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Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje//@ Bratislava  

/01.08.2016 až 

10.09.2020 

 926/2020/UKSP/POBA Ing. arch. A. Pobočková/ 0249253151 / 

stavebne@banm.sk 

25.10.2020  

 

Vec  

Oznámenie o začatí nového územného konania   

Názov stavby:               „Weinberg Residence – dve vily, Koliba Vinohrady,  b   

                                       Strážna ul. Bratislava, parc. č. 4419/1,2 a 4420“ 

Lokalita:                         Koliba - Stráže 

Na pozemkoch:              parc.č. 4419/1,2 a 4420 v katastrálnom území Vinohrady 

 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako odvolací orgán rozhodnutím č. 
OU-BA-OVBP2-2018/039439/ZAD zo dňa 29.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.04.2018  
zrušil rozhodnutie vydané  pod č. 912/2017 a 8537/2016/ÚKSP/POBA-16 zo dňa 19.02.2018 o 
umiestnení stavby s názvom „Weinberg Residence – dve vily, Koliba Vinohrady,   Strážna ul. Bratislava 
( ďalej len ako „Stavba“) , parc. č. 4419/1,2 a 4420“ na návrh Ing. Miloš Hora a PhDr. Ilonka Horová, 
obaja bytom Matúškova 7, 83101 Bratislava  ( ďalej len ako „Navrhovateľ“) a vec vrátil prvostupňovému 
orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia  okresného 
úradu  bolo začaté nové územné konanie.  

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako príslušný stavebný úrad 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 § 7a ods. 2, písm. i)  zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR 
Bratislave v znení neskorších predpisov ( ďalej len ako „ stavebný úrad“ )  vzhľadom k tomu, že v novom 
správnom konaní bolo potrebné z hľadiska záujmov sledovaných v  konaní podklady podania doplniť, 
podľa   § 35 ods. 3 stavebného zákona  listom zo  dňa   29.05.2018  vyzval Navrhovateľa aby návrh v 
lehote do  31.12.2018  doplnil a zároveň podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 
znení neskorších predpisov  správne konanie  prerušil rozhodnutím č. 7197/2018/UKSP/POBA-PK106  
do   31.12.2018.     

          Dňa 21.12.2018 Navrhovateľ, ktorého v konaní na základe plnomocenstva zastupuje 
PETRING, s.r.o., IČO: 35914173 Nám. Hraničiarov 6/B, 85103 Bratislava návrh čiastočne doplnil a to   
podľa bodu č. 1 výzvy a požiadal o predĺženie lehoty na doplnenie návrhu do 30.06.2019 z dôvodu 
zabezpečenia potrebných dokladov a  dopracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie.  

Stavebný úrad na základe dôvodov uvedených v žiadosti Navrhovateľa lehotu na doplnenie 
návrhu  predĺžil do 30.06.2019. 

Dňa 29.04.2019 Navrhovateľ doručil stavebnému úradu upravenú dokumentáciu pre územné 
rozhodnutie. Tým Navrhovateľ splnil bod č. 5, 6 a 7 výzvy. 

Dňa 28.06.2019 Navrhovateľ doručil stavebnému úradu žiadosť o ďalšie predĺženie lehoty a 
následne dňa 01.07.2019 doplnil návrh v časti prílohy o  stanovisko Okresného úradu Bratislava, Odboru 
SoŽP orgánu štátnej vodnej správy a vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti k domu B. Tým 
Navrhovateľ splnil čiastočne aj bod č. 4 výzvy. Z predloženej dokumentácie vyplýva, že splnenie bodu 
č. 2 výzvy nie je potrebné.  

Stavebný úrad na základe dôvodov uvedených v žiadosti Navrhovateľa lehotu na doplnenie 
návrhu  predĺžil do 31.03.2020. 

Dňa 01.10.2019 Navrhovateľ doplnil návrh v časti prílohy o  vyjadrenie Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti k domu A. Tým Navrhovateľ splnil aj celý bod č. 4 výzvy.  

