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

p o v o ľ u j e

stavbu „ Vstavba plynovej kotolne so solárnym systémom na prípravu TÚV v bytovom dome
na ulici Plzenská č. 11, Bratislava“ v bytovom dome na Plzenskej ulici č. 11, súpis. č. 18, na
pozemku parc. č. 11329 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave stavebníkom,
vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Plzenskej ul. č. 11, 831 03
Bratislava (ďalej len „stavebníci“).

Projekt rieši technologické vybavenie novej kotolne v objekte na ulici Plzenská č. 11.
Uvedený objekt bude vykurovaný teplou vodou 80/60°C. Tá sa bude pripravovať v dvoch
teplovodných závesných kondenzačných plynových kotloch BUDERUS typ GB 192-50
s výkonom 49 kW každý. Celkový výkon kotolne je 98 kW. Kotolňa bude vybudovaná
v suteréne objektu na ulici Plzenská č. 11 v samostatnom vetranom priestore. Priestor bol
predtým využívaný ako sušiareň. Kotle sú vybavené plynovou automatikou, prevádzkovým
a havarijným termostatom, ktorý zabraňuje prehriatiu vody. Kotle budú v prevedení „turbo“,
t.j. s núteným odvodom spalín pomocou spalinového ventilátoru a prívodom spaľovacieho
vzduchu z priestoru kotolne. Kotle sú napojené na zberný dymovod  priemeru 160 mm ústiaci
do komínu. Komínové teleso je dvojplášťové priemeru 160 mm. Komín je uchytený na
obvodovej stene objektu z vonkajšej strany a bude vyvedený nad strechu objektu. Vyústenie
komínu je cca. 25 m od okolitého terénu a nad strechu presahuje 1500 mm. Spalinovod bude
opatrený zberačom kondenzátu. Každý kotol má vlastné zabudované cirkulačné čerpadlo
riadené reguláciou. Celý vykurovací systém vrátane kotolne je zabezpečený v zmysle STN
EN 12 828 uzatvorenou membránovou tlakovou nádobou EXPANZOMAT 100 l do 0,6 MPa.
Expanzná nádoba má veľkosť 100 l. Veľkosť nádoby bola stanovená na základe objemu vody
vo vykurovacom systéme a zväčšeniu jej objemu pri zohriatí z 10°C na 90°C včítane rezervy.
Expanzná nádoba bude umiestnená v priestore kotolne. Prevádzkový tlak – 250 kPa. Všetky
ďalšie zariadenia t.j. čerpadlo vykurovania a prípravy TÚV sú umiestnené v priestore kotolne.
Pri kotloch je osadený anuloid (v rámci súpravy TL-2). Prepojenie rozdeľovačov a kotlov je
zabezpečené spojovacím potrubím DN 50. Doplňovanie vody do systému bude cez plniaci
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ventil. TÚV sa pripravuje v jednom zásobníkovom bivalentnom rýchloohrievači BUDERUS
SM 500 o objeme 500 l. Ohrievač je vybavený vlastným prívodom tepla z rozdeľovačov.
Cirkulácia vykurovacieho média je zabezpečená samostatným čerpadlom. Pri dosiahnutí
teplej vody na strane TÚV 55°C sa vypína čerpadlo na prívode vykurovacej vody. Riadenie
čerpadla a prednostný ohrev TÚV zabezpečuje regulácia.  Ako alternatívny zdroj pre prípravu
TÚV sa uvažuje v ďalšej etape s osadením slnečných vákuových trubicových kolektorov
napr. SCHENER alebo BUDERUS v počte 6 ks na plochej streche bytového domu. Osadenie
kolektorov bude na stojanoch s pevným nastavením 45°. Konštrukcia pre uchytenie
kolektorov musí byť zaistená proti posunutiu a prehnutiu. Technológia solárneho systému
bude umiestnená v kotolni. Riadenie čerpadla a prednostný ohrev TÚV  zabezpečuje
regulácia. Cirkulácia TÚV bude zabezpečená cirkulačným čerpadlom GRUNDFOS UPS 25-
60 FB. Obeh vykurovacieho média pre vykurovanie a ohrev TÚV budú zabezpečovať
obehové čerpadlá osadené na výtlaku na rozdeľovači typ GRUNDFOS s elektronickou
reguláciou. Kotolňa je vybavená ekvitermickou reguláciou. Regulácia zabezpečuje kaskádové
spustenie kotlov, reguláciu vykurovacieho média  podľa vonkajšej teploty riadením
trojcestného ventilu na vykurovacej vetve, riadenie cirkulačného čerpadla pre TÚV
a prednostný ohrev TÚV. Po osadení solárneho systému bude regulácia doplnená o modul
solárneho systému.

