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Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania 

 

Dňa 30.12.2019, s posledným doplnením dokladov dňa 31.03.2021, podal stavebník 

INTERFAN spol. s r.o., Biskupa Kondého 4577/18, 929 01 Dunajská Streda, IČO 36268534 

(ďalej len „stavebník“), žiadosť o vydanie stavebného povolenia po vydanom územnom 

rozhodnutí na stavbu „Rodinný dom, Sliačska cesta – Amfiteáter“  na pozemku parc. č. 

4685/1, 4685/13 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave. Stavba bola umiestnená 

rozhodnutím č. 7539/2017/ÚKSP/POBA-24 zo dňa 21.11.2017, právoplatným dňa 

26.01.2018.  

 

Predmetom predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorú 

vypracoval v septembri 2019 a upravil v júni 2020 Ing. arch. Andrej Šutek, autorizovaný 

architekt (reg. č. *1541AA*), je novostavba samostatne stojaceho rodinného domu 

v objektovej skladbe: 

 

SO.01 Rodinný dom 

SO.02 Spevnená plocha 

SO.03 Vodomerná šachta a areálové rozvody vody 

SO.04 Areálová splašková kanalizácia 

SO.05 Kanalizácia dažďová a vsak 

SO.06 Areálový rozvod NN 

SO.08 Oplotenie 

SO.09 Sadové úpravy 

 

V objekte je navrhnutá jedna bytová jednotka, jedno podzemné a dve nadzemné podlažia 

zastrešené plochou strechou. Ploché strechy nad podzemným a prvým nadzemným podlažím 

budú využité ako pochôdzne terasy. V podzemnom podlaží bude umiestnená dvojgaráž, 

zádverie so vstupnou halou a šatňovou nikou, schodisko, technická miestnosť a dva pivničné 

priestory. Na 1.NP sa bude nachádzať schodisko a chodba, obývačka, kuchyňa, izba, 

pracovňa a hygienické zázemie. Na 2.NP sa bude nachádzať schodisko a chodba, dve spálne 

so šatňami a kúpeľňami a dve terasy. Rodinný dom bude napojený na inžinierske siete vedené 

v priľahlej komunikácii prípojkami vody a kanalizácie. Na pozemku je navrhnutá vŕtaná 

studňa (je predmetom samostatného povolenia). Dažďové vody budú odvádzané cez retenčnú 

nádrž do vsakovacieho systému. Zásobovanie elektrickou energiou bude existujúcou NN 

prípojkou. Zdroj tepla pre vykurovanie a prípravu teplej vody je tepelné čerpadlo vzduch-

voda. Stavba bude dopravne napojená na existujúcu účelovú komunikáciu a Sliačsku cestu. 

Statická doprava bude zabezpečená dvomi parkovacími miestami v garáži a dvomi 

parkovacími miestami na spevnenej ploche.  
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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 § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 

Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„stavebný úrad“), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje 

dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, že dňom podania bolo začaté stavebné 

konanie. 

 

Stavebný úrad súčasne oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného 

zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko sú mu dobre známe 

podmienky staveniska a žiadosť s prílohami poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 

stavby. 
  

  Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť 

najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak sa k nim nebude prihliadať. 

 

Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona, ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o 

začatí stavebného konania k povoľovanej stavbe, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote 

svoje stanovisko, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.  

 

Do spisového materiálu možno nahliadnuť na stavebnom úrade, Junácka č.1 

v Bratislave počas stránkových hodín so zohľadnením podmienok podľa aktuálnej 

epidemiologickej situácie, nariadení vlády a podmienok stanovených Miestnym úradom 

Bratislava-Nové Mesto. Aktuálne informácie o stránkových hodinách stavebného úradu sú 

zverejnené na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Nové Mesto www.banm.sk.  

 

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 

v z. podľa poverenia č. 37/2020 

zo dňa 27.07.2020 

Ing. arch. Kamila Marušáková 

vedúca odd. ÚK a SP 

  

 

        

Doručuje sa verejnou vyhláškou: 

Účastníkom konania: 

1. INTERFAN, spol. s r.o., Biskupa Kondého 4577/18, 929 01 Dunajská Streda 

2. Ateliér A.BKPŠ Šutek, Ing. arch. Andrej Šutek, Trnavská 61, 821 01 Bratislava 

3. Vlastníci pozemku parc. č. 4351/20, k.ú. Vinohrady, zapísaní na LV č. 7634 
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4. Vlastníci pozemku parc. č. 4351/9, k.ú. Vinohrady, zapísaní na LV č. 7247 

5. ROVENA SK s.r.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava  

6. Mgr. Daniel Bezák, Sliačska 13945/66, 831 02 Bratislava 

7. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 811 04 Bratislava 

8. Patrik Geržo, Bartoňova 7741/27, 811 03 Bratislava 

9. Ing. Zdenko Majerík, Demänovská dolina 49, 031 01 Demänovská dolina 

10. Vladimír Majerík, Smrečany 108, 032 05 Smrečany 

 

Doručí sa jednotlivo: 

Dotknutým orgánom: 

11. Okresný úrad Bratislava, Odbor SoŽP, odd. OP a VZŽP, ochrana prírody a krajiny, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

12. Okresný úrad Bratislava, Odbor SoŽP, odd. OP a VZŽP, odpadové hospodárstvo, 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

13. Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava 

14. Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 

Bratislava 

15. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  

16. AVS, s.r.o., Panenská 7, 811 03 Bratislava 

17. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Oddelenie správy komunikácií a Oddelenie 

stavebných činností, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  

18. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Oddelenie životného prostredia a územného 

plánovania, Junácka 1, 832 91 Bratislava 
 

Doručí sa za účelom zverejnenia: 

19. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť 

po dobu 15 dní na úradnej tabuli a potvrdené vrátiť 

 

 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 

 

 

Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia:  

 
 


