
 
696/2017/UKSP/SILJ-16                                      Bratislava    08.03.2017 

 
 
 
 

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 stavebného konania vedeného podľa § 61 stavebného zákona rozhodla 
takto:  
podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„správny poriadok“) a § 66 stavebného zákona 
 

povoľuje 
 
stavbu „Rodinný dom“ pozemku parc. č. 4436 reg. „C“  v katastrálnom  území Vinohrady, po 
vydanom územnom rozhodnutí č. 6090/2016/UKSP/POBA-UR-27 zo dňa 08.09.2016, 
právoplatným dňa 09.11.2016 a oprave územného rozhodnutia č. 2114/2017/UKSP/POBA zo 
dňa 25.01.2017 stavebníkovi Green Home Projects, s.r.o., so sídlom Hlinícka 2/A, 831 52 
Bratislava. 
 
Projektová dokumentácia rieši výstavbu rodinného domu s 3 bytovými jednotkami so 
zastavanou plochou 330,1m2.  Stavba bude mať jedno podzemné podlažie a tri nadzemné 
podlažia, pričom tretie nadzemné podlažie pod plochými strechami bude ustúpené  
a predstavuje 30% zastavanej plochy. Súčasťou stavby sú spevnené plochy, oporné múry,  
oplotenie, terénne úpravy, napojenie stavby na verejné  rozvody inžinierskych sietí 
a prebudovanie NN prípojky . Dopravne je objekt napojený na ulicu Horská. Statická doprava 
je zabezpečená v podzemnej garáži na 1. PP vytvorením 14 plnohodnotných parkovacích státí  
a 1 parkovacím státím pre menšie vozidlo. 

 
Podmienky pre uskutočnenie stavby: 
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Karolom 

Fraňom v termíne 07/2016, 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. 
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4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný 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. 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, 
• 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 pripustných hodnotách hluku, infrazvuku a 
vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí. 

12. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov: 
• pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť existujúce inžinierske siete a pri 

výstavbe dodržať ich ochranné pásma a požiadavky ich správcov. 
Hlavné mesto SR Bratislava, súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania 
ovzdušia č. MAGS OZP 57577/2016/390629/Ri-Be zo dňa 22.11.2016: 

• Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad) odvádzanie 
znečisťujúcich látok zo spaľovania tuhého paliva komínom (3ks), s ústím vo výške 
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min. 11,1300 m nad úrovňou  ± 0,000 m, t.j. (172,80 m.n.m.), s prevýšením min. 
1,000 m nad rovinou 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 (zadym ovanie, zápach, obťažovanie susedov) 
vzdialenosť komínov od hranice susedného pozemku v súlade s § 4 ods.2 a § 6 ods.1, 
2 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.  

Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Stanovisko k investičnému zámeru č. ŽPaÚP – 
181/12015/AU, zo dňa 07.12.2015 
- z hľadiska ochrany životného prostredia: 

• Dodržať zákon Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  
• Zabezpečiť vyjadrenie štátnej vodnej správy k stavbe podľa § 28, ods.l a § 63, ods. 3, 

písm. aj zákona Č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ktorú vykonáva mestská 
časť Bratislava-Nové Mesto -odd. životného prostredia a územného plánovania 
miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto 

• Zabezpečiť vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny, ktorým je Okresný úrad 
Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP v zmysle zákona Č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v platnom znení 

 - z hľadiska dopravného vybavenia: 

• Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného 
zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení.  

