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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“) podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(ďalej len „správny poriadok“), § 88 odst. 3) a § 90 stavebného zákona

povoľuje odstránenie

stavby „Rodinný dom- Pluhová 64, Bratislava III.“, so súp. č. 975, na pozemkoch parc. č.
12817/4 v katastrálnom území Nové Mesto, vlastníkovi Ing. Michalovi Marčokovi, bytom
Pluhová 975/64, 831 03 Bratislava, na vlastné náklady.

Pre odstránenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Pri odstraňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

2. Stavba bude odstránená najneskôr do 6 mesiacov po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
S odstraňovaním možno začať až po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

3. Stavba bude odstraňovaná zhotoviteľom. Vlastník stavby oznámi stavebnému úradu 15
dní po výberovom konaní zhotoviteľa búracích stavebných práca preukáže jeho odbornú
spôsobilosť na výkon týchto prác.

4. Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri búracích prácach dodržiavať ustanovenia zák.
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov v súlade s vyjadrením OÚ-BA-
OSZP3-2017/75435/DAD zo dňa 04.08.2017:
· Držiteľ odpadov je povinný:

- zhromažďovať odpady vy triedené 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 osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o
odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,
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- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na
Evidenčnom liste odpadu v súlade § 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.

· Držiteľ odpadov po ukončení búracích prác najneskôr do 30 dní predloží tunajšiemu
úradu doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby
oprávnenou osobou, (t.j., vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre
jednotlivé druhy odpadov 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.

5. Prípojky na inžinierske siete sa pred odstraňovaním odpoja a miesto odpojenia sa
bezpečne zaistí.

6. Stavba bude odstraňovaná postupným rozoberaním dostupnou stavebnou technikou, bez
použitia výbušnín.

7. Nebezpečné miesta na búranisku sa opatria výstražnými nápismi a zaistia sa proti vstupu
nepovolaných osôb.

8. Vlastník odstraňovanej stavby bude stavebné práce realizovať tak, aby nedošlo k
poškodeniu nehnuteľnosti na pozemku parc. č. 12819/1 a 12817/4,5,6,7,8,9,10 v
katastrálnom území Nové Mesto a zabezpečí obnažené štítové časti susedných stavieb tak,
aby sa zamedzilo vnikaniu zrážok  do nich.

9. Ukončenie odstraňovania stavby je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu.
10. Po odstránení stavby bude pozemok využitý na výstavbu.

V konaní neboli uplatnené námietky účastníkmi konania.

Odôvodnenie

Dňa 27.10.2017 s posledným doplnením dňa 01.02.2018, požiadal stavebník Ing.
Michal Marčok, bytom Pluhová 64, 831 03 Bratislava o odstránenie stavby rodinného domu
na ul. Pluhová 64 v Bratislave, so súp. č. 975, na pozemku parc. č. 12818/1 v katastrálnom
území Nové Mesto.

Stavebný úrad v súlade s ustanovením 88 ods. 3) stavebného zákona a 18 ods. 3)
správneho poriadku dňa 18.01.2018 oznámil účastníkom konania začatie konania o odstránení
stavby, pričom upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, nakoľko
nehnuteľnosti a okolie odstraňovaných stavieb sú stavebnému úradu dobre známe.

K odstráneniu stavby sa kladne vyjadrili Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti
o životné prostredie a Mestská časť Bratislava Nové – Mesto. Na základe preskúmania
žiadosti a uskutočneného konania stavebný úrad rozhodol tak ako je vo výroku rozhodnutia
uvedené.
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Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia
na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava 3, 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 20,00 eur zaplatený bankovým prevodom.

Oznámenie sa doručí:
1. Ing. Michal Marčok, Pluhová 64, 831 03 Bratislava
2. Jitka Vulganová, Pluhová 62, 831 03 Bratislava
3. Etela Kasincová, Hálkova 50, 831 03 - doručí sa verejnou vyhláškou
4. Zuzana Habovštiaková, Martinčekova 28, 821 09 Bratislava - doručí sa verejnou

vyhláškou
5. MIRIUS Bratislava s.r.o., Kovácsova 401/39, 851 10 Bratislava - doručí sa verejnou

vyhláškou
6. Mikuláš Smetana, Pavlovská 1, 831 03 Bratislava - doručí sa verejnou vyhláškou
7. Helana Smetanová, Pavlovská 1, 831 03 Bratislava - doručí sa verejnou vyhláškou
8. Jurij Fejer, Adámiho 18, 841 05 Bratislava - doručí sa verejnou vyhláškou
9. Yveta Fejerová, Adámiho 18, 841 05 Bratislava - doručí sa verejnou vyhláškou
10. Hlavné Mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
11. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava

Na vedomie:
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12.Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo,
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
14.Mestská časť Bratislava- Nové Mesto, oddelenie ŽPaÚP, tu

Doručuje sa za účelom vyvesenia:
15. 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:


