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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 § 7a ods. 2 písm. i) 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 a nasl. 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 „Rodinný dom, Sliačska cesta – Amfiteáter“  na pozemkoch parc. č. 4685/1, 

4685/13, 4685/14 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave (ďalej len „stavba“), 

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

IČO 36268534 (ďalej len „stavebník“). Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie č. 

7539/2017/ÚKSP/POBA-24 zo dňa 21.11.2017, právoplatné dňa 26.01.2018. 

 

Predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 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 
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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.  

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba sa povoľuje podľa územného rozhodnutia č. 7539/2017/ÚKSP/POBA-24 zo dňa 

21.11.2017, právoplatného dňa 26.01.2018, podľa situácie pre umiestnenie stavby, ktorá 

je neoddeliteľnou súčasťou uvedeného rozhodnutia pri rešpektovaní podmienok 

jednotlivých rozhodnutí.  

2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval v septembri 

2019 a upravil v júni 2020 Ing. arch. Andrej Šutek, autorizovaný architekt (reg. č. 

*1541AA*). Projektová dokumentácia je overená stavebným úradom v stavebnom konaní 

a je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez 

predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

3. Stavebník sa nesmie bez osobitného povolenia stavebného úradu odchýliť od overenej 

dokumentácie, ako aj overeného osadenia stavby.  

4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.  

5. Lehota na dokončenie stavby je 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

stavebného 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.  

6. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby a všetkých inžinierskych sietí 

právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.  

7. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný podľa § 62 ods. 1, písm. 

d) stavebného zákona do 15 dní od uskutočnenia výberového konania, najneskôr do 

začatia stavebných prác, oznámiť stavebnému úradu identifikačné údaje zhotoviteľa 

stavby a zabezpečenie odborného vedenia stavby a jeho oprávnenie na výkon tejto 

činnosti. 

8. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3, písm. h) stavebného zákona oznámiť stavebnému 

úradu začatie stavby.  

9. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a viesť 

denník o stavebných prácach.  

10. 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. 

Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží stavebník 

stavebnému úradu pri ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním v rámci 

kolaudačného konania.  

11. Stavebník je povinný bezodkladne ohlásiť povoľujúcemu stavebnému úradu a Krajskému 

pamiatkovému úradu v Bratislave výskyt zvláštnych predmetov a iných vecí, ktoré sa 

objavili pri výkopoch a ktoré môžu mať pamiatkový alebo archeologický charakter 

a vyčkať na ďalšie dispozície uvedených orgánov. Nálezca alebo osoba zodpovedná za 

vykonanie prác (podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 

pamiatkového fondu – pamiatkového zákona) oznámi nález a nález ponechá bezo zmeny 

až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Bratislava alebo ním poverenou odborne 

spôsobilou osobou. 

12. 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.  
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13. Stavebné povolenie stráca podľa § 67, ods. 2 stavebného zákona platnosť, ak sa 

s uskutočňovaním stavby nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho 

právoplatnosti. Stavebník môže požiadať stavebný úrad o predĺženie platnosti stavebného 

povolenia na základe odôvodnenej žiadosti podanej v dostatočnom časovom predstihu 

pred uplynutím uvedenej lehoty tak, aby o žiadosti bolo možné právoplatne rozhodnúť 

pred uplynutím platnosti stavebného povolenia.  

14. Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych 

nástupcov stavebníka a ostatných účastníkov konania podľa § 70 stavebného zákona.  

15. Skladovanie stavebného materiálu počas realizácie stavby na verejných priestranstvách, 

t.j. uliciach, námestiach, chodníkoch a pod. nie je povolené. O povolenie na zaujatie 

verejného priestranstva je nutné požiadať Mestskú časť Bratislava-Nové Mesto.  

16. Počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie nehnuteľností na 

susedných pozemkoch.  

17. Stavebník je povinný stavbu označiť na viditeľnom mieste štítkom s týmito údajmi: 

- označenie stavby, 

- označenie stavebníka, 

- kto a kedy stavbu povolil, 

- termín ukončenia stavby, 

- meno zodpovedného vedúceho stavby. 

18. Úprava staveniska: 

- stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska, 

- na stavenisku musí byť udržiavaný poriadok,  

- stavebníci musia 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.  