• Doriešiť zriadenie vjazdu na pozemok z účelovej komunikácie Horská.  
• Doriešiť zabezpečenie dostatočných rozhľadových pomerov a stanoviť podmienky pre 

ich zabezpečenie - na výjazde z hromadnej garáže (podľa čl. 19 STN 736058 - výjazd 
z garáže musí byť od priľahlého okraja jazdného pásu vo vzdialenosti najmenej na 
dĺžku najväčšieho projektom predpokladaného vozidla - pri 4,5m dlhom vozidle to je 
4,5 m + rozhľad podľa STN 736102); na výjazde z parkoviska, dvora, spevnenej 
plochy (podľa čl.18 STN 736056 - výjazd z ohradených pozemkov musí byť od 
priľahlého okraja jazdného pásu vo vzdialenosti najmenej 2/3 dĺžky najväčšieho 
projektom predpokladaného vozidla - pri 4,5 m dlhom vozidle sú to 3,0m + rozhľad 
podľa STN 736102).  

• Z dôvodu, že napojenie RD je na komunikáciu, ktorá nie je zaradená v sieti miestnych 
komunikácií (Horská ulica), MČ BNM novovybudované napojenie komunikácie 
neprevezme do svojej  správy a zostane v správe a údržbe stavebníka.  

• Stavebník je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekaniu dažďových vôd z 
jeho pozemku a spevnených plôch na verejnú komunikáciu.  

• 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: 

• Zistiť a vytýčiť inžinierske siete a dodržať požiadavky ich správcov. 
Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, štátna vodná správa -záväzné stanovisko č. 
29200/8718/2016/ZP/ZBOZ, zo dňa 09.08.2016 

• Dodržať zákon Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
• Odvádzanie odpadových vôd bude realizované ako delená sústava 
• Splaškové vody budú odvádzané kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie. 
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• Odvádzanie dažďových vôd bude zabezpečené do retenčnej nádrže a vsakovacieho 
systému. 

• Stavba bude realizovaná a prevádzkovaná tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo 
znečisteniu povrchových a podzemných vôd. 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie v Bratislave, vyjadrenie z 
hľadiska odpadového hospodárstva č. OÚ-BA-OSZP3-2016/106816/DAD, zo dňa 
08.12.2016: 

• 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 
- 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 osobne 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 

• 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.  

• v žiadosti o stanovisko ku kolaudácii je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob 
nakladania s odpadmi zo stavby (t.j. vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej 
osobe pre jednotlivé druhy odpadov, príjmové doklady, faktúry) v ktorých musí byť 
označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za 
relevantný 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, orgán ochrany prírody č.OU-BA-OSZP3-
2016/105393/HRB zo dňa 07.12.2016:  

• Na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona.  
•  Výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podľa zákona v území 

zakázanú.  
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•  Záujmové územie je mimo prvkov Regionálneho územného systému ekologickej 
stability mesta Bratislavy (SAŽP 1994).  

• Nakoľko realizáciou stavby dochádza k výrubu dvoch stromov s obvodom kmeňa nad 
40 cm (vo výške 130 cm nad zemou), stavba si vyžiadala vydanie predchádzajúceho 
súhlasu  osobitným rozhodnutím orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona 
(výrub drevín) na mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.  

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, stanovisko  
č. KRPZ-BA-KDI3-16-301/2016 zo dňa 07.12.2016: 

• Parametre parkovacích miest situovaných v garáži požadujeme navrhnúť v súlade s 
STN 73 6056 tak, aby bol umožnený bezpečný a plynulý vjazd a výjazd vozidiel, 
pričom ich šírkové parametre požadujeme navrhnúť pre vozidlá skupiny l, podskupina 
02 (šírka vozidla 1,80 m).  

• V prípade zásahu stavby do priľahlých cestných komunikácií požadujeme najskôr 30 
dní pred začatím realizácie stavby predložiť projekt organizácie dopravy na 
prerokovanie a odsúhlasenie Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ v Bratislave 
pre potreby určenia dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.  

• Zabezpečením 14 parkovacích miest v garáži rodinného domu považujeme potreby 
statickej dopravy v zmysle STN 73 6110/Z2 za dostatočne uspokojené.  

• K predloženej projektovej dokumentácii pre potreby stavebného konania nemáme iné 
pripomienky.  

GEON, a.s., vyjadrenie č. 0138/2016 zo dňa 09.09.2016: 
• Požadovaný odber elektrickej energie bude zabezpečený z energetických zariadení 

IBV Slanec v správe GEON, a.s. 
• Pre pozemok parc. č. 4436 bola vybudovaná NN prípojka káblom NAYY -J 4x25mm2 

vedená z rozvodnej skrine 6 - PRIS istená nožovými poistkami 3x63A. Prípojka je 
ukončená prípojkovou skriňou RE na hranici pozemku.  

• Investor na vlastné náklady zrealizuje zrušenie uvedenej prípojky a vybuduje pre 
potreby rodinného domu novú prípojku káblom CYKY 4x25mm2 a istením max. 160 
A. Pripojenie budúceho rodinného domu bude ukončené rozvádzačom ER 2,0/SZ pre 
osadenie 3 kusov fakturačných meradiel s istením 2 x 32/3B a l x 40/3B, tak ako je 
uvedené v projekte elektroinštalácie pre stavebné povolenie.  

• Kryty nemeranej časti odberu požadujeme upraviť tak, aby ich bolo možné 
zaplombovať. 

• Elektromerový rozvádzač s fakturačným meraním bude umiestnený v oplotení na 
hranici pozemku tak, aby bola voľne prístupná pracovníkom GEON, a.s. a im 
povereným osobám v každú dennú a nočnú hodinu. 

• Pri prácach na kábloch a zariadeniach GEON, a.s. požiadať pracovníka GEON, a.s. o 
technický dozor. 

• Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia GEON, a.s. a ich ochranné pásma 
v súlade s platnými legislatívnymi predpismi. 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 32582/2016/Nz, zo dňa 26.08.2016: 
• rešpektovať zariadenia BVS, a.s. a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení 

a súčastí podl'a § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách 

• Technické riešenie. návrh a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí byť v 
súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách v znení ďalších zákonov, za súčasného dodržania STN, EN a ON, 
vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s platnými "Technickými podmienkami 
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pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a 
technickými podmienkami zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej 
prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s." (ďalej len 
"technické podmienky").  

• V zmysle "technických podmienok" je potrebné navrhnúť a realizovať vodomernú 
šachtu a zároveň je potrebné dodržať platné ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 5403 
a STN 73 6005, príp. ďalšie súvisiace normy a zákony, vrátane ich zmien a dodatkov.  

•  Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia 
byť v koordinácii a v súlade s platnými STN.  

• Zásobovanie vodou  
S navrhovaným technickým riešením zásobovania predmetnej nehnuteľnosti vodou 
súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v texte 
vyjadrenia:  

 a/ Vodovodná prípojka  
1. Ak jestvujúca vodovodná prípoj ka nie je vo vyhovujúcom stave, musi byť 

realizovaná jej rekonštrukcia na náklady vlastníka.  
2. Vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomerom musí byť priama 

bez lomov a nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by 
mohli mať vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody 
alebo ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody. 

3. Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, 
vrátane vnútorných rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie 
a investor.  

4. Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného 
vodovodu, vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie 
byť situovaná v blízkosti zdroja tepla, ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie 
teploty pitnej vody.  

5. Právo vykonať zásah do verejného vodovodu a pripojenie na verejný vodovod 
môžu realizovať len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené. 

6. Akákoľvek stavebná alebo iná činnosť v trase vodovodu a kanalizácie, vrátane 
pásma ochrany, sa môže vykonávať iba so súhlasom a podľa pokynov BVS, ktorej 
je potrebné v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť zahájenie týchto prác.  

b/ Vodomerná šachta  
1. Vodomerná šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené 

meradlo - vodomer. Vodomer je súčasťou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve 
BVS.  

2.   Vodomerná šachta umiestnená na parcele č. 4436 musí byť stavebne a priestorovo 
vyhovujúca požiadavkám BVS.  

3. Majitel' je povinný vodomernú šachtu zabezpečiť tak, aby nedošlo k 
mechanickému poškodeniu meradla a v zimnom období ochrániť meradlo proti 
zamrznutiu.  

4. Vodomerná šachta žiadnym spôsobom nesmie ohrozovať bezpečnosť a ochranu 
zdravia zamestnancov vykonávajúcich činnosti spojené s odčítaním vodomerov, 
výmenou vodomerov, opravami vodomerných zostáv a inými prácami súvisiacimi s 
meradlom.  

5. Vo vodomernej šachte je prísne zakázané skladovať akýkoľvek materiál nesúvisiaci 
s prevádzkou vodomernej šachty.  

c/ Montáž meradla - vodomeru  
1. Náklady na montáž fakturačného vodomeru ako aj údržbu vodomernej šachty znáša 

vlastník prípojky.  
2. vlastník pripájanej nehnutel'nosti je povinný písomne požiadať BVS o kontrolu 

technickej pripravenosti na montáž vodomeru. 
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• Odvádzanie odpadových vôd  
K odvádzaniu vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ do vsaku na pozemku 
investora nemáme námietky. Odvádzanie odpadových vôd požadujeme riešiť ako 
delený systém, odvedenie vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ požadujeme 
riešiť mimo splaškovú kanalizáciu a spôsobom, ktorý vyhovuje konkrétnym 
hydrogeologickým podmienkam. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo kontroly 
spôsobu odvádzania týchto vôd. Do verejnej kanalizácie je možné vypúšťať výlučne 
splaškové odpadové vody. S odvádzaním odpadových vôd z predmetnej nehnutel'nosti 
budeme súhlasiť za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v texte 
vyjadrenia:  
a/ Kanalizačná prípojka  
1. Ak jestvujúca kanalizačná prípojka, príp. jej časť, nie je vo vyhovujúcom stave, 

musí byť realizovaná ich rekonštrukcia na náklady vlastníka.  
2. Kanalizačnú prípojku, ktorej súčasťou musí byť revízna šachta na kanalizačnej 

prípojke, je potrebné riešiť v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich zmien a 
dodatkov, príp. súvisiacich noriem /stúpačky, poklop a pod./ 

3. Revíznu šachtu na kanalizačnej prípojke požadujeme umiestniť 1 m za hranicou 
nehnuteľnosti, na pozemku vlastníka nehnuteľnosti.  

4. Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie 
všetky zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej 
kanalizácie.  

5. Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s 
ustanovenou najvyššou prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č.3 
Vyhlášky MŽP SR Č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti 
prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.  

b/  Realizácia kanalizačnej prípojky  
• V prípade splnenia podmienok uvedených vo vyjadrení vyššie a pred pripojením 

nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu v danej lokalite je vlastník pripájanej 
nehnuteľnosti povinný písomne požiadať ~VS o preverenie technických podmienok 
pripojenia na verejnú kanalizáciu.  

GRUNT, a.s., vyjadrenie č. 2/2016, zo dňa 20.01.2016: 
• Na predmetnú parcelu č. 4436, kat. územie Vinohrady boli vyvedené prípojky 

vodovodu a kanalizácie pre jeden rodinný dom, upozorňujeme stavebníka, že 
nebudeme súhlasiť s rozkopávkou cesty Horská ulica, pre prípadné ďalšie prípojky.  

• Nebudeme súhlasiť s parkovaním, ani príležitostným, na ceste Horská ulica.  
 