Podmienky pre uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing.
Ľubomírom Klobučníkom v termíne 04/2018, ktorá je overená stavebným úradom v
stavebnom konaní a je súčasťou tohto povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Stavebník musí zabezpečiť, aby počas celej
doby výstavby bola na stavbe k dispozícii príslušná projektová dokumentácia overená
stavebným úradom, stavebné povolenie, stavebný a montážny denník, súčasťou ktorého je
tiež prehľadný záznam o osobách pomáhajúcich na stavbe. Tieto dokumenty sú potrebné na
uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
2. So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť
(§52 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov).
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy a normy týkajúce sa
bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o bezpečnosti práce a technických zariadení
pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Lehota na dokončenie stavby je 24 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.
5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky firmou SETING Bratislava, s.r.o.,
Vranovská 6, 851 01 Bratislava, IČO: 31397778. Bez zabezpečenia  odborného vedenia
stavby nesmie byť začaté zo stavebnými prácami.
6. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác
v súlade ust. § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona.
7. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom
prístup na stavenisko a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu na stavbe. V prípade, že sa na
stavenisku vyskytnú závady ohrozujúce bezpečnosť a zdravie osôb, je stavebník povinný
ohlásiť ich stavebnému úradu.
8. Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok , ktorý je
podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f
stavebného zákona. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov
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predloží stavebník stavebnému úradu pri ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním v
rámci kolaudačného konania stavby.
9. Skladovanie stavebného materiálu počas realizácie stavby na verejných
priestranstvách, t.j. na uliciach, námestiach, chodníkoch a podobne nie je povolené.
O povolenie na zaujatie verejného priestranstva je nutné požiadať Mestskú časť Bratislava -
Nové Mesto.
10. Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa
s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Stavebník
môže požiadať stavebný úrad o predĺženie platnosti stavebného povolenia (v súlade s §67, 69
stavebného zákona) na základe odôvodnenej žiadosti podanej správnemu orgánu pred
uplynutím uvedenej lehoty. Žiadosť musí byť podaná v dostatočnom časovom predstihu tak,
aby o žiadosti bolo možné právoplatne rozhodnúť pred uplynutím doby jeho platnosti.
11. Stavebné rozhodnutie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre
právnych nástupcov stavebníka a ostatných účastníkov konania podľa §70 stavebného zákona.
12. O zaujatie verejného priestranstva je potrebné požiadať Mestskú časť Bratislava –
Nové Mesto.
13. Počas   realizácie   stavby  nezaťažovať  nad  prípustnú   mieru  užívanie
nehnuteľností  na susedných pozemkoch.
14. 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.

15. 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.

16. 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, 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

· umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a
umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku. Stavebník  je
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povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku ku ktorému má vlastnícky
alebo iný právny vzťah,

· mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu na riadenú skládku. Stavebník ku
kolaudácii doloží doklady o množstve a spôsobe  zneškodnenia odpadu zo stavby
(prevzatie zmluvnou stranou), pričom budú dodržané ust. zákona o odpadoch
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN hl. m. SR
Bratislavy o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a  drobnými  stavebnými odpadmi na
území hl. m. SR Bratislavy, VZN MČ Bratislava -Nové Mesto o dodržiavaní poriadku
a čistoty.

17. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky
č. 532/2002Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách  na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách  na stavby
užívané osobami  s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné
technické normy.

18. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:

Distribúcia SPP, a.s. súhlasné vyjadrenie č. TD/PS/0358/2018/An zo dňa 21.11.2018:
· Stavebník je povinný pre realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke

plynárenského zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení . Peter Jung, tel.č. -
421 02 2040 2147, e-mail: peter.jung@spp-distribúcia.sk,

·  Bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uvisť
plynárenské zariadenie do prevádzky,

· V zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je
povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal,

· Stavebník je povinný dodržať ochranné 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 a STN 73
3050,

· 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-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-
distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo
elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-
D (www.spp-distribúcia.sk),

· V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m,

· Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať stanovenia 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, TPP 7O4O1; 605 02, 702 01, 702
02, STN 38 6442, 38 6443, 07 0703,
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· Stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické požiadavky stanovené
v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vyjadrenie k zmene na
existujúcom odbernom mieste číslo 200217118, POD SKSPPDIS070120023286,

TECHNICKÉ PODMIENKY:
· Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na

každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050
až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez
použitia strojových mechanizmov,

· Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa pripojovacieho plynovodu rešpektovala
iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri
prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému
poškodeniu,

· 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 boli prístupné z verejného priestranstva,

· Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie a odpojovacie práce (ostrý prepoj)
medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným pripojovacím
plynovodom vykonala iba oprávnená osoba – zhotoviteľ, na základe technologického
postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie
a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,

· Stavebník je povinný zabezpečiť, aby po vykonaní prepoja a odpoja prípojkovým „T
kusom“ bola vykonaná skúška tesnosti, vrátane vyhotovenia Zápisu,

· Stavebník je povinný minimálne 3 pracovné dni pred zasypaním pripojovacieho
plynovodu požiadať o vykonanie kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu
prostredníctvom on-line aplikácie na webovom sídle SPP-D,

· Stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky
SPP-D, pracovisko Bratislava, všetky doklady  súvisiace s výstavbou plynárenského
zariadenia podľa prílohy,

· Po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko–právnej dokumentácie bude investorovi
vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla
a uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky,

OSOBITNÉ PODMIENKY:
· Pripojovací plynovod (PP) DN 50 – ID 1338525 je pripojený k existujúcej NTL

distribučnej sieti – PN 2,1 kPa, ktorý sa nachádza pred parcelou č. 11329, k.ú. Nové
Mesto,

· Formou dohody o preložke sa existujúci PP skráti (preložením HUP) – osadením
HUP v zemnom prevedení cca 1,0 m pred objektom.

· Plynomernej skrinke osadiť na výstupe z plynomeru GK (označením HUK – hlavný
uzáver kotolne., Rozmery plynomernej skrinky je potrebné zosúladiť tak, aby bola
zabezpečená manipulácia s komponentmi bežným náradím a pripraví sa pre montáž
membránoveho plynomeru BK-G16T, DN 40 v zmysle schválenej montážnej schémy
od p. Slámu zo dňa 10.09.2018,

· K žiadosti o montáž meradla predložiť potvrdenie o odovzdaní technicko-právnej
dokumentácie od vybudovaného skrátenia PP a Odbornú prehliadku OPZ a tlakovú
skúšku OPZ a ostatné doklady uvedené v TPP v.č. 2002171118.
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Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva č.
OÚ-BA-OSZP3-2018/67495/DAD zo dňa 22.06.2018:

1. Držiteľ odpadov je povinný:
o  zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich

pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
o  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 nevyžitý
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,

o Odovzdať odpady len osobe oprávnenie nakladať s odpadmi podľa zákona
o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,

o  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,

o  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 roku 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
veľkoobjemového 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.

Odborné stanovisko TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., evidenčné číslo 1061/20/18/BT/OS/DOK,
vydané oprávnenou právnickou osobou č. OPO-000001-07 zo dňa 02.07.2018:

· Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia skupiny B písm.
g), h) platí požiadavka §5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení
neskorších predpisov a §14 ods. 1, písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení
neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou
právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.,
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· Pred uvedením výhradných tlakových zariadení skupiny A (EN 100l a zásobník
Buderus Logalux SM 500) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa
§12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a §14 ods. 1
písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na §5
ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. oprávnenou právnickou osobou napr.
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.,

· Pracovné prostriedky – technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii
je možné uviesť do prevádzky v zmysle §13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z.
v znení neskorších predpisov a §5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak
zodpovedajú podpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po
vykonaní kontroly po ich nainštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila
ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,

· Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaných technickým zariadeniam musí
byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na používanie“
(inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle č. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice
Európskeho parlamentu a rad 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100,

· Odstrániť upozornenia ku dňu kolaudácie,
· Dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov.

Odborné stanovisko TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., evidenčné číslo 1061-1/20/18/BT/OS/DOK,
vydané oprávnenou právnickou osobou č. OPO-000001-07 zo dňa 02.07.2018:

· Pred uvedením výhradných tlakových zariadení skupiny A (EN 100l a zásobník
Buderus Logalux SM 500) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa
§12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a §14 ods. 1
písm. b) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na §5
ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. oprávnenou právnickou osobou napr.
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.,

· Odstrániť upozornenia ku dňu kolaudácie,
· Dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov.

