MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3
2618/2018/ÚKSP/STEA-40

Bratislava 04.06.2018

ROZHODNUTIE
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 „Novostavba rodinného domu Pluhová“, na ul. Pluhová 64, na pozemku parc. č.
12818/1, 12818/2 a prípojku NN aj na pozemku parc. č. 12830 v katastrálnom území Nové
Mesto
v
Bratislave,
ktorá
bola
umiestnená
rozhodnutím
č.
76/2018
a 10513/2017/UKSP/POBA-22 z dňa 12.04.2018, právoplatným dňa 14.05.2018, pre
stavebníka
(ďalej len „Stavebník“).
Predmetom stavebného konania je novostavba rodinného domu ako koncový objekt radovej
zástavby. Rodinný dom bude dvojpodlažný, nepodpivničený s plochou strechou. Na 1.NP sa
bude nachádzať obývacia izba s jedálňou a kuchyňou, technická miestnosť, WC, chodba
zádvorie a schodisko. Bude sa tu nachádzať aj letná kuchynka spolu s kúpeľňou, ktoré budú
prístupné samostatným vstupom z exteriéru. Na 2.NP sa budú nachádzať dve detské izby,
chodba, kúpeľňa a spálňa so šatníkom a kúpeľňou. Na spevnenej ploche vedľa domu budú
státia pre tri autá. Súčasťou stavby je terasa, orientovaná do záhrady, zrážková kanalizácia so
vsakovacím zariadením pre odvádzanie vody z atmosférických zrážok, úprava spevnených
plôch, káblová prípojka NN zo stĺpa vzdušného vedenia umiestneného pred pozemkom,
oplotenie a úpravy domových častí existujúcich prípojok.
Počet podlaží:
Základná úroveň objektu:
Najvyšší bod stavby od ±0,000 (atika):
Úžitková plocha:
Obytná plocha:
Zastavaná plocha:
Objektová skladba:
SO 01 – Rodinný dom

Podmienky pre uskutočnenie stavby:

2 nadzemné podlažia
±0,000 = 137,370 m n.m. B.p.v.
+6,800 = 144,50 m n.m. B.p.v.
166,60 m²
107,80 m²
119,90 m²

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval v máji
2017 Ing. Radoslav Mašlonka, autorizovaný architekt SKA * 2351AA* a
kolektív zodpovedných projektantov, ktorá je overená stavebným úradom a je
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 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. Lehota na dokončenie stavby je 24 mesiacov odo dňa začatia stavby. V prípade, že
stavebníci nie sú schopní stavbu dokončiť, majú o predĺženie termínu doby výstavby
požiadať pred jeho uplynutím. So stavebnými prácami možno začať až po právoplatnosti
tohto rozhodnutia.
4. Stavebníci sú povinní podľa § 66 ods. 2 stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu
začatie stavby.
5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebníci oznámia stavebnému úradu do 15
dní po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby a zároveň stavebníci predložia
doklady o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.
6. Stavebníci sú povinní mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a
viesť o stavebných prácach denník.
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. Stavebníci sú zodpovední za to, že pred začatím prác bude vytýčená poloha jestvujúcich
podzemných vedení a zariadení inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, ak sa dotkne
stavba alebo jej technické zariadenia, a poloha takýchto sietí počas činnosti na stavbe
bude rešpektovaná.
10. Stavebníci sú povinní 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.
11. 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
· stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných
mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom
pozemku.
12. Stavebníci sú povinní:
· uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému majú vlastnícky alebo
iný právny vzťah
· 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
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·

počas výstavby 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
a stavebné práce, ktoré svojimi účinkami obťažujú okolie a sú zdrojom hluku,
exhalátov, otrasov a prachu, sa môžu vykonávať len v pondelok až v piatok v čase od
7,00 hod. do 18,00 hod.

Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:
MČ Bratislava- Nové Mesto, odd. ŽPa ÚP, stanovisko k IZ č.
29958/9089/2017/ZP/ZBOZ dňa 07.09.2017:
- z hľadiska ochrany životného prostredia:
· dodržať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
- z hľadiska dopravného vybavenia:
· dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia
cestného zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení,
· zabezpečiť parkovanie na vlastnom pozemku v zmysle STN 73 6110/Z2,
požadované sú 3 parkovacie miesta,
· pri úprave vjazdu z miestnej komunikácie Pluhová ul. na susednú nehnuteľnosť
musí rozhodnúť podľa ustanovenia §-u 3b, ods. 1, 3 a 4 cestného zákona č.
135/1961 Zb. v platnom znení (alebo sa vyjadrí v záväznom stanovisku pre potreby
stavebného konania) príslušný cestný správny orgán- pre miestne komunikácie III.
a IV. triedy Mestská časť Bratislava - Nové Mesto,
· stavebník je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekaniu dažďových vôd z
jeho pozemku a spevnených plôch na verejnú komunikáciu.
- z hľadiska majetkovo- právnych a iných vzťahov :
· dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov susediacich a dotknutých
nehnuteľností.
Okresný úrad Bratislava, OSŽP, úsek odpadového hospodárstva, stanovisko č. OÚ-BAOSZP3-2017/91188/DAD z dňa 16.10.2017:
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,
- 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,
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· 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 S 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. V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie
dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o
vydanie vyjadrenia je potrebné doložiť 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.
Hlavné mesto SR Bratislava, súhlas k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania
ovzdušia č. MAG OZP 49409/2017/346294/Be zo dňa 09.08.2017:
Podmienky súhlasu :
- preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad) odvádzanie
znečisťujúcich látok zo spaľovania dymovodom, s ústím vo výške 7,400 m nad
úrovňou ±0,000m, (t.j. 137,370 m n. m.) s prevýšením 0,600m nad miestom
vyústenia na streche, a odvádzanie znečisťujúcich látok zo spaľovania tuhého paliva
komínom, s ústím vo výške 7,800 m nad ±0,000m, (t.j. 137,370 m n. m.)
s prevýšením 1,000 m nad miestom vyústenia streche,
- 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 (zadymovanie, 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.
Západoslovenská distribučná, a.s., stanovisko zo dňa 06.11.2017 Bratislava:
- požadovaný odber elektrickej energie s inštalovaným výkonom 14 kW (čo
predstavuje maximálny súčasný výkon 7 kW bude pripojený z novozriadenej
prípojky NN zo vzdušnej siete,
- meranie odberu elektrickej energie bude umiestnené na verejne prístupnom mieste, v
oplotení. Hlavný istič pred elektromerom žiadame použiť s menovitým prúdom 3 x 25 A
s vypínacou charakteristikou B.
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava, vyjadrenie k SP č. 1942/2018/Mz
zo dňa 08.02.2018:
Zásobovanie vodou
- vodovodná prípojka
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· ak jestvujúca vodovodná prípojka nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť
realizovaná jej rekonštrukcia na náklady vlastníka,
· zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky,
vrátane vnútorných rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej
dokumentácie a investor,
· vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného
vodovodu, vlastného zdroja vody ( napr. studne), alebo iného zdroja a nesmie byť
situovaná v blízkosti zdroja tepla, ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie
teploty pitnej vody,
· zasahovať do verejného vodovodu a vykonávať pripojenie na verejný vodovod
môžu len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené,
· 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.
Odvádzanie odpadových vôd
- kanalizačná prípojka
· ak jestvujúca kanalizačná prípojka, príp. jej časť, nie je vo vyhovujúcom stavbe,
musí byť realizovaná ich rekonštrukcia na náklady vlastníka, realizovaná ich
rekonštrukcia na náklady vlastníka.
· producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkvi verejnej kanalizácie
všetky zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej
kanalizácie,
· kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byt‘ 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.
Sloval Telekom, a.s., vyjadrenie k telekomunikačných vedení a rádiových zariadení č.
6611812127 zo dňa 29.04.2018:
- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu,
- vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v
prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3,
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DlGl
SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s.
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom
zamestnanca spoločnosti overeného správou sieti,
- v zmysle 66 ods. 7 zákona Č. 351/20 11 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpovedá projektant,
- zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle 66 ods. 10 zákona Č. 351í201 I Z.z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s
vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať
prekládku SEK,
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-

-

-

-

upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DlGl SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.
v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa 68 zákona č. 35112011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
v prípade, že žiadateľ bude So zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLQVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú
aplikáciu. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

Distribúcia SPP, a.s. stanovisko k dokumentácii pre stavebné konanie č.
TD/KS/0185/2018/An zo dňa 29.05.2018:
- VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
· stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich
plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike,
· stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti
medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a
podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73
3050 a TPP 906 01,
· pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je
stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov
presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
· pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je
stavebník povinný požiadať SPP-O o presné vytýčenie existujúcich plynárenských
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPPdistribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 441b, 825 11 Bratislava, alebo
elektronicky, prostrednictvom online formuláru zverejneného na webovom sídle
SPP-D (www.sii-distribucia.sk),
· v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti l00 m, alebo ak doba
vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
· stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o
energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne
záväzných právnych predpisov — súvisiacich technických noriem a Technických
pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN EN 1775, STN EN 12327, STN 38 6442, STN
38 6443,STN 73 6005,TPP 605 02, TPP 702 12,
· stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v
predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo
7003580717, POD SKSPPDISOIOI2OI242O6..
-

TECHNICKÉ PODMIENKY:
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· stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas
realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä
výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných
skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
· stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Peter Kristl, telč. +421 02 2040
2251) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme
plynárenských zariadení,
· stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m
na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73
3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez
použitia strojových mechanizmov,
· prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a
manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané
povolenie SPP-D,
· odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu,
· stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by
zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu
požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej
úrovne terénu,
· každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byt
ihneď ohlásené SPP-D na telč. :0850111727,
· stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy
hlavného uzáveru plynu (HUP),
· stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (
RTP ) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného
pozemku tak, aby bolí prístupné z verejného priestranstva.
-

