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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 rozhodla takto:  
podľa § 39a) § 66 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov 

povoľuje 
 
stavebný objekt: Hrubé terénne úpravy – zabezpečenie stavebnej jamy pre ďalšiu výstavbu, 
ktorý je súčasťou stavby: " Park pod Kolibou " na pozemkoch parc. č. 4875/1-4, 4880, 4881, 
4882/1-2  v katastrálnom  území Vinohrady, v lokalite Tupého ul. v Bratislave, stavebníkovi 
spoločnosť  Vinohradis Villas s.r.o., so sídlom A. Hlinku 3, 831 06  Bratislava 
 
 Hrubé terénne úpravy začnú skrývkou ornice, ktorá sa uloží na jednom mieste  
a následne sa použije na spätný zásyp stavebného pozemku. Stavebná jama je navrhnutá z 3 
strán ako svahovaná, sklon svahu v skalnej hornine je 5:1, vo vrchnej navážke 1:1. Na 
severozápadnej strane objektu je navrhnutá lavička na úrovni 11m (203,000m n. m.) nad 
predpokladanou základovou škárou 192,000m n. m., ktorá vytvára pracovnú plochu pre 
dočasné paženie  odkopaného terénu. Strojný výkop sa ukončí približne 0,2m nad základovou 
škárou vo výške 192,000m n. m., čo dno  svahovej jamy, ktorá postupne klesá sklonom 1:7,2 
na úroveň 180,400 m n.m. 
 
 
Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
 
1.Hrubé terénne úpravy budú realizované na pozemkoch  parc. č. 4875/1-4, 4880, 4881, 
4882/1-2  v katastrálnom  území Vinohrady v týchto odstupových vzdialenostiach od 
jestvujúcich stavieb a pozemkov: 

• od pozemku parc. č. 4885 – 6,2m 
• od pozemku parc. č. 4883/1-3,8m 
• od pozemku parc. č.4874 – 2,8m 

 
2. Výškové osadenie  

• pozemok parc. č. 4885 úroveň terénu 205,000 m.n.-205,500m.n.m   
výkop: ± 0,000m = 192 m n. m.  
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• pozemok parc. č. 4883/1-3 úroveň terénu 198,300m.n.m-201,100m.n. 
výkop: ± 0,000m = 192 m n. m.  

• od pozemok parc. č.4874 úroveň terénu 184,800m.n.- 197,700m.n.m 
výkop: ± 0,000m = 182,000m.n -192 m n. m.  

 
 
Podmienky pre uskutočnenie stavby: 
 
1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie vypracovanej Ing. Sekerkom zo spoločnosti 
JOSSIK, s.r.o. v júni 2016, ktorá je overená 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. 
 
3. Stavba bude dokončená najneskôr do: 12/2018. So stavebnými  prácami možno začať až po 
právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 
4. Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom. Stavebník oznámi stavebnému úradu do 15 dní 
po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby a zároveň stavebník predloží doklady 
o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby. Zhotoviteľ zabezpečí na stavbe výkon činnosti 
stavbyvedúceho oprávnenou osobou. 
  
5. 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 
• obmedziť pri realizácii stavby znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, 

vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.  
 
6. Stavebník je povinný stavbu označiť štítkom na viditeľnom  mieste s týmito údajmi: 

• označenie stavby 
• označenie stavebníka 
• kto a kedy stavbu povolil 
• termín ukončenia stavby. 

 
7. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a viesť 
o stavebných prácach denník. 
 
8. Stavebník je povinný všetky zrážkové vody zo stavby odviesť na vlastný pozemok. 
 
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu 
začatie stavby.  
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10. Stavebník je povinný:  

• vytýčiť priestorovú polohu povoľovanej stavby oprávnenou osobou 

• 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 prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe a pri ich 
preprave. 

• zabezpečiť pri realizácii nových investičných zámerov zatrávnenie nespevnených 
plôch 

• 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 vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí.  

 
11. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov: 

• pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení technického 
vybavenia územia 

• rešpektovať ochranné pásma existujúcich vedení technického vybavenia územia 
• križovania a súbeh podzemných vedení technického vybavenia územia riešiť v súlade 

s platnými technickými normami 
• výkopové práce v blízkosti podzemných vedení technického vybavenia územia 

vykonávať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie, 
práce vykonávať ručne 

• odkryté podzemné vedenia technického vybavenia územia zabezpečiť proti 
poškodeniu 

• včas upozorniť vlastníkov pozemkov a stavieb o vstupe na pozemok a o realizácii 
výkopových prác. 

• počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie stavbou dotknutých 
nehnuteľností 

 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie č.OU-BA-OSZP3-
2016/62435/DAD/III zo dňa 28.7.2016: 
 
1. Držiteľ odpadov je povinný: 

• zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,  

• zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to 
jeho 

•  prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto 
nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,  
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• recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť 
jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na 
recykláciu inému,  

• zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť 
jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 

• zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo 
iné zhodnotenie,  

• odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o 
odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 

• viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na 
Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o 
evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,  

• ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 
366/2015 Z.z., na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá 
ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou 
tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za 
obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej 
správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka 
a uchovávať ohlásené údaje. 

2. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v 
mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia 
veľkoobjemného kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému 
odberateľovi. 

3. Držiteľ odpadov pred začatím zemných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob 
nakladanie s odpadom č. druhu 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03. 

 
 
Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 106 ods. 3 písm. b) stavebného 
zákona správnym deliktom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že uskutočňuje stavbu bez 
stavebného povolenia alebo v  rozpore s ním a môže mu byť uložená pokuta do výšky 
165969,59 €. 
 
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo 
právoplatnosť, nebola stavba začatá. 
 
Po ukončení prác  stavebník predloží na stavebný úrad návrh na kolaudáciu, nakoľko stavbu 
nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 
 
 
V konaní boli vznesené námietky účastníkom konania Združením domových samospráv 
v zastúpení predsedom Marcelom Slávikom, ktoré týkajú dostatočnej dopravnej kapacity, 
predloženia stanoviska Slovenskej správy ciest, okolia stavby a jeho úpravy na verejný park, 
realizácie dažďových záhrad, povrchových státí a plochých striech stavieb, odlučovača 
ropných látok a predloženia hydraulického výpočtu prietokových množstiev ORL. 
Stavebný úrad uplatnené námietky zamieta. 
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O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 23.6.2016 stavebník spoločnosť  Vinohradis Villas s.r.o., so sídlom A. Hlinku 3, 
831 06  Bratislava, ktorého na základe plnej moci zastupuje spoločnosť  Senginer s.r.o., so 
sídlom  Jiráskova 2, 851 01 Bratislava,  požiadal o vydanie stavebného povolenia na stavebný 
objekt: Hrubé terénne úpravy – zabezpečenie stavebnej jamy pre ďalšiu výstavbu, ktorý je 
súčasťou stavby: " Park pod Kolibou " na pozemkoch parc. č. 4875/1-4, 4880, 4881, 4882/1-2  
v katastrálnom  území Vinohrady, v lokalite Tupého ul. v Bratislave. 
 
 Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 1) a § 61 ods. 1) stavebného zákona 
oznámil dňa 1.8.2016 začatie spojeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom 
a známym účastníkom konania a  v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2) stavebného zákona 
upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko sú stavebnému úradu dobre 
známe podmienky staveniska a žiadosť s prílohami poskytuje dostatočný podklad pre 
posúdenie stavby. Z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania stavebný úrad oznámil začatie 
konania verejnou vyhláškou. Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť 
najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia a boli poučení, že na neskoršie podané 
námietky sa nebude prihliadať. Účastníci konania mohli uplatniť svoje námietky do 2.9.2016. 
Stavebný úrad zároveň upozornil 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.  
 Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadal podľa ust. § 61 ods. 6) stavebného zákona o 
predĺženie lehoty na posúdenie stavby. 
 Do podkladov rozhodnutia nahliadol dňa 10.8.2016 účastník konania Panoráma 
Koliba, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava.  
 Do konania sa dňa 9.8.2016 prihlásilo  Združenie domových samospráv v zastúpení 
predsedom Marcelom Slávikom a zároveň uplatnilo námietky, ktoré sa týkajú týchto okruhov: 
dostatočnej dopravnej kapacity, predloženia stanoviska Slovenskej správy ciest, okolia stavby 
a jeho úpravy na verejný park, realizácie dažďových záhrad, povrchových státí a plochých 
striech stavieb, odlučovača ropných látok a predloženia hydraulického výpočtu prietokových 
množstiev ORL. 
 Stavebný úrad predložené námietky posúdil vo vzťahu k povoľovanej stavbe a zistil, 
že námietky sa nedotýkajú predmetu tohto konania, ktorým sú hrubé terénne úpravy 
pozemkov uvedených vo výroku rozhodnutia. Námietky sú formulované vo všeobecnej 
rovine a nepreukazujú v čom sú priamo dotknuté práva, právom chránené záujmy alebo 
povinnosti tohto účastníka konania. 
 

Stavebník výpisom z listu vlastníctva č.4174 preukázal vlastnícke právo k stavebnému 
pozemku.  

 
Povoľovaná stavba  je v súlade s platnou  územnoplánovacou dokumentáciou 

Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007  a Územným plánom zóny 
Podhorský pás. 

Stavebný úrad pri posudzovaní a rozhodovaní o povolení stavby vychádzal z platných 
osobitných hmotno-právnych predpisov a vyjadrení dotknutých orgánov kompetentných 
posúdiť návrh na povolenie stavby, pričom zistil, že jej povolenie neodporuje hľadiskám 
starostlivosti o životné prostredie, čo je dokladované záväznými stanoviskami: 

Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie č.OU-BA-
OSZP3-2016/62435/DAD/III zo dňa 28.7.2016 z hľadiska nakladania z odpadmi  



 6 

Výrub drevín bol povolený rozhodnutím  Mestskej časti Bratislava Nové-Mesto č. 
22890/3685/2016/ZP/KMEA-R zo dňa 15.6.2016. 
  

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením stavby 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 

 
Proti tomuto rozhodnutiu možno 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 400 € zaplatený prevodom z účtu. 
 
Doručuje sa : 
 
Doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto na Račianskom mýte v Bratislave po dobu 15 dní: 

1. Vinohradis Villas s.r.o., A. Hlinku 3, 831 06  Bratislava doručuje sa Senginer s.r.o., 
Jiráskova 2, 851 01 Bratislava 

2. Panoráma Koliba, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava  
3. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 
4. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 
5. BB Finance s.r.o., Humenské nám. č.1 , 851 07 Bratislava 
6. MIVO Real, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 97/42, 058 01 Poprad 
7. JOSSIK s.r.o., Okružná 22, 900 27  Bernolákovo 
8. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 811 04 Bratislava 
9. vlastníci pozemku parc. č. 4884/1 zapísaní na liste vlastníctva č. 7239 
10. vlastníci stavby na pozemku parc. č. 4883/2 zapísaní na liste vlastníctva č. 7051 
11. Združenie domových samospráv, Nám. SNP 13, PO BOX 218,850 00 Bratislava 

 
Na vedomie 

12. Hl. m. SR Bratislava, primátor,  Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  
13. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredia, Tomášikova 46, 832 

05 Bratislava 
14. Okresný úrad Bratislava, odbor pozemkový a lesný, Tomášikova 46, 831 05 Bratislava 
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15. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
16. Slov. plyn. priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 19 Bratislava 26 
17. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova ul. 17, 811 04 Bratislava 1 

 
 

Potvrdenie dátumu zverejnenia rozhodnutia 
 
 
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:    Dátum zvesenia z úradnej tabuli: 