19. Stavebník je povinný: 

- zabezpečiť denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem pre 

rozptyl prachu (ak prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM10 – 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 a 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 prostredí, 

- mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej alebo účelovej komunikácie na prísun 

stavebných výrobkov, odvoz zeminy a stavebného odpadu, ktorý sa musí čistiť, 

- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov 

a umiestnenie zariadenia na príslušnom stavebnom pozemku. Stavebník je povinný 

uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému má vlastnícky alebo iný 

právny vzťah,  

- mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu na riadenú skládku. Stavebník ku 

kolaudácii doloží doklady o množstve a spôsobe zneškodnenia odpadu zo stavby 

(prevzatie zmluvnou stranou), pričom budú dodržané ustanovenia Zákona o odpadoch 
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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 dodržaní poriadku a čistoty,  

- pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 

532/2002 Z. 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, 

- pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť inžinierske siete v teréne, 

- dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí, všetky platné normy STN 

a predpisy, 

- výkopové práce v blízkosti podzemných vedení technického vybavenia územia 

vykonávať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie, 

práce vykonávať ručne. Odkryté podzemné vedenia technického vybavenia územia 

zabezpečiť proti poškodeniu, 

- preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, 

s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia technického vybavenia územia 

a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené. 

 

Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia z hľadiska 

odpadového hospodárstva č. OÚ-BA-OSZP3-2015/72946/DAD/III zo dňa 07.09.2015: 

1. Držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo 

právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené.  

2. Držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení 

odviesť k oprávnenému odberateľovi. 

3. Držiteľ odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom. 

4. Držiteľ odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich 

zhodnotení a zneškodnení.  

5. Držiteľ odpadov k. č. 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 pred 

začatím zemných prác preukáže tunajšiemu úradu spôsob nakladania s predmetným 

odpadom. 

6. Držiteľ odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom (§ 8 vyhláška MŽP 

SR č. 310/2013 Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov 

v termíne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.  

7. Držiteľ odpadov najneskôr v termíne do kolaudácie stavby predloží tunajšiemu úradu 

doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou 

osobou.  

 

Stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a.s., č. CD 3317/2020 zo dňa 20.01.2020: 

- Stavebník je povinný dodržiavať ochranné pásma elektroenergetických zariadení 

spoločnosti Západoslovenská distribučná podľa § 43 Zákona o energetike 

- Pred realizáciou zemných prác je investor povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská 

distribučná o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom 

on-line aplikácie https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal alebo písomnou 

žiadosťou zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN a NN, adresa miestne 

príslušného tímu, (pre vytýčenie VN a NN energetických zariadení) a Tím správy sietí 

VVN, Čulenova č. 3, 816 47 Bratislava (pre vytýčenie zariadení VVN) 

- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie 

tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení 

spoločnosti Západoslovenská distribučná 
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- Požadovaný odber elektrickej energie s inštalovaným výkonom Pi=43kW (čo predstavuje 

maximálny súčasný výkon Ps=20,6kW) je možné pripojiť z existujúceho zemného NN 

vedenia vo vlastníctve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., zo skrine SR č.1 

(1143-005) a splnení obchodných a technických podmienok určených v Zmluve 

o pripojení č. 121948964.  

- Pred elektromer žiadame osadiť hlavný istič max. hodnoty 3x25A s prúdovou char. B. 

Po realizácii stavby je žiadateľ povinný predložiť príslušnému špecialistovi správy 

energetických zariadení, ktorého kontaktné údaje sú uvedené v zápätí tohto listu, tieto 

doklady: 

- plán skutočného vyhotovenia prípojky potvrdený zhotoviteľom so zakreslenou trasou 

vedenia s jednopólovou schémou pripojenia prípojky, 

- správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia (revízna správa) 

prípojky.  

 

Vyjadrenie Agility vodárenská spoločnosť, s.r.o., č. OP-20/10/04410 zo dňa 19.10.2020: 

I. Z hľadiska situovania stavby 

- Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii 

s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať všetky zariadenia a ich 

pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa zákona č. 442/2002 Z. z. 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

- Akákoľvek stavebná činnosť môže byť vykonávaná iba so súhlasom AVS.  

- V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné 

práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo 

iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému 

vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, 

vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne. 

II. Z bilančného hľadiska 

- Zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie odpadovej vody z navrhovanej stavby a jej 

pripojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu bude možné až po vysporiadaní 

verejných vodovodov a verejných kanalizácií prevádzkovo súvisiacich a vlastníci ich 

častí si prevádzkovo upravia svoje vzájomné práva a povinnosti v písomnej zmluve tak, 

aby sa zabezpečilo kvalitné a plynulé prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie.  