OSOBITNÉ PODMIENKY:
· NTL PP DN 32—ID 1337937, existujúci — vyhovuje.
· HUP GK 32 existujúci — ostáva bez zmeny.
· HUP GK osadený na hranici pozemku v plyn odmernej skrinke, ktorej rozmery je
potrebné zosúladiť tak, aby bola zabezpečená manipulácia s komponentmi bežným
náradím a pripraví sa pre montáž plynomeru BK 4T G4 (rozostup hrdle! 250 ± 0,5).
· k žiadosti o montáž meradla predložiť Odbornú prehliadku OPZ a tlakovú skúšku
OP

UPC BROAD BAND SLOVAKIA, s.r.o. zákres evid. č. 269/2018 zo dňa 21.05.2018:
- pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete,
- v ochrannom pásme káblov 1 m ma obidve strany vykonávať ručný výkop,
- v prípade obnaženia našich káblov, zabezpečiť ich ochranu,
- pred zásypom pozvať zástupcu UPC na obhliadku, či káble nie sú porušené,
- zásyp káblov UPC vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť signalizačnú
fólie na káble,
- križovanie s sieťou UPCC je nutné realizovať popod sieť UPC.

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 105 ods. 3 písm. b)
stavebného zákona priestupkom, ktorého sa stavebníci dopustia tým, že uskutočňujú novú
stavbu bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním a môže im byť uložená pokuta do
výšky 33 194 €.
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Po ukončení prác stavebníci predložia stavebnému úradu návrh na kolaudáciu,
nakoľko stavbu nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
Ku kolaudácii stavby stavebníci, okrem dokladov uvedených v § 17 vyhlášky č.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predložia:
· doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby
· záznam o prevzatí geodetických podkladov správcom digitálnej technickej mapy
mesta,
· energetický certifikát,
· povolenie na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia, vydáva Hl. m. SR
Bratislava.
Platnosť stavebného povolenia:
Podľa § 67 ods. 2) stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do
dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Platnosť stavebného povolenia je
možné predĺžiť na základe žiadosti. Vo veci musí byť rozhodnuté pred uplynutím platnosti
tohto rozhodnutia.
Námietky účastníkov konania:
V konaní neboli vznesené námietky účastníkmi konania.

Odôvodnenie
Dňa 19.01.2018 s posledným doplnením dňa 23.04.2018, podal Stavebník, žiadosť o
vydanie stavebného povolenia na stavbu „Novostavba rodinného domu Pluhová“, na Pluhovej
64, na pozemkoch parc. č. 12818/1, 12818/2 a prípojku NN aj na pozemku parc. č. 12830 v
katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave, ktorá bola umiestnená rozhodnutím č. 76/2018
a 10513/2017/UKSP/POBA-22 z dňa 12.04.2018, právoplatným dňa 14.05.2018.
Stavebný úrad predloženú žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v § 62 a § 63
stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámil listom č.
2618/2018/ÚKSP/STEA-ozn zo dňa 24.04.2018 účastníkom konania začatie stavebného
konania, pričom upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania
mohli uplatniť svoje námietky do 21.05.2018. Do podkladov rozhodnutia nenahliadol žiaden
účastník konania. V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.
V konaní sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány uvedené vo výroku rozhodnutia,
okrem vo výroku citovaných vyjadrení, žiadateľ zabezpečil súhlasné rozhodnutia a stanoviská
aj týchto dotknutých orgánov : Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy č. KRHZ-BA-HZUB6-2623/2017-001 zo dňa 02.08.2017, Orange
Slovensko a.s., č. BA-1497/2018 zo dňa 09.05.2018, Siemens s.r.o., č. PD/BA/101/18 zo dňa
25.05.2018, OTNS, a.s., ( správca optickej siete SWAN) č. 2823/2018 zo dňa 18.05.2018.
Stavebný úrad posúdil stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad. Podmienky
dotknutých orgánov a správcov sú zahrnuté do podmienok tohto povolenie. Stavebný úrad
v rozhodnutí neuviedol tie časti podmienok, v ktorých sa uvádzajú údaje, ktoré sú informačné
a nemajú všeobecnú platnosť.
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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.
Stavebníci preukázali vlastnícke právo k stavbe výpisom listu vlastníctva č. 538.
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.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 správneho poriadku podať odvolanie do
15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka ul. 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 50,00 eur zaplatený bankovým prevodom dňa 18.04.2018.

Doručuje sa verejnou vyhláškou:
Účastníkom konania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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14.
15.
16. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11,
Na vedomie:
Dotknutým orgánom a správcom sietí:
1. Hl. m. SR Bratislava - Magistrát OUIC, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava 1,
2. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ŽPaÚP, Junácka 1, 832 91 Bratislava,
3. Hasičský a záchranný útvar hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava,
4. Okresný úrad Bratislava, OSoŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,
5. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 1, 812 28 Bratislava,
6. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava,
7. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií, a bezpečnosti MV SR,
odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 81272 Bratislava,
8. SPP distribúcia., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26,
9. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29,
10. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1,
11. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 08 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

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15
dní na úradnej tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 83291 Bratislava.
15.deň vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:

Dátum zvesenia:
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