Návrh však stále nebol úplný, nakoľko prepracovanú dokumentáciu bolo  potrebné predložiť 
Hl.m. SR Bratislava k vydaniu záväzného stanoviska k investičnej činnosti a návrh bolo  potrebné 
doplniť  2 x o situáciu umiestnenia navrhovaných stavieb na podklade katastrálnej mapy s vyznačením 
vzdialeností od spoločných vlastníckych hraníc pozemkov, existujúcich stavieb a komunikácie.  

          Adresát podľa rozdeľovníka 

mailto:banm@banm.sk
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Dňa 23.03.2020 Navrhovateľ doručil stavebnému úradu žiadosť o ďalšie predĺženie lehoty z 
dôvodu zabezpečenia chýbajúceho záväzného stanoviska Hl. m. SR Bratislavy. 

Stavebný úrad na základe dôvodov uvedených v žiadosti Navrhovateľa lehotu na doplnenie 
návrhu  predĺžil listom zo dňa 17.04.2020 do 30.09.2020. 

Dňa 08.09.2020 Navrhovateľ doručil stavebnému úradu súhlasné záväzné stanovisko 
k dokumentácii pre územné rozhodnutie,  dňa 10.09.2020 aj 2x prepracovanú dokumentáciu pre územné 
rozhodnutie a dňa 16.09.2020 zúžil  okruh navrhovateľov.  

Návrh tak splňuje ust. § 35 stavebného zákona a § 3 vvhl. č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona.   

 Stavba má byť umiestnená  na návrh Ing.. Miloša Horu, bytom Matúškova 7, 831 01  Bratislava 
37, ktorého v konaní na základe plnej moci zastupuje PETRING, s.r.o., IČO: 35914173 Nám. 
Hraničiarov 6/B, 85103 Bratislava , podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vyhotovil v júni 
2020 autorizovaný architekt  Ing. arch. Marián Šulík, *0116AA*   podľa nasledovnej objektovej skladby 
a opisu:  