Odborné stanovisko TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., evidenčné číslo 1061-1/20/18/AW/OS/H,
vydané oprávnenou právnickou osobou č. OPO-000001-07 zo dňa 27.06.2018:

· V schválenej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu
a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť
posudzovaného zariadenia,

· Budú dodržané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení
neskorších predpisov, predpisy, technické normy tu uvedené.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, súhlas na povolenie stavby malého zdroja
znečisťovania ovzdušia č. MAGS OZP 47843/2018-356583/Ri zo dňa 13.07.2018:

· Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad) odvádzanie
znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu spoločným dymovodom s ústím vo
výške 23,900 m nad úrovňou ±0,000 s prevýšením 1,500 m nad rovinu strechy.
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· 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 MŹP SR č. 532/2002 Z.z.

Nedodržanie podmienok rozhodnutia je v zmysle § 105 ods. 2 písm. a) stavebného
zákona priestupkom, ktorého sa stavebníci dopustia tým, že menia stavbu v  rozpore s
vydaným stavebným povolením a môže im byť uložená pokuta v zmysle vyššie uvedeného
paragrafu.

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 a §18 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predloží:

· súhlas Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, k užívaniu malého zdroja
znečistenia,

· doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby.

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 účastníkmi konania.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 21.03.2018 podali stavebníci v zastúpení SPRAV-BYT Bratislava s.r.o., Ing.
Jaromíra Tomanová, Mlynarovičova ul. č. 2, 851 03 Bratislava, IČO: 44691513,
prostredníctvom splnomocneného zástupcu SETING Bratislava spol. s.r.o., Vranovská 6, 851
01 Bratislava IČO: 31397778 (ďalej len „splnomocnený zástupca“) žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na stavbu „Vstavba plynovej kotolne so solárnym systémom na
prípravu TÚV v bytovom dome na ulici Plzenská č. 11, Bratislava“ v bytovom dome na ulici
Plzenská č. 11, súpis. č. 18, na pozemku parc. č. 11329 v katastrálnom území Nové Mesto v
Bratislave. Posledné doplnenie podania bolo dňa 21.11.2018.

Stavebný úrad predloženú žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v § 62 a § 63
stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 60 ods. 1) stavebného zákona rozhodnutím č.
8462/2018/ÚKSP/PETL-155 zo dňa 25.07.2018 konanie prerušil a vyzval stavebníka aby
v lehote do 30.10.2018 doplnil podanie o: originál výpisu z listu vlastníctva, kópi
z katastrálnej mapy, súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov
v bytovom dome na ulici Plzenská 11, Stanovisko hlavného mesta SR k povoleniu stavby
malého zdroja znečistenia ovzdušia a potvrdenie o úhrade správneho poplatku. Posledné
doplnenie podania bolo dňa 21.11.2018.  Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 1)
stavebného zákona oznámil listom č. 8462/2018/ÚKSP/PETL-ozn. zo dňa 07.09.2018 začatie
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stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom, pričom upustil od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania mohli uplatniť svoje námietky do
12.10.2018. Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadal podľa ust. § 61 ods. 6) stavebného
zákona o predĺženie lehoty na posúdenie stavby. Do podkladov rozhodnutia nenahliadol
žiaden účastník konania.

V konaní sa vyjadrili dotknuté orgány uvedené vo výroku tohto rozhodnutia,
a Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy súhlasným stanoviskom č. HZUBA3-
2018/001538-002 zo dňa 11.07.2018 a NOVBYT s.r.o., súhlasným stanoviskom č.
505/EH/Su/18 zo dňa 06.08.2018. Stavebníci doložili odborné stanoviská k projektovej
dokumentácii č. 1061/20/18/BT/OS/DOK zo dňa 02.07.2018, 1061-1/20/18/BT/OS/DOK zo
dňa 02.07.2018 a 1061/20/18/AW/OS/H zo dňa 27.06.2018, ktoré vydala TŰV SŰD
Slovakia, s.r.o. Podmienky dotknutých orgánov sú zahrnuté do podmienok tohto povolenia.
Stavebníci preukázali vlastnícke právo k stavbe výpisom z listu vlastníctva č. 3290,
katastrálne územie Nové Mesto, Bratislava.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením stavby sa nemení
vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, 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

Oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou

Účastníkom konania:
1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Plzenskej ulici č. 11

v Bratislave
2. SETING Bratislava s.r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava

Dotknutým orgánom:
3. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
4. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46,

832 05 Bratislava
5. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 192,

814 99 Bratislava
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6. NOVBYT s.r.o., Hálkova 11, 831 08 Bratislava
7. SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Doručuje sa za účelom vyvesenia

9. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou
zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť

10. SPRAV-BYT s.r.o., Mlynarovičova ul. č. 2, 851 03 Bratislava, so žiadosťou zverejniť
po dobu 15 dní vo vchode bytového domu na ulici Plzenská č. 11 v Bratislave a
potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia:


