
       MESTSKÁ  ČASŤ  BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 

Junácka ul. č. 1,  832 91 Bratislava 3 
 

 

č. 922/2020, 300/2019 a 9127/2018/ÚKSP/POBA -5                                 V Bratislave 09.03.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 územného konania vedeného v súlade s § 35  a podľa §39, §39a 
stavebného zákona a §46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „správny poriadok“) vydáva  

 
 územné rozhodnutie 

 

na umiestnenie stavby bytovej budovy s názvom: 

                                 „Rodinný dom s troma bytovými jednotkami Wariant 550“,  

vedenom v správnom konaní pod č. 922/2020, 300/2019 a 9127/2018/ÚKSP/POBA na návrh 

Filipa Dušeka, bytom Sekulská 670/5, 84104 Bratislava (ďalej len ako „Navrhovateľ“) ako 

novostavbu rodinného domu  na pozemku parc. č. 4587 ( ďalej len ako „Stavebný pozemok“) 

prípojka nn aj  na pozemku parc.č. 4530 a dočasná cesta aj  na pozemkoch parc.č. 4530 a 18671/3  

(ďalej všetko len ako “Stavba“) v katastrálnom území Vinohrady v  Bratislave. 
 

I.  
Stavba sa umiestňuje podľa situácie umiestnenia stavby v M=1:250,  ktorá je  
neoddeliteľnou prílohou  tohto rozhodnutia   a podľa  dokumentácie pre územné 
rozhodnutie ( ďalej len ako „Dokumentácia“), ktorú vyhotovila v januári   a upravila  
v marci 2019 Ing. Jana Benkovičová, autorizovaný stavebný inžinier SKSI reg.č. 0952*I1, 
podľa nasledovnej objektovej skladby a opisu: 

Popis návrhu: 
Pozemok určený na zastavanie rodinným domom má výmeru 1136m2 a je umiestnený mimo 
zastavaného územia v lokalite Koziarka., v KN je vedený ako vinice, vinič bol odstránený. 
Pozemok v severnej časti zasahuje OP lesa. Terén je svahovaný. Pozemok nemá prístup a príjazd 
z verejnej komunikácie  ani pripojenie na technickú infraštruktúru. Prístup je cez poľnú cestu na 
pozemku vo vlastníctve SR - Slovenský pozemkový fond, napojenú na nepomenovanú  miestnu 
komunikáciu. Pozemok susedí s nezastavanými pozemkami, ktoré boli pôvodne užívané ako 
vinice a v súčasnosti sa na nich nachádza vzrastlá zeleň. V bezprostrednom okolí sa nachádzajú 
budovy niekoľkých stavieb na individuálnu rekreáciu  a podzemná nádrž pitnej vody.  
Popis navrhovaného zastavania pozemku: 

Dokumentácia pre územné rozhodnutie rieši novostavbu rodinného domu zastavanej 
plochy 209,00m2 s troma bytovými jednotkami, parkovacie státia pre 6 osobných 
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automobilov, dočasnú panelovú cestu pre príjazd v dl. 98m a káblovú prípojku NN, spoločnú 
studňu, žumpu, vsakovacie zariadenia, stojisko na kontajnery, oplotenie a oporný múr. Rodinný 
dom bude mať dve nadzemné podlažia s pultovou a plochou strechou. Každý z bytov je riešený 
v samostatnej hmotovej sekcii cez dve podlažia so samostatným  vchodom z exteriéru. Súčasťou 
Stavby sú aj terénne úpravy, terasy, chodníky a spevnené plochy.  
 
II.  
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 
 

A. Podmienky umiestnenia:  

Rodinný dom na Stavebnom pozemku  

1. Pôdorysné rozmery  najväčšia šírka 13,00m,  najväčšia dĺžka 17,000m  
2. Najkratšie vzdialenosti domu od spoločných vlastníckych hraníc pozemkov :  
- steny severného priečelia od  vlastníckej  hranice s parc.č. 4530 /poľná cesta – navrh. 

dočasná cesta vlastníka zapísaného na LV č. 3605...................................................... 16,90m 
- steny východného priečelia od  vlastníckej  hranice s parc. č. 4586/vinica – budúca 

stavebná parcela vo vlastníctve vlastníka  zapísaného na LV č. 4308..........................3,850m 
- steny južného  priečelia od  vlastníckej hranice s parc.č.4214/10/vinica – budúca stavebná 

parcela vo vlastníctve vlastníčky zapísanej na LV č. 5735.......................................15,000m 
- steny južného  priečelia od  vlastníckej hranice s parc.č.4214/11/vinica – budúca stavebná 

parcela vo vlastníctve spoluvlastníčok zapísaných na LV č. 5766............................13,710m 
- steny západného   priečelia bez okien obytných miestností od  vlastníckej hranice s 

parc.č.4220/vinica – budúca stavebná parcela vo vlastníctve spoluvlastníkov zapísaných na 
LV č. 4218...................................................................................................................2,560m 

3. Výška: 
- výška podlahy 1.nadzemného podlažia..........................+-0,000=+223,90 m.n.m  nad m v Bpv 
- najvyššia časť atiky plochej strechy.................................+7,040=+230,94 m.n.m  nad m v Bpv 
Dočasná panelová cesta pre príjazd na Stavebnom pozemku aj na po. parc.č. 4530 a 18671/3 
Káblová prípojka NN  na pozemku parc.č. 4530 
Objekty umiestnené na Stavebnom pozemku: 
Parkovacie státia pre 6 osobných automobilov na vegetačnej dlažbe  
Studňa a vodovod  
Žumpa a kanalizácia  
Vsakovacie zariadenia a dažďová kanalizácia  
Stojisko kontajnerov 
Oporné múry a spevnené plochy 
Oplotenie 
Sadové úpravy 

B.   Podmienky pre zásobovanie stavby, body napojenia  inžinierskych sietí:  
Teplo pre teplovodné vykurovanie bude zabezpečovať elektrický kotol a elektrické podlahové 
inštalácie. Prípravu TUV bude zabezpečovať elektrický ohrievač  s objemom 58l. 
Pitná voda  pre predpokladanú spotrebu 864l/deň  bude zabezpečená z navrhovanej vŕtanej 
studne. V šachte nad studňou bude domová vodáreň. Tu bude aj meranie spotreby a do domu  
bude vedený vodovod. 
Odpadová voda splašková bude vedená do podzemnej nepriepustnej nádrže s obsahom 
22,68m3. Odpadové vody budú vyvážané každých 14 dní. 
Odpadová voda z atmosférických zrážok zo strechy bude vedená  do podzemných zberných 
nádrží, používaná na závlahu a prebytočná vedená do podzemného vsakovacieho zariadenia, 
odkiaľ bude postupne vsakovať do podzemných vôd. 
El. prúd  pre zásobovanie domu energiou  pre celkový predpokladaný celkový inštalovaný  
výkon (26,402+26,522+25,84) čo predstavuje súčasný príkon (19,918+19,044+18,671)  
57,633kW  bude navrhovanou káblovou prípojkou z existujúceho vedenia v správe 
Západoslovenská distribučná, a.s. v nemenovanej ceste, bod napojenia bude PRIS č. 1614-004. 
Dopravné napojenie Stavebného pozemku bude z dočasnej cesty, ktorá bude napojená na 
účelovú  komunikáciu na nemenovanej ul. a táto je pripojená na Horskú ul..  
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Stojisko pre odpadové nádoby na komunálny a separovaný odpad z domácnosti bude 
umiestnené na Stavebnom pozemku.  
 

C.  Architektonicko – urbanistické ukazovatele Stavby: 
     Intenzita využitia pozemku: 
- výmera pozemku...................................................................................................1136     m2 
- podlažná plocha  nadzemných podlaží ..................................................................346,48 m2 
- zastavané plochy domu vrátane terás a závetrí........................................................209,00m2 
- oporné múry a spevnené plochy .............................................................................147,70m2 
- zeleň.........................................................................................................................572,30m2 
- vegetačná dlažba pre parkovacie stojiská................................................................207,00m2 
Maximálna intenzita využitia pozemku podľa platného územného plánu: 

      IPP = 0,3 , IZ=0,20, KZ=0,60 

  
D.  Podmienky lesného hospodára vyplývajúce zo súhlasu s  umiestnením Stavby             
      v ochrannom pásme lesa: 

Silvia Sýkorová, Kadnárová 70, 831 51 Bratislava zo dňa 27.05.2019: 
1. Stavebník je povinný vyhotoviť dočasnú panelovú komunikáciu tak, že umožni vlastníkovi 

Lesného pozemku, ako i vlastníkom ostatných susedných pozemkov a obhospodarovateľom 
lesov prístup resp. prechod pešo a prejazd motorovými vozidlami po ním vybudovanej 
komunikácii k okolitým pozemkom a stavbám. Prejazd po ním vybudovanej komunikácii k 
okolitým pozemkom a lesným pozemkom nesmie byť obmedzený. Panelová cesta bude vo 
vzdialenosti minimálne lm od existujúcich hraníc pozemkov záhrad z dôvodu prudkého 
klesania svahu na strane záhrad v ochrannom pásme lesa. 

2. Stavebník je povinný pri zhotovovaní stavby v plnom rozsahu dodržať povinnosti plynúce 
mu z ustanovenia § 33 ods. 1 Zákona o lesoch. Predovšetkým je povinný vykonať opatrenia, 
ktorými zabezpečíi stavby alebo zariadenie pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä 
zosúvanie pôdy, padanie konárov a stromov z lesného pozemku. Je povinný v plnom rozsahu 
rešpektovať rozsah a spôsob týchto zabezpečovacích opatrení, ktoré mu prípadne určí 
stavebný úrad, resp. iný orgán štátnej správy v súvislosti s výstavbou v ochrannom 
pásmelesa.  

3. Stavebník je rovnako povinný vykonať všetky potrebné opatrenia, ktorými zabezpečí 
ochranu života a zdravia ľudí pred škodami, ako aj ochranu vecí (napr. motorových vozidiel) 
nachádzajúcich sa na Stavebnom pozemku, ktoré by mohlo spôsobiť najmä padanie konárov, 
stromov a prípadne iné poškodenie majetku a zdravia z titulu umiestnenia navrhovaných 
stavieb a využívaní územia v ochrannom pásme lesa. 

4. Stavebník je povinný na vlastné náklady priebežne monitorovať a vyhodnocovať prípadné 
riziká a nebezpečenstvá hroziace z lesného pozemku stavbám, Stavebnému pozemku, veciam 
nachádzajúcim sa na Stavebnom pozemku a ľuďom pohybujúcim sa na Stavebnom pozemku 
alebo užívajúcim stavbu. V prípade zistenia existencie rizika, či nebezpečenstva podľa 
predchádzajúcej vety, je povinný bezodkladne a na vlastné náklady vykonať potrebné 
opatrenia na elimináciu identifikovaného rizika. V prípade, ak je potrebná súčinnosť zo 
strany majiteľa lesného pozemku pri plánovaných opatreniach, alebo sa opatrenie priamo 
dotýka lesného pozemku, je stavebník povinný vopred majiteľa lesného pozemku o 
plánovaných opatreniach písomne informovať a pokiaľ tieto majú dopad aj na lesný 
pozemok, je povinný vyžiadať si písomný súhlas majiteľa lesného pozemku pred realizáciu 
týchto opatrení. 

5. V prípade, ak vznikne škoda, resp. akákoľvek ujma na stavbách, Stavebnom pozemku, 
veciach nachádzajúcich sa na Stavebnom pozemku alebo ľuďom pohybujúcim sa na 
Stavebnom pozemku alebo užívajúcim stavby, za ktorú by inak niesol zodpovednosť majiteľ 
lesného pozemku, stavebník sa zaväzuje prevziať na seba v plnom rozsahu povinnosť 
nahradiť poškodenému subjektu akékoľvek škody a náklady, ktoré mu v súvislosti so 
škodovou udalosťou vzniknú. 

6. 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. 
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7. Všetky vyššie uvedené povinnosti platia primerane aj na akékoľvek tretie osoby, ktoré sa v 
budúcnosti stanú vlastníkom stavieb, či Stavebného pozemku, bez ohľadu na to, či tieto 
nadobudnú vlastnícke právo k Stavbe a/alebo Stavebnému pozemku od stavebníka alebo od 
tretej osoby. Stavebník je povinný pri prvom prevode/prechode vlastníckeho práva k stavbe 
alebo Stavebnému pozemku zabezpečiť prevzatie všetkých vyššie uvedených povinností 
každým ďalším nadobúdateľom Stavebného pozemku alebo stavieb sa na ňom 
nachádzajúcich. 

 
E. Podmienky vyplývajúce zo súhlasu s odňatím poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu: 

Okresný úrad Bratislava, PLO, OU-BA-PLO-2018/217309/MPI zo dňa 08.11.2018: 
1. K žiadosti o stavebné povolenie stavebník preukáže rozhodnutie o trvalom odňatí 

poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a 
využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

F. Podmienky orgánov ochrany životného prostredia: 

Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu ochrany prírody a krajiny č. OU-
BA-OSZP3-2018/061093/HRB z dňa 01.08.2018: 
1. Na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona. (platia 

ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona). 
2. Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP. 1994) 

záujmovým územím prechádza VI. nadregionálny biokoridor JV svahy Malých Karpát s 
nelesnou teplomilnou biotou. Biokoridor je na viacerých miestach narušený a je potrebná 
jeho revitalizácia. Odporúčame výsadbu drevín po zrealizovaní stavby a podľa možností 
investora využiť formu vegetačnej strechy 

3. Nakoľko v súvislosti s realizáciou stavby dochádza k výrubu drevín, v prípade stromov s 
obvodom kmeňa od 40cm (meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo pod rozkonárením a 
prepočítaný na výšku 130cm nad zemou) alebo kríkov s výmerou od 10m2, si stavba 
vyžaduje vydanie predchádzajúceho súhlasu osobitným rozhodnutím orgánu ochrany prírody 
podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub drevín od príslušnej mestskej časti. 

4. Nakoľko sa na susedných pozemkoch nachádzajú dreviny, ktoré zostávajú zachované, je pri 
stavebných a výkopových prácach potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu 
podzemných alebo nadzemných častí týchto drevín (§ 47 ods. 1 zákona OPK) a aby bola 
zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a 
ochrana stromovej vegetácie, podľa ktorej (bod 4.2.4 STN) sa napr. výkopové práce ani 
zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v koreňovom priestore. 

5. Žiadame dodržať koeficient zelene stanovený pre danú lokalitu, do ktorého sa nezapočítavajú 
zatrávňovacie tvárnice parkovacích miest. 

Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgánu odpadového hospodárstva č. OÚ-
BA-OSZP3-2018/23372/DAD z dňa 29.02.2016: 
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 
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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. 36612015 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 
80kg 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. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je 
pôvodcom odpadov, vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach vykonávaných pre 
fyzické osoby ten, kto uvedené práce vykonáva. 

Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ŠVS, č. ŽPaÚP-10793/2743/2019/ZBOZ z 01.03.2019: 
1. Odvádzanie odpadových vôd bude realizované ako delená sústava. 
2. Splaškové odpadové vody budú odvádzané kanalizačnou prípojkou do žumpy o objeme 23,0 m3. 
3. Obsah žumpy je zakázané vypúšťať do terénu. 
4. Vyprázdňovanie žumpy bude preukázateľne zabezpečené zmluvou s oprávnenou osobou. 
5. Do žumpy nie je dovolené zaúsťovať dažďovú kanalizáciu. 
6. Žumpa je považovaná za dočasnú stavbu. V zmysle § 23, ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v 
sieťových odvetviach v platnom znení, vlastník je povinný sa v prípade vybudovania verejnej 
kanalizácie na ňu pripojiť a dodržiavať podmienky kanalizačného poriadku. 

7. Stavebník predloží tunajšiemu stavebnému úradu doklad o skúške vodotesnosti žumpy. 
8. Odvádzanie dažďových vôd bude zabezpečené do akumulačných nádrží a vsakovacích systémov. 
9. Stavba bude realizovaná a prevádzkovaná tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo znečisteniu povrchových 

a podzemných vôd 

F. Podmienky pre projektovú prípravu stavby vyplývajúce zo stanovísk dotknutých 
orgánov a správcov  inž. sietí: 

Hlavného mesta SR Bratislava č. MAGS OUIC 45802/18-337314 zo dňa 06.12.2019:  
1. vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia  

č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy, 
2.  umiestniť kontajnery resp. zberné nádoby pre komunálny odpad na vlastnom pozemku za 

dodržania hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok; umiestnenie riešiť tak, 
aby obsluha zberného vozidla mala prístup na manipuláciu s odpadom. 

3. v prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdal po kolaudácii do majetku a 
správy Hlavného mesta SK Bratislavy, žiadame tento riešiť v projektovej dokumentácii pre 
stavebne povolenie ako samostatný objekt vo všetkých náležitostiach projektovej 
dokumentácie tohto stupňa. 

Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ŽPaÚP-976/2015/AU dňa 09.09.2015: 
1. Pri stavebných prácach je nutné rešpektovať blízke dreviny a ich koreňový systém a súčasne 

zabezpečiť ich maximálnu ochranu pred mechanickým poškodením. 
2. Nakladanie s odpadmi z výstavby a prevádzky objektu je nutné riešiť v zmysle zákona č. 

223/2001. Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 
3. V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je nutné v rámci konania na stavebnom úrade 

predložiť vyjadrenie príslušného dotknutého orgánu na úseku štátnej vodnej správy t. j. 
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Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, Oddelenia životného prostredia a územného 
plánovania. 

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

5. Zabezpečiť parkovanie na vlastnom pozemku podľa STN 73 6110/Z2. 
6. Stavebníci sú povinní vykonať opatrenia na zabránenie vytekaniu dažďových vôd z ich 

pozemku a spevnených plôch na verejnú komunikáciu. 
7. O zriadení, úprave alebo odstránení vjazdu z účelovej komunikácie sa podľa zákona č. 

135/1961 Zb. v platnom znení nerozhoduje. Spôsob pripojenia na účelovú komunikáciu sa 
odporúča dohodnúť s vlastníkom predmetnej komunikácie najneskôr do vydania územného 
rozhodnutia. 

8. Zabezpečiť dostatočné rozhľadové pomery alebo stanoviť podmienky pre ich zabezpečenie v 
zmysle STN 73 6102. 

9. Zistiť a vytýčiť inžinierske siete a dodržať požiadavky ich správcov. 
10. Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov dotknutých nehnuteľností. 
10. Vzhľadom k tomu, že objekt je dopravne prístupný z účelovej komunikácie, ktorá nie je v 

majetku či správe Hlavného mesta SR Bratislavy ani mestskej časti, majiteľ, resp. obyvatelia. 

Krajského dopravného inšpektorátu  č. K.RPZ-BA-K.DI3-1943-001/2018 dňa 11.06.2018: 
1. Parametre komunikácii a parkovacích miest situovaných na povrchu 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 1, podskupina 02 
(šírka vozidla 1,80m). 

2. Zabezpečením 6 parkovacích miest pre objekt rodinného domu považujeme potreby 
statickej dopravy v zmysle STN 73 6110/Z2 za dostatočne uspokojené. 

3. Dopravné napojenie objektu rodinného domu na nadradený komunikačný systém 
požadujeme navrhnúť v zmysle STN 73 6102 a STN 73 6110 tak, aby bol zabezpečený 
dostatočný rozhľad a polomer)' napojenia pri vjazde a výjazde vozidiel z objektu 
navrhovaného rodinného domu. 

4. V ďalšom stupni požadujeme uvedené pripomienky zapracovať do projektovej 
dokumentácie a požadujeme predložiť podrobný projekt organizácie dopravy, spevnených 
plôch, napojenia na nadradený komunikačný systém, parkovísk a predložiť naše vyjadrenie 

Bratislavskej vodárenskej, a.s.,  č. 3657/2016/Nz  zo dňa 12.02.2016: 
1. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme 

rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí 
podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

2. Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované. 

Západoslovenskej distribučnej  zo dňa 06.08.2018: 
1. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných 

podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s 
ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej 
stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie 
(oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o 
pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. 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 WN a zariadenia oznamovacie na tíme 
správy sietí VVN Čulenova č. 3. 

2. Požadovaný odber elektrickej energie s maximálnym inštalovaným výkonom 
26,402+26,522+25,824kW (čo predstavuje 18,918+19,044+18,671kW súčasného výkonu) 
pre RD s 3 b.j. je možné pripojiť z existujúcej káblovej distribučnej NN siete patriacej 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. zo skrine PRIS č.1614-004 - za predpokladu 
vybudovania novej zemnej NN prípojky objektov na náklady investora. 

3. Skupinové elektromerové rozvádzače merania pre 3 merania (odporúčame plastové) 
požadujeme umiestniť na verejne prístupné miesto maximálne 30m od deliaceho miesta tak, 
aby boli kedykoľvek prístupné za účelom kontroly, výmeny, odpočtu a pod. v súlade s 
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"Pravidlami pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie". Pred elektromery 
žiadame osadiť 3x hlavný istič max. hodnoty 3x32A s prúdovou char.B. 

4. V prípade dvojtarifného merania je potrebné pripraviť elektromerový rozvádzač RE na 
montáž 3x prijímača HDO s plombovateľným ističom pre HDO lx 2A. 

Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.,  č. CS SVP OZ BA 53/2018/98 z 15.06.2018:  
1. Upozorňujeme, že odvádzanie splaškových odpadových vôd z objektu do vodotesnej žumpy 

považuje správca toku za dočasné riešenie, do doby dobudovania verejnej splaškovej 
kanalizácie v predmetnej lokalite v zmysle §36 ods. (4)zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. 
Pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesnej žumpe sa postupuje 
podľa osobitného predpisu § 4 ods.3 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady 
č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, pričom tieto musia byť 
zneškodňované v čistiarni odpadových vôd. 

2. Zrážkové vody zo strechy objektu a spevnených plôch požadujeme zachytiť na pozemku, aby 
nedochádzalo k ich odtoku na cudzie pozemky a komunikácie počas prívalovej zrážky. Pri 
výpočte objemu dažďovej retenčnej nádrže, resp. infiltračnej nádrže požadujeme použiť 
minimálne 20-ročnú návrhovú zrážku (q=235,0 l.s'Vha'1) trvajúci min. 15 minút a k = 1, aby 
nebol podhodnotený potrebný záchytný objem pre prívalovú zrážku. 

3. Pri návrhu odvedenia zrážkových vôd zo striech a spevnených plôch infiltráciou do 
podzemných vôd, požadujeme do vydania SP zabezpečiť hydrogeologický posudok, ktorý 
zhodnotí možnosť infiltrácie dažďových vôd do podložia v zmysle § 37 zákona č. 364/2004 
Z. z. o vodách. Posudok má taktiež určiť vplyv na kvalitu vodného útvaru podzemných vôd. 

4. Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd je potrebné v zmysle §21 
odst. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách povolenie orgánu štátnej vodnej správy. 

5. Budúcou realizáciou stavebnej aktivity nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality 
povrchových vôd a podzemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v 
poslednom znení. 

 
G. Podmienky pre ďalšie povoľovanie Stavby:  

1. K povoleniu dočasnej cesty a prípojky NN predloží stavebník iné právo k pozemkom, ktoré 
nie sú v jeho vlastníctve. 

2. O povolení dočasnej cesty je vecne  príslušný rozhodnúť špeciálny stavebný úrad pre 
miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie. 

3. O povolení studne je vecne  príslušný rozhodnúť špeciálny stavebný úrad pre malé vodné 
stavby. 

H. Podmienené súhlasy vlastníkov pozemkov:  
Slovenský pozemkový fond, č. SPFZ/2018/021348:  
1. stavebník bude mať na dotknutý pozemok SPF najneskôr do vydania kolaudačného 

rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnutel ností 
a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady 
stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, 

2. po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohli byť 
využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje 
náklady, 

3. stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadatel om, 
na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na 
žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom 
SPF. 

Ing. Juraj Izák , Rovníková 12,82102 Bratislava zo dňa 21.02.2019: 
1. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie požadujem zdokumentovať priečny sklon 

vozovky minimálne 3% , a to v spáde ku parc.č.4587. Taktiež je potrebné priečnymi rezmi 
zdokumentovať, že niveleta cesty po vybratí ornice a vložení zhutnenej štrkovej vrstvy 
nebude prevyšovať úroveň rastlého terénu, ktorý v súčasnosti spoľahlivo odvádza vodu z 
atmosférických zrážok do údolia prirodzene popri lesnej ceste. To sa týka komunikácie po 
celej jej dĺžke. 

2. Som ochotný zúčastniť sa prehliadky vytýčenej komunikácie pred pokládkou panelov. Takýto termín 
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by mal byť zahrnutý do harmonogramu výstavby a mali by naň byť prizvaní i ďalší dotknutí susedia. 
Zápis by mal byť podchytený v Stavebnom denníku. 

 
III. 
Platnosť územného rozhodnutia: 

1. Toto rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 40 ods. 1) stavebného zákona platí dva  roky 
odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote 
podaná žiadosť o povolenie stavby.  

2. Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3) stavebného zákona len na 
základe dostatočne odôvodnenej žiadosti podanej stavebnému úradu minimálne 90 dní pred 
uplynutím uvedenej lehoty. 

 
 
IV.  
V konaní boli vznesené námietky a pripomienky účastníkov konania: 

Ing. Juraj Izák, Rovníková 12,82102 Bratislava, námietky 1 až 2  zo dňa 13.02.2019, ktoré 
namietajúci dňa 21.02.2019 vzal späť. Pripomienky vznesené dňa 21.02.2019 stavebný úrad 
zohľadnil. 

Ing.arch Jiří Babánek, U cihelny 571,  664 82   Ŕíčany u Brna, ČR, námietka č. 1 zo dňa 
13.02.2019, ktorú namietajúci dňa 15.02.2019 vzal späť. 

 
Odôvodnenie 

Dňa 03.09.2018 Navrhovateľ, ktorého na základe plnej moci v konaní zastupuje Press 
Burg Consultin, s.r.o. IČO: 50345613 so sídlom Hrobákova 1633/1, 85102 Bratislava podal 
návrh na umiestnenie Stavby. K návrhu pripojil Dokumentáciu a doklady o prerokovaní stavby 
s niektorými dotknutými orgánmi a správcami inžinierskych. Vlastníctvo Stavebného pozemku 
Navrhovateľ preukazuje LV č. 4109. Dňom podania bolo začaté územné konanie. 

Navrhovateľ návrh postupne doplňoval. Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 
stavebného zákona listom č. 300/2019 a 9127/2018/ÚKSP/POBA zo dňa 25.01.2019 oznámil 
začatie územného konania o umiestnení Stavby známym účastníkom konania a dotknutým 
orgánom, pričom im určil lehotu 7 pracovných dní na uplatnenie prípadných námietok a 
pripomienok. Oznámenie o začatí konania bolo doručované verejnou vyhláškou. Podľa § 36 ods. 
2 stavebného zákona stavebný úrad v konaní upustil od ústneho pojednávania a miestneho 
zisťovania, nakoľko stavba má byť umiestnená v území, pre ktoré je schválený územný plán, 
podľa ktorého je možné o umiestnení Stavby rozhodnúť. V oznámení stavebný úrad upozornil, že 
podľa §36 ods. 3) stavebného zákona, ak  dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený  o začatí  
územného konania,  neoznámi v  určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k  navrhovanej 
stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Stavebný úrad 
ďalej v oznámení v súlade s §37 ods. 3 stavebného zákona upozornil účastníkov konania, že 
neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou 
dokumentáciou a že podľa §42 ods. 5  stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na 
námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli 
byť. 

Z dotknutých orgánov žiaden nepožiadal o predĺženie lehoty na pripomienkovanie návrhu. 
Hlavné mesto SR Bratislava vydalo súhlasné záväzné stanovisko k návrhu až na základe úpravy  
Dokumentácie  v časti oporný múr a tvar  strechy rodinného domu. Navrhovateľ v konaní  
preukázal, že stromy v kolízii so Stavbou sú ovocné a  nepodliehajú povoleniu na výrub 
rozhodnutím. Ostatné stanoviská dotknutých orgánov a správcov sietí boli vo vzájomnom súlade.  

Okrem dotknutých orgánov, ktorých podmienky sú citované vo výroku tohto rozhodnutia 
a ktoré budú overované v následných povoľovaniach, zaujal k Stavbe kladné stanovisko bez 
podmienok Hasičský a záchranný útvar hl.m. SR Bratislavy pod č. HZBUA3-2018/002864-002 
zo dňa 19.11.2018 a Slovak Telekom č. 6611814674 zo dňa 23.05.2019.  

Dňa 13.02.2019 nahliadol do podkladov rozhodnutia   účastník konania Ing. Juraj Izák, 
Rovníková 12, 82102 Bratislava, vlastník pozemku parc.č. 18671/3 a vzniesol námietky proti 
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umiestneniu panelovej cesty na okrajoch jeho pozemku a žiadal úpravu umiestnenia panelovej 
cesty. Dňa 21.02.2019 vzal svoje námietky späť a vyjadril súhlas k umiestneniu Stavby 
s podmienkami, ktoré stavebný úrad zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia. Dňa 13.2.2019 
vzniesol námietku proti umiestneniu budovy rodinného domu vo vzdialenosti menšej ako 3m aj 
účastník konania,  Ing.arch Jiří Babánek, spoluvlastník pozemku parc.č. 4220, susediaceho so 
Stavebným pozemkom. Následne dňa 15.02.2019 svoju námietku vzal späť a vyjadril súhlas 
s umiestnením budovy RD v navrhovanej  vzdialenosti 2,560m od spoločnej vlastníckej hranice. 

Stavebný úrad v uskutočnenom územnom konaní v intenciách ustanovenia § 37 ods. 2 
stavebného zákona posúdil návrh z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb 
požadovaných opatrení v území a ich dôsledkov, preskúmal návrh a jeho súlad 
s územnoplánovacími podkladmi, ďalej posúdil, či návrh vyhovuje všeobecným technickým 
požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám a predpisom, ktoré ustanovujú 
protipožiarne podmienky, dopravné podmienky a to všetko v súčinnosti s dotknutými orgánmi.  

Stavebný úrad zistil, že začlenenie stavby do územia rešpektuje predpokladaný rozvoj 
územia podľa platného územného plánu. Umiestnenie stavby je v súlade s Územným plánom hl. 
m. SR Bratislavy rok 2007 v znení platných  zmien a doplnkov. Ďalej stavebný úrad zistil, že 
Dokumentácia splňuje  všeobecné technické požiadavky na výstavbu a overil, že za splnenia 
podmienok dotknutých orgánov je umiestnenie Stavby v území možné. 

     Stavebný úrad zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy a stanovil 
opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov účastníkov konania. Na základe toho stavebný 
úrad rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.  

P o u č e n i e 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na 
Mestskú časť Bratislava- Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, pričom odvolacím 
orgánom je Okresný úrad Bratislava (podľa § 54 správneho poriadku). 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 40 €  bol zaplatený bankovým prevodom   dňa 27.11.2018 
Príloha:   
Situácia umiestnenia a koordinácia sietí na podklade katastrálnej mapy  

 

Doručuje sa verejnou vyhláškou: 

Účastníkom konania: 
1.  Filip Dušek, Sekulská 670/5, 841 04 Bratislava, 

Na adresu: PRESSBURG Consulting, s.r.o., 
                          Ing. Dana Tarabová Šušková, Hrobákova 1633/1, 851 02 Bratislava 
2. SR - Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava,  
3. Hlavné mesto SR Bratislava, SSN, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
4. spoluvlastníci pozemku parc. reg. E č. 18665 zapísaní na LV č. 6908, ktorý susedí 

pozemkom, na ktorom bude umiestnená dočasná komunikácia a ktorých miesto pobytu nie je 
známe. 

5. vlastníci pozemku parc. reg. E č. 18670 zapísaní na LV č. 6909, ktorý susedí pozemkom, na 
ktorom bude umiestnená dočasná komunikácia a ktorých miesto pobytu nie je známe. 

6. Ing. Mária Szekérová, Pri Bielom Kríži 3, 831 02 Bratislava 
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7. Ing. Juraj Izák Ing., Rovníková 12, 821 02 Bratislava 
8. Ing. árch., Jiŕí Babánek, U cihelny 571, 664 82  Ŕíčany u Brna,ČR 
9. Květoslava Jurčová, Prokopa Holého 755, 686 06 Uherské Hradište, ČR 
10. Jana Novotná, Družstevná 8, 831 04 Bratislava 
11. JUDr. Anna Čukanová, Hany Meličkovej 26, 841 05 Bratislava 
 

 
Na vedomie: 
Dotknutým orgánom: 
1. Okresný úrad Bratislava, Odbor SoŽP, Odd. OPaVZŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
2. Okresný úrad Bratislava, PLO, Tomášikova 46,, 832 05 Bratislava 
3. Hl. m. SR Bratislava - Magistrát OUIČ, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava  
4. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Odd.ŽPaÚP, Junácka 1,932 91 Bratislava, 
5. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Odd. IaVO Junácka 1, 932 91 Bratislava 
6. Hasičský a záchranný útvar hl.m SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
7. Krajské riaditeľstvo PZ v Ba, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
8. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 
9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 08 Bratislava, 
10. Mestské lesy, Cesta mládeže 4, 831 01 Nové Mesto 
11. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 
12. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií, a bezpečnosti MV SR, 

odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
13. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 
        841 04 Bratislava 
 

Účastníkom konania: 
1. PRESSBURG Consulting, s.r.o., 

Ing. Dana Tarabová Šušková, Hrobákova 1633/1,851 02 Bratislava 
2. Ing. Juraj Izák Ing., Rovníková 12, 821 02 Bratislava 
3. Ing. arch.  Jiŕí Babánek, U cihelny 571,  664 82   Ŕíčany u Brna, ČR 
4. Kvétoslava Jurčová, Prokopa Holého 755, 686 06 Uherské Hradište,  ČR 
5. Jana Novotná, Družstevná 8, 831 04 Bratislava 
6. JUDr. Anna Čukanová Anna r. Behúnová,, Hany Meličkovej 26, 841 05 Bratislava 
7. Ing. Mária Szekérová, Pri Bielom Kríži 3, 831 02 Bratislava 
 
 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: Zvesené dňa: (podpis, pečiatka) 
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