  Zoznam objektov stavby:  
  SO -  01 Vila A 
SO - 02   Vila B 
SO - 03   Kanalizačné prípojky 
SO - 03.1 Kanalizačná prípojka - Vila A 
SO - 03.2 Kanalizačná prípojka - Vila B 
SO - 04  Vodovodné prípojky 
SO - 04.1 Vodovodná prípojka - Vila A  
SO - 04.2 Vodovodná prípojka - Vila B . 
SO - 05   NTL plynovodné prípojky 
SO - 05.1 Plynovodná prípojka - Vila A  
SO - 05.2 Plynovodná prípojka - Vila B  
SO - 06    Prípojka NN (na p.č. 4419/2) 
SO - 07    Prekládka rozpojovej skrine PRIS (z pôvodnej polohy na p.č. 4419/1 na  p.č.  4419/2) 
SO - 08    Rampa 
Popis pozemku: 
Pozemok je situovaný v MČ Bratislava - Nové Mesto v časti Stráže, v lokalite  ohraničenej pozemkami 
priľahlými k uliciam Strážna, Vosková a Chrasťová.  Pozemok tvoria tri parcely, vedené v KN ako 
ostatná plocha a trvalé trávne porasty, bez hodnotnej vzrastlej zelene  Pozemok je mierne svahovaný a 
susedí s účelovou komunikáciou Strážna, v ktorej sú vedené verejné rozvody pitnej vody, splaškovej 
kanalizácie, plynu a elektrického prúdu. Ostatné okolie pozemku tvoria existujúce samostatne stojace 
rodinné domy a nezastavané pozemky, vedené v KN ako ostatné plochy a vinica.   
Popis Stavby: 
Navrhované objekty sú označené ako rodinný dom „SO - 01 Vila A“ a „SO - 02 Vila B“. Objekty budú 
mať jedno podzemné podlažie, dve nadzemné podlažia a jedno ustúpené podlažie, ktoré bude zastrešené 
plochou strechou, o max. výške strechy +9,450 m. V každom objekte sú navrhnuté 3 bytové jednotky.  
Rodinný dom „SO - 01 Vila A“ má max. pôdorysné rozmery 14,75 m x 17,35 m. Suterén „SO - 01 Vila 
A“ je dilatačné oddelený od susedného stavebného objektu „SO - 02 Vila B“, pričom vjazd do garáží je 
navrhnutý spoločnou rampou priamo od ul. Strážna, v strednom module obidvoch objektov. Celá nosná 
konštrukcia objektu je navrhnutá ako monolitická, železobetónová. Objekt „SO - 01 Vila A“ má v l.PP 
navrhnutú garáž s 13-mi parkovacími miestami, spoločnú rampu, pivničné kobky, chodby a 
komunikačné jadro (schodisko a výťah). Na l.NP je navrhnutá lx 4- izbová bytová jednotka s vonkajšou 
terasou, o celkovej ploche 104,25 m2 a komunikačné jadro, na 2.NP je navrhnutá lx 4-izbová bytová 
jednotka s vonkajšou terasou, o celkovej ploche 19,63 m2 a komunikačné jadro. Na ustúpenom podlaží 
je navrhnutá lx 2-izbová bytová jednotka s vonkajšími terasami, o celkovej ploche 117,85 m2 a 
komunikačné jadro. 
Rodinný dom „SO - 02 Vila B“ má max. pôdorysné rozmery 14,75 m x 17,35 m. Suterén. SO - 02 Vila 
B“ je dilatačné oddelený od susedného stavebného objektu „SO - 01 Vila A", pričom vjazd do garáží je 
navrhnutý spoločnou rampou. Celá nosná konštrukcia objektu je navrhnutá ako monolitická, 
železobetónová. Objekt „SO - 02 Vila B“ má v l.PP navrhnutú garáž s 8-mi parkovacími miestami, 
spoločnú rampu, pivničné kobky, chodby a komunikačné jadro (schodisko a výťah). Na l.NP je 
navrhnutá lx 4-izbová bytová jednotka s vonkajšou terasou, o celkovej ploche 29,10 m2 a komunikačné 
jadro, na 2.NP je navrhnutá lx 4-izbová bytová jednotka s vonkajšou terasou, o celkovej ploche 19,63 
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m2 a komunikačné jadro. Na ustúpenom podlaží je navrhnutá lx 2- izbová bytová jednotka s vonkajšími 
terasami, o celkovej ploche 117,85 m2 a komunikačné jadro. 
Statická doprava pre obidva objekty je riešená na vlastnom pozemku v podzemných oddilatovaných 
garážach, o celkovom počte 21 parkovacích miest. Rodinné domy budú napojené na inž. siete novými 
prípojkami, a to na verejný vodovod, kanalizáciu, elektrické vedenie a plyn. Dažďová voda bude 
odvádzaná do retenčných nádrží s postupným uvoľňovaním - vypúšťaním dažďových vôd do vsaku. 
Dopravný prístup je navrhnutý priamo z existujúcej prístupovej komunikácie Strážnej ul. Celková 
plocha pozemku pre objekt „SO - 01 Vila A“ je 987 m2, celková zastavaná plocha „SO - 01 Vila A“ je 
208,79 m2, celková podlažná plocha je 522,54 m2, spevnené plochy majú cca 21,60 m2, plochy zelene 
tvoria 545,33 m2. IZP = 0,212; IPP = 0,52 a KZ — 0,552. Celková plocha pozemku pre objekt „SO - 02 
Vila B-4 je 700 m2, celková zastavaná plocha „SO - 02 Vila B“ je 208,79 m2, celková podlažná plocha 
je 522,54 m2, spevnené plochy majú cca 21,60 m2, plochy zelene tvoria 423,18 m2. IZP = 0,298; IPP = 
0,74 a KZ = 0,604. 