III. Z hľadiska zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd 

- Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky, vodomernej 

šachty, kanalizačnej revíznej šachty a ostatných zariadení musí byť v súlade so zákonom 

č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších 

zákonov, za súčasného dodržania STN, EN a ON /ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 

5403, STN 73 6005/ vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s platným dokumentom 

AVS: „Technické podmienky pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod 

a verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriaďovania a odstraňovania vodovodnej 

a kanalizačnej prípojky v podmienkach AVS“ (ďalej len „technické podmienky“), ktoré 

sú zverejnené na internetovom sídle AVS. 

- Ak vybudovaná vodovodná prípojka a kanalizačná prípojka alebo ich časť nie sú vo 

vyhovujúcom technickom a kapacitnom stave, je potrebné realizovať ich rekonštrukciu 

so súhlasom a na náklady vlastníka prípojok.  

- V zmysle technických podmienok je potrebné realizovať všetky zariadenia týkajúce sa 

pripojenia stavby na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.  

- Vodomernú šachtu požadujeme umiestniť na trase vodovodnej prípojky dlhšou stranou 

v smere prípojky a kanalizačnú revíznu šachtu na kanalizačnej prípojke na trvalo 

prístupnom verejnom pozemku (v tzv. technologickom výklenku) pred oplotením vo 
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vzdialenosti max. 10 m od napojenia na verejný vodovod, resp. verejnú kanalizáciu. 

V prípade, že ostatné inžinierske siete neumožnia osadiť šachty na trvalo prístupnom 

verejnom pozemku, môžu byť osadené maximálne 1 m za hranicou pripájanej 

nehnuteľnosti. Vodomerná šachta musí byť umiestnená v nespevnenom povrchu, musí 

byť trvalo prístupná a nesmie sa umiestniť do parkovacieho miesta.  

- Odvádzanie odpadových vôd požadujeme riešiť ako delený systém, odvedenie vôd 

z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ požadujeme riešiť mimo splaškovú kanalizáciu 

a spôsobom, ktorý vyhovuje konkrétnym hydrogeologickým podmienkam. Naša 

spoločnosť si vyhradzuje právo kontroly spôsobu odvádzania týchto vôd. Do verejnej 

kanalizácie je možné vypúšťať výlučne splaškové odpadové vody. 

- Pri kolaudačnom konaní požadujeme preukázateľné riešenie zrážkových vôd mimo 

systém verejnej kanalizácie. Zároveň žiadame písomné prizvanie  prevádzkovateľa 

verejnej kanalizácie v tejto lokalite ku kontrole vsakovacieho systému pred jeho 

zasypaním a ku kompletnému preskúšaniu funkčnosti tejto časti stavby.  

V prípade splnenia podmienok uvedených vyššie je vlastník pripájanej nehnuteľnosti povinný 

písomne požiadať AVS o kontrolu technickej pripravenosti na realizáciu vodovodnej 

prípojky, montáž vodomeru a pripojenie na verejnú kanalizáciu. 

Tlačivá: Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod 

a Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu nájdete na 

našej webovej stránke alebo v sídle spoločnosti. K žiadostiam je potrebné predložiť súhlas 

vlastníka verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v tejto lokalite. 

V zmysle § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu 

sa môže pripojiť na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu len na základe zmluvy 

o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej s vlastníkom, resp. 

prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.  

AVS považuje splnené technické podmienky pripojenia na verejný vodovod a verejnú 

kanalizáciu ak: 

- osadenie VŠ/RKŠ a zemné práce súvisiace s pripojením na VV/VK korešpondujú 

s horeuvedenými podmienkami 

- žiadateľ má vybavené všetky potrebné povolenia a súhlasy k zriadeniu prípojok 

(stavebný úrad, rozkopávkové povolenie na práce na verejnom priestranstve, súhlasy 

zúčastnených a dotknutých orgánov a fyzických osôb a pod.), 

- sú zrealizované ostatné podmienky uvedené vo vyjadrení AVS k navrhovanému 

technickému riešeniu žiadateľa.  

V prípade splnenia „technických podmienok“ a po podpise výsledku kontroly žiadateľom, 

AVS predloží do 5 pracovných dní na podpis žiadateľovi Zmluvu. AVS dