
 

1125/2016/UKSP/HADL-115            Bratislava, 5. 10. 2016 
 
 
 
 

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 § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„správny poriadok“) a § 39a  a  § 66 stavebného zákona 
 

povoľuje 
 
stavbu „Záhradný dom KAJTOR“ v lokalite Veľký Varan v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 
18850/16 a 18850/17, v katastrálnom území Vinohrady, stavebníkovi Marekovi K., bytom 
Bratislava. 
 
Objekt záhradného domčeka bude jednopodlažný nepodpivničený, s pôdorysom dvoch vzájomne 
posunutých obdĺžnikov o rozmeroch 8,00 x 5,70 m a 5,05 x 3,55 m, osadený do svahovitého terénu 
s existujúcimi terasami, na pozemku lichobežníkového tvaru. Bude zastrešený pultovou strechou. 
1.NP tvorí jedna miestnosť so vstupom od Z a sklad so vstupom od S. Vstup na pozemok je zo 
súkromnej cesty, za oplotením bude zrealizovaná spevnená plocha až po vchod do domčeka, môže 
tu parkovať jedno osobné vozidlo. Stavba bude slúžiť na účel prechodného rekreačného bývania. 
Pitná voda bude zabezpečovaná dovozom balenej vody podľa potreby. 
Dažďové vody stečené zo striech obidvoch častí domčeka budú privádzané do záchytnej 
akumulačnej nádrže dažďovej vody s čerpadlom, osadenej v okrasnej časti pozemku za objektom. 
Táto voda bude využívaná ako úžitková a na zavlažovanie.  
Objekt bude odkanalizovaný do sklolaminátovej žumpy osadenej tesne za objektom pod priestorom 
skladu.  
Objekt nebude pripojený na plyn. 
Ako zdroj tepla budú slúžiť krbové kachle na tuhé palivo, s odvodom spalín cez komínové teleso, 
prípadne vykurovanie bude riešené elektrickým ohrievačom. 
Na napojenie objektu na elektrickú energiu sa využije jestvujúca prípojka NN.  
Televízny signál bude zabezpečovať digitálny satelit na streche objektu.  
Na ochranu pred bleskom je navrhnutá bleskozvodná mrežová sústava. 
Súčasťou stavby sú terénne a záhradné úpravy okolia objektu, vybudovanie nových oporných 
múrov namiesto jestvujúcich a spevnená plocha pred objektom. 
 
Podmienky pre umiestnenie stavby: 
1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. 18850/16 a 18850/17, v k.ú. Vinohrady 

v týchto odstupových vzdialenostiach od susedných pozemkov a stavieb na nich: 

MESTSKÁ  ČASŤ  BRATISLAVA - NOVÉ  MESTO 
 

Junácka ul. č. 1,  832 91 Bratislava 3 



 2 

od stavby na pozemku parc. č.    18850/15      2,20 m  
od stavby na pozemku parc. č.    18850/19      8,80 m 

2. Výškové osadenie:  
 výška podlahy 1. NP       ± 0,000 = 259,350 m n. m. 

výška strechy       + 4,900 = 264,250 m n. m 
výška komína       + 4,950 = 264,300 m n. m.    
        

3. Podmienky napojenia na inžinierske siete: 
• zásobovanie elektrickou energiou:  

Z jestvujúcej NN prípojky na pozemku. 
• zásobovanie teplom:  

Ako zdroj tepla budú slúžiť krbové kachle na tuhé palivo. 
• zásobovanie pitnou vodou:  

Bude dovážaná balená.  
• zásobovanie plynom: 

Objekt nebude napojený na plyn. 
• odvádzanie odpadových vôd:  

Kanalizácia z objektu je zvedená do zbernej sklolaminátovej žumpy o objeme 7 m3. 
Dažďové vody budú privádzané do zbernej nádrže o objeme 15 m3, s prepadovým 
potrubím vyústeným na terén. 

• dopravné napojenie:  
Vjazdom zo severnej strany pozemku. 

• statická doprava – odstavné miesta:  
Pre 1 motorové vozidlo – na pozemku istavebníka, na spevnenej ploche pri objekte. 

 
Podmienky pre uskutočnenie stavby: 
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej MAKKI – architekt 

s.r.o., Ing. arch. Erik Makki, Hrobákova 4, 851 02 Bratislava, IČO: 47 399 473, v 11/2015, 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 stavebných úprav je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

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 svojpomocne. Odborné vedenie stavby – stavebný dozor – bude 
vykonávať oprávnená osoba Ing. Ján Bahorec, ev.č. 00181, bytom Záhradnícka 36, 947 03 
Bratislava. 

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

pozemkoch.  
9. Stavebník je povinný stavbu označiť štítkom na viditeľnom mieste s týmito údajmi: 

• označenie stavby, 
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• označenie stavebníka, 
• kto a kedy stavbu povolil, 
• termín ukončenia stavby, 
• meno zodpovedného vedúceho stavby. 

10. 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. 

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

 
12. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov: 

 
Okresný úrad Bratislava – pozemkový a lesný odbor, rozhodnutie č. OÚ-BA-PLO-2015/20417, 
č.k. 120619/2016-GRO o odňatí poľnoh. pôdy natvalo, zo dňa 10.6.2016: 

1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú podľa ust. § 17 zákona 
až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.  

2. Poľnohospodársku pôdu odňať len v povolenom rozsahu 284 m2 a súčasne zabezpečiť, aby 
pri použití pôdy pre účely stanovené vo výroku I. rozhodnutia (t.j. výstavba záhradného 
domu), nedošlo k zbytočným škodám na priľahlých poľnohospodárskych pozemkoch.  

3. Pri vykonaní skrývky humusového horizontu z odnímanej poľnohospodárskej pôdy 
zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového 
horizontu, schválenej vo výroku II. rozhodnutia (vypr.: Ing. Vladimírom Hudákom).  

4. Zabezpečiť zhrnutie ornice a jej uloženie počas výstavby tak, aby nedošlo k jej 
znehodnoteniu alebo premiešaniu s menej kvalitnou podornicou, prípadne s ostatnou  
výkopovou zeminou.  

5. Zabezpečiť ošetrovanie a skladovanie odňatej ornice takým spôsobom, aby nedošlo k jej 
znehodnoteniu zaburinením alebo samonáletom drevín, prípadne k jej rozkrádaniu.  

6. Písomne oznámiť tunajšiemu úradu termín realizácie skrývky najneskôr 3 dni pred začatím 
skrývkových prác.  

7. Do 3 dní po rozhrnutí ornice na zúrodňovaných pozemkoch písomne oznámiť túto 
skutočnosť tunajšiemu úradu.  
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8. V prípade nesplnenia všetkých podmienok (1. až 7.) uložených vo výroku IV. rozhodnutia, 
bude OUBA PLO postupovať podľa ust. § 26 zákona s možnosťou sankčného postihu.  

9. Právoplatné rozhodnutie č. OÚ-BA-PLO-2015/20417 je podkladom na vyznačenie zmeny 
druhu pozemku v katastri nehnuteľností na "Ostatnú plochu".  

 
Okresný úrad Bratislava – pozemkový a lesný odbor, záv. stanovisko č. OÚ-BA-PLO-
2016/41742-Har, zo dňa 7.4.2016: 
1. Stanovisko obhospodarovateľa lesných pozemkov č. 210/2016 zo dňa 22.03.2016:  
- Stavba bude umiestnená len na pozemkoch C KN č. 18850/16, 18850/17  

v katastrálnom území Vinohrady a žiadnou časťou nebude zasahovať do lesných  
pozemkov  

- Stavebník nebude na lesných pozemkoch vykonávať žiadnu stavebnú činnosť  
-  Príjazd k stavbe nebude realizovaný cez lesné pozemky  
- Stavebník počas výstavby bude dodržiavať čistotu a poriadok okolia, nebude vytvárať  

na lesných pozemkoch skládky stavebného materiálu a odpadu a spôsob organizácie  
práce zabezpečí tak, aby počas vykonávania stavebných prác nedošlo k záberom  
lesných pozemkov  

- Stavebník bude dodržiavať platné ustanovenia zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch,  
všeobecne záväzné nariadenie Hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej časti  
Bratislava - Nové Mesto  

2. Stavebník pri výstavbe a užívaní stavby bude dodržiavať zákon č. 314/2001 Z. z.  
o ochrane pred požiarmi a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002  
Z. z. o požiarnej prevencii.  

3. Prechod a prejazd k nehnuteľnosti nebude riešený cez lesné pozemky.  
4. V prípade stavby komína na tuhé palivo zabezpečí stavebník vhodný lapač iskier.  
 
Hlavné mesto SR Bratislava - súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania 
ovzdušia č. MAGS OZP 35045/2016-397802/Be zo dňa 14.1.2016: 

1. Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad) odvádzanie 
znečisťujúckh látok zo spaľovania tuhého paliva komínom s ústím vo výške 5,210 m nad 
úrovňou ± 0,000 m (t.j. 259,35 m n.m.) s prevýšením 1,100 m od miesta vyústenia na 
streche.  
2. 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. 
3. Zohľadniť v stavebnom konaní z dôvodu možnosti dočasného zhoršenia 
organoleptkkých vlastností ovzdušia (zadymovanie, zápach, obťažovanie susedov) 
vzdialenosť komínov od hranke susedného pozemku v súlade s § 4 ods. 2 a § 6 ods. 1,2 
vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z..  

 
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, stanovisko k investičnému zámeru č. 
8567/2702/2016/ZP/KADZ zo dňa 8.3.2016: 
• z hľadiska ochrany životného prostredia:  
 Pri stavebných prácach je nutné rešpektovať blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne 
zabezpečiť ich maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením.  
 Nakladanie s odpadmi z výstavby je nutné riešiť v zmysle zákona č. 79/2015. Z. z.  
 V zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v znení neskorších predpisov, je nutné 
požiadať príslušný orgán ochrany ovzdušia o súhlas s umiestnením zdroja znečisťovania 
ovzdušia. 
• z hľadiska dopravného vybavenia:  
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 Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona      
č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.  
 Zabezpečiť parkovanie na vlastnom pozemku. 
 Stavebník je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd z jeho 
pozemku a spevnených plôch na verejnú komunikáciu.  
• z hľadiska technickej infraštruktúry:  
 Zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí v trase navrhovanej stavby, dodržať požiadavky 
správcov dotknutých inžinierskych sieti.  
• z hľadiska majetko-právnych vzťahov:  
 Zabezpečiť stanovisko vlastníkov, resp. správcov dotknutých nehnuteľností a dodržať nimi 
stanovené podmienky. 
 
Okresný úrad Bratislava–odbor starostlivosti o životné prostredie – odpadové hospodárstvo, 
vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-2015/101257/DAD/III, zo dňa 18.12.2015: 
• Držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo 

právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené. 
• Držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení 

odviezť 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 uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich 

zhodnotení a zneškodnení. 
• Držiteľ odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom (§ 8 vyhláška MŽP SR 

č. 310/2013 Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov v termíne 
do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. 

• Držiteľ odpadov najneskôr v termíne do kolaudácie stavby predloží OÚ BA - odb. 
starostlivosti o ŽP-OH doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo 
stavby oprávnenou osobou. 

 
Okresný úrad Bratislava–odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody 
a vybravých zložiek ŽP, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2016/24483/HRB, zo dňa 31.3.2016: 

• Na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny okresu.  

• Výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.  
• Záujmové územie je mimo prvkov Regionálneho územného systému ekologkkej 

stability mesta Bratislavy (SAŽP, 1994).  
• Stavba si nevyžaduje vydanie predchádzajúceho súhlasu osobitným rozhodnutím 

orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona (výrub drevín).  
 

Západoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie bez námietok, zo dňa 22.12.2015: 
• Rešpektovať všetky zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 

silové aj oznamovacie a dodržiavať ich ochranné pásma podľa §43 zákona 251/2012 o 
Energetike a jeho noviel.   
Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy 
energetických zariadení VN a NN Bratislava-mesto, Hraničná č.14, pre zariadenia VVN 
a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3. 