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 4) stavebného zákona oznamuje začatie územného 
konania známym účastníkom konania doručením verejnou vyhláškou a   dotknutým orgánom jednotlivo. 
Zároveň  v súlade  s ust. § 36 ods. 2) a v súlade s ust. § 142h písm. a)  stavebného zákona upúšťa od  
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pozemok  pre umiestnenie Stavby sa nachádza 
v území, pre ktoré je spracovaná platná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej je možné 
návrh na územné rozhodnutie posúdiť a nakoľko počas núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s 
ochorením COVID-19 vykonáva ústne pojednávania a miestne ohliadky len v nevyhnutnom rozsahu. 

 Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť do 10 
pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, inak sa k nim nebude prihliadať. 

Podľa §36 ods.3) stavebného zákona, ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí 
územného konania k navrhovanej zmene umiestnenia časti stavby neoznámi v určenej alebo predĺženej 
lehote svoje stanovisko, má sa za to, že so zmenou umiestnenia časti stavby z hľadiska ním sledovaných 
záujmov súhlasí. 

V súlade s  §37 ods. 3 stavebného zákona, stavebný úrad neprihliadne na námietky 
a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad 
upozorňuje účastníkov konania, 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. 

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na stavebnom úrade Mestská časť 
Bratislava - Nové Mesto – vestibul budovy, počas   úradných dní: pondelok a streda 8.00 - 12.00 hod. a 
13.00 - 17.00 hod.,  tak, že ohlásia z vrátnice telefonicky na kl. 151 príslušnému referentovi svoj príchod 
a ten im podklady rozhodnutia prinesie do vestibulu. 

V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 
plnú moc. 

 

 

 

 

 

      Mgr.  Rudolf   K u s ý 

                          starosta mestskej časti 

                       Bratislava - Nové Mesto 

 z. podľa poverenia č.37/2020 

                  zo dňa 27.07.2020 

                 Ing. arch. Kamila Marušáková 

                vedúca odd. ÚK a SP 

 

 
Príloha:Situácia umiestnenia Stavby 
Doručenie verejnou vyhláškou: 
Účastníkom konania: 
1. Ing. Miloš Hora, Matúškova 7, 831 01  Bratislava 37,  
2. Doc. PhDr. Ilonka Horová, Matúškova 7, 831 01  Bratislava 37 
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     Úč. konania por.č. 1 a 2 na adresu zástupcu:  Petring,  s.r.o., Nám. Hraničiarov 6/B, 851 03 Bratislava 
3. Ing.  Miroslav Mihalus, Strážna 13101/32, 831 0  Bratislava, podľa LV  č. 5383 vlastník parc. č. 4419/3,4 
4. Ivana Mihálusová, Strážna 13101/32, 831 0  Bratislava, LV  č.5383 vlastník parc. č. 4419/3,4 

Úč. konania por.č. 3 a 4 na adresu zástupcu:  Mgr. Martin Babčaník, Alžbetin Dvor 1348, 900 42 Miloslavov  
5. Natália Pavlovičová, Viglašská 11, 851 07 Bratislava, LV č. 3838 vlastník parc. č. 4924 
6. Dana Pavlovičová, Heyrovského 6, 841 03 Bratislava LV č.3839  vlastník parc. č. 4925 
7. RNDr.CSc.Miroslava Urbančíková, Na Revíne 15, 831 01 Bratislava, LV č. 3840 vlastník parc. č. 4926  a LV 

č. 3841 vlastník parc. č. 4927 
8. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, podľa  LV č. 3610  vlastník parc. č. 

44421/1 susediacej s pozemkom určeným na zastavanie,  
9. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto,  Junácka 1, 932 91 Bratislava, podľa LV č. 3610 správca parc. č. 