  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 €.   
  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 
• zápis do digitálnej technickej mapy mesta 
• doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby 
• energetický certifikát 
• revízne správy, tlakové skúšky vodovodu, skúšky tesnosti kanalizácie 
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  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 

 
O d ô v o d n e n i e 

 
Dňa 26.08.2016 požiadal stavebník Green Home Projects, s.r.o. so sídlom Hlinícka 

2/A, 831 52 Bratislava v zastúpení Mgr. Ing. Igorom Koščom, bytom Pekná cesta 27, 831 52 
Bratislava o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Rodinný dom" na pozemku parc. č. 
4436 reg. „C“  v katastrálnom  území Vinohrady, pre ktorú bolo vydané územné rozhodnutie  
č. 6090/2016/UKSP/POBA-UR-27 zo dňa 08.09.2016 s právoplatnosťou 09.11.2016. 

Nakoľko predložené podanie neposkytovalo dostatočný podklad pre povolenie stavby, 
stavebník bol vyzvaný k doplneniu podania a konanie bolo rozhodnutím č. 10826/2016/SILJ-
245 zo dňa 21.12.2016 prerušené. Nedostatky podania boli odstránené dňa 19.01.2017. 

Stavebný úrad doplnený spisový materiál preskúmal z hľadísk uvedených v § 62  a  
§ 63 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1) stavebného zákona oznámil 
listom č. 696/2017/UKSP/SILJ-ozn zo dňa 25.01.2017 účastníkom konania a dotknutým 
orgánom začatie stavebného konania, pričom upustil od ústneho pojednávania a miestneho 
zisťovania. Účastníci konania mohli uplatniť svoje námietky do 03.03.2017. V konaní neboli 
vznesené námietky a pripomienky účastníkov konania.  
 V konaní sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány uvedené vo výroku tohto rozhodnutia 
a Hasičský a záchranný útvar Hl. m. SR Bratislavy stanoviskom č. KRHZ-BA-HZUB6-
3646/2016 zo dňa 16.12.2016. Podmienky dotknutých orgánov sú zahrnuté do podmienok 
tohto povolenia. V konaní bolo priložené rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, 
pozemkový a lesný odbor č. OU-BA-PLO-2017/6883/MPI zo dňa 10.01.2017 o trvalom 
odňatí poľnohospodárskej pôdy pre stavbu povoľovaného rodinného domu na pozemku p.č. 
4436 reg. „C“ 

Stavebník preukázal vlastnícke a iné právo k pozemku, na ktorých sa stavba 
umiestnila a to predložením výpisu z listu vlastníctva č. 4089 a zmluvou o zriadení vecného 
bremena na predmetný pozemok zo dňa 12.10.2015. 

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 50 eur zaplatený v pokladni tunajšieho úradu. 
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Doručuje sa: 
1. Green Home Projects, s.r.o., Hlinická 2/A, 831 02 Bratislava 

Na adresu: Mgr. Ing. Igor Košč, Pekná cesta 27, 831 52 Bratislava 
2. Ing. Stanislav Moravčík, Alstrova 134, 831 06 Bratislava 
3. Ing. Karol Fraňo, Sládkovičova 64, 974 01 Banská Bystrica 
4. Ing. Miroslav Novotný, CSc., Horská 17 831 52 Bratislava 
5. Ing. Zlata Novotná, Horská 17, 831 52 Bratislava  
6. Ing. Peter Socha, Hečkova 6, 831 51 Bratislava 
7. Mgr. Soňa Sochová, rod. Budjačová, Zálužnícka 5, 821 01 Bratislava 
8. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

 
Na vedomie: 

9. Grunt, a.s., Horská 11/C, 831 52 Bratislava 
10. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, oddelenie ŽPaÚP, Junácka 1, 832 91 

Bratislava 3 
11. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
12. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava 
13. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana prírody a krajiny, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
14. Hasičský a záchranný útvar Hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
15. SLANEC, s.r.o., Horská 11/C, 831 52 Bratislava 
16. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
17. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
18. GEON, a.s., Horská 11/C, 831 52 Bratislava 
19. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

 
 
Doručuje sa za účelom vyvesenia: 

20. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU 
 
 
 
 
 
 

Potvrdenie dátumu zverejnenia: 
 
   Dátum vyvesenia:        Dátum zvesenia: 
 
 