• Požadovaný odber elektrickej energie s maximálnym inštalovaným výkonom 12 kW (čo 
predstavuje 7,2 kW súčasného výkonu) pre chatku je možné pripojiť z existujúcej 
vzdušnej distribučnej NN siete patriacej spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. – 
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z existujúcej zemnej NN prípojky objektu bez zmeny maximálnej rezervovanej kapacity 
s ističom 1x25 A.  

 
Dopravný úrad – Letisko M.R. Štefánika – rozhodnutie č. 20280/2015/ROP-003-V/45291-Ko, 
zo dňa 30.12.2015 – udelenie výnimky z ochranných pásiem Letiska M.R. Štefánika; 
 a podmienky v liste č. 16314/2016/ROP-002-P/28291, zo dňa 6.9.2016: 
1.) Najvyšší bod záhradného domu vrátane všetkých zariadení umiestnených na jeho 
streche (komíny, antény, vzduchotechnika a pod.), ostatných objektov a zariadení nestavebnej 
povahy umiestnených v riešenom území, maximálny vzrast drevín použitých na sadové úpravy  
a stavebných mechanizmov prípadne použitých pri realizácii nesmie prekročiť výšku 10,0 m od 
úrovne pôvodného terénu. 
2.)  Stavebník je povinný písomne oznámiť Dopravnému úradu minimálne 7 dní vopred 
začatie stavby (informáciu postačí zaslať elektronickou poštou na adresu 
ochranne.pasma@nsat.sk a v kópii na adresu bronislava.kovacsova@nsat.sk). 
3.)  Stavebník je povinný predložiť Dopravnému úradu najneskôr do 7 dní odo dňa 
dosiahnutia konečnej výšky stavby písomnú správu, ktorá bude obsahovať fotodokumentáciu 
stavby v zábere s pozemkom  
(v prípade možnosti žiadame fotografie zaslať elektronickou poštou na adresu 
ochranne.pasma@nsat.sk a v kópii na adresu bronislava.kovacsova@nsat.sk ) a nasledujúce  
údaje stavby, spracované a overené autorizovaným geodetom:  
 a) rovinné súradnice Y, X v systéme S-JTSK (rohy záhradného domu),  

 b) zemepisné súradnice B, L v systéme WGS-84 s presnosťou na desatinu sekundy 
(rohy záhradného domu),  

 c) skutočne zamerané nadmorské výšky (Bpv) päty, najvyššieho bodu záhradného domu  
 (vrátane komínov, antén a pod.) a bleskozvodov,  
 d) metaúdaje podľa prílohy rozhodnutia. 
4.)  Akékoľvek zmeny týkajúce sa výškového a polohového riešenia stavby musia byť s 
Dopravným úradom vopred prerokované. 
5.)  V prípade zmeny stavebníka, resp. len zmeny názvu stavby, je nový stavebník, resp. 
stavebník povinný túto skutočnosť písomne oznámiť v lehote 7 dní Dopravnému úradu odo dňa 
kedy k zmene došlo. 
6.)  Dopravný úrad zakazuje dodatočne meniť výškové riešenie stavby, umiestňovať na 
strechu záhradného domu ďalšie zariadenia (antény, konštrukcie a pod.), resp. v riešenom 
území umiestňovať ďalšie stavby a zariadenia nestavebnej povahy a vysádzať a nechať rásť 
porast nad úroveň maximálnej povolenej výšky pre túto stavbu bez jeho predchádzajúceho 
súhlasu. 
7.) Podmienky rozhodnutia sú záväzné aj pre právneho nástupcu stavebníka 

 
  Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 105 ods. 3 písm. b) stavebného 
zákona priestupkom, ktorého sa stavebníci dopustia tým, že uskutočňujú stavbu v rozpore  s  
vydaným   stavebným  povolením a  môže im byť uložená pokuta do výšky 33 194,– EUR.  
   
  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, predložia: 

• Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby 
• Overený geometrický plán skutočného zamerania stavby 
• Záznam o prevzatí geodetických podkladov správcom digitálnej technickej mapy mesta 
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• Doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby, (t.j. vážne lístky o 
odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podľa tohto 
vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byť označená stavba, z ktorej 
odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť 
predložený originál uvedených dokladov.  