4421/1 
10. Soboňa Miloš,  J. Fučíka 13, 935 32 Kalná nad Hronom, podľa  LV č. 1825 vlastník parc. č. 6340/7  a podľa 

LV č. 6382 vlastník parc. č. 6340/6 susediacej s pozemkom určeným na zastavanie, 
11. SPV018 s.r.o., Tomášikova 16530/23C, 821 01Bratislava, podľa LV č. 3506 vlastník parc. č. 6340/6 susediacej 

s pozemkom určeným na zastavanie 
12. Ostatní spoluvlastníci  pozemku parc. č. 4406/3, na ktorom sa nachádza účelová komunikácia, zapísaní na LV 

č. 6347  a pozemku parc.č. 4421/5, na ktorom sa nachádza chodník,  zapísaní na LV č. 6093:  
Institoris Alexander, Ing., Vajnorská 13, Bratislava, SR 
Stolárová Ružena, Blumentálska 16, Bratislava, SR 
Šujanská Hannelore, Karadžičova 6, Bratislava, SR 
Weiss Juraj, Hlavná 24, Bratislava, PSČ 831 01, SR 
Weisslechner Karol, Líščie Nivy 8, Bratislava, SR 
Mikušová Zuzana, Ing., Mlynarovičova 5, Bratislava, SR  
Liday Andrej, Studenohorská 25, Bratislava, SR 
Biermann Karol, Ing., Vančurova 49, Bratislava, PSČ 831 02, SR 
Valko Marián, JUDr., Tichá 34, Bratislava, SR 
Šechny Martin, Ing., Hálova 10, Bratislava, SR 
Banghová Katarína, PhDr., Grösslingová 33, Bratislava, SR 
Institoris Róbert, Mikovíniho 1624/11, Bratislava, PSČ 831 02, SR 
BOWA TRADE, spol.s.r.o., Zámocká 30, Bratislava, PSČ 811 01, SR 
Hlavová Alena, Ing., Medená 5, Bratislava, PSČ 811 02, SR 
Tonhauzer Ivan, Ing. PhD, Svätovojtešská 2, Bratislava, PSČ 831 03, SR  
Tonhauzerová Adriana, Ing., Svätovojtešská 2, Bratislava, PSČ 831 03, SR  
Vašíčková Dana, Ing., Zámocká 3, Bratislava, SR 
Vašíček Emil, Strážna 30, Bratislava, SR 

13. Kupec Pavol, Černyševského 9, 851 03 Bratislava, podľa VL.č. 4459 spoluvlastník pozemku parc.č. 
4400/1,3 a podľa VL.č. 8537 spoluvlastník  RD súp.č. 12661 na pozemkuparc.č. 4400/4 

14.  Kovácsová Magdaléna, Ondavská 6, Bratislava, podľa VL.č. 4459 spoluvlastník pozemku parc.č. 4400/1,3 
a podľa VL.č. 8537 spoluvlastník  RD súp.č. 12661 na pozemkuparc.č. 4400/4 

Doručenie poštovou prepravou jednotlivo: 
Dotknutým orgánom a dotknutým 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, 932 91 Bratislava  
3.   Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, Odbor SoŽP 
4.   Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, Pozemkový a  lesný odbor  
5.   Krajské riaditeľstvo PZ v Ba, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava  
6. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6,811 07  Bratislava,  
7. MO SR , ASM, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 3 
8.   Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Ba 
9.   SPP distribúcia., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 
10. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  
11. Západoslovenská distribučná a.s., Káble Vn a NN Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 
12. Bratislavská teplárenská a.s., Čulenova 7, 812 22 Bratislava  
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 08 Bratislava  

 

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku zverejnením po dobu 15 dní na 

úradnej  tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 83291 Bratislava. 15. deň zverejnenia  

na úradnej tabuli je deň doručenia.  

 

Vyvesené dňa:     Zvesené dňa:                            ( podpis, pečiatka ) 
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