáciám: 
 
11.  Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, oddelenie ŽPaÚP, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3  
12.  Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, oddelenie VaI, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3  
13.  Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava 
14.  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo, Tomášikova 46,  
  832 05 Bratislava 
15.  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana prírody a krajiny, Tomášikova 46, 

832 05 Bratislava 
16.  Hasičský a záchranný útvar Hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
17.  Krajské riaditeľstvo PZ - KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
18.  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 821 02 Bratislava 
19.  Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
20.  SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
21.  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
22.  UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., P.O.BOX 216, Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava 5 

 
 
 

Doručuje sa za účelom vyvesenia: 
 

1. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát – TU  
 (so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť späť) 

 
 
 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 
 
Dátum vyvesenia:       Dátum zvesenia: 

 
 