• Doklad o energetickej vhodnosti budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z.  
o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

  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 
 
V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania. 

 
 

O d ô v o d n e n i e 
 
 

  Dňa 20.1.2016 požiadal stavebník Marek Kajtor, bytom Kukučínova 6, 831 03 Bratislava, 
v zast.: Ing. Vladimír Hudák, bytom Pavla Horova 18, 841 08 Bratislava, o vydanie stavebného 
povolenia pre stavbu objektu na individuálnu rekreáciu „Záhradný dom KAJTOR“ na 
pozemkoch parc. č. 18850/16 a 18850/17, v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite Veľký 
Varan, v Bratislave. Žiadosť bola doplnená dňa 9.2.2016. 

   K dokumentácii pre stavebné povolenie vydala Mestská časť Bratislava – Nové Mesto 
stanovisko zn. 4495/2016UKSP/POBA zo dňa 4.5.2016, že o povolení stavby rozhodne 
v spojenom územnom a stavebnom konaní.  

Z dôvodu, že predložená žiadosť ani po doplnení neposkytovala dostatočný podklad pre 
vydanie stavebného povolenia, vyzval stavebný úrad rozhodnutím č. 1125/2016/ÚKSP/FABA-
42 dňa 19.2.2016 stavebníka o doplnenie podania v stanovenej lehote a konanie prerušil. 

 Stavebník podanie priebežne dopĺňal dňa 25.2.2016, 8.3.2016, 13.4.2016, 22.4.2016, 
4.5.2016, 20.6.2016, s posledným doplnením dňa 10.8.2016 a tak stavebný úrad pokračuje 
v konaní.    
   

Stavebný úrad doplnený spisový materiál preskúmal z hľadísk uvedených v § 37, § 62 a § 63 
stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 36 ods. 1) a § 61 ods. 1) stavebného zákona oznámil 
listom č. 1125/2016/ÚKSP/HADL/ozn, zo dňa 11.8.2016 účastníkom konania a dotknutým 
orgánom začatie spojeného konania o umiestnení a povolení stavby, pričom upustil od ústneho 
pojednávania a miestneho zisťovania. V oznámení stavebný úrad upozornil účastníkov konania 
a dotknuté orgány, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr do 10 pracovných dní 
odo dňa doručenia, inak sa na ne neprihliadne. Zároveň dotknuté orgány poučil, že ak neoznámia v 
určenej alebo predĺženej lehote svoje stanoviská, má sa za to, že so stavbou z hľadiska nimi 
sledovaných záujmov súhlasia. Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť do 3.10.2016. 
Žiaden účastník konania nemal ku konaniu pripomienky ani námietky. 

 
 V konaní sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány uvedené vo výroku tohto rozhodnutia a ich 
požiadavky a záväzné stanoviská sú zahrnuté do podmienok tohto povolenia. 

Stavebník preukázal vlastnícke právo k pozemku, na ktorom sa stavba umiestnila a povolila, 
a to predložením listu vlastníctva č. 4907. 
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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 

 
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 
 
 
 
Správny poplatok vo výške 70,– EUR bol zaplatený v pokladni tunajšieho úradu. 
 
 
Príloha: 
Situácia umiestnenia stavby  
 
 
 
Doručuje sa: 
 

1. Marek K., zast:  Ing. Vladimír H. 
2. Ing. Vladimír H. 
3. MAKKI – architekt s.r.o., Ing.arch. Erik Makki, Hrobákova 4, 851 02 Bratislava  (projektant) 
4. Ing. Ján B.  (stavebný dozor) 
5. Ing. Peter V. 
6. Zdenka V. 
7. JUDr. Rudolf B. 
8. Beata B.  
9. Vlastníci pozemku parc.č. 18850/32 (komunikácia) podľa LV č. 4917   

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

10.  SR – Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 
11.  Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 
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Na vedomie: 
 
12.  Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, oddelenie ŽPaÚP, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3  
13.  Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
14.  Dopravný úrad - Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
15.  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo, Tomášikova 46,  
  832 05 Bratislava 
16.  Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
17.  Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
18.  Hasičský a záchranný útvar Hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 

 
 
 
 
 

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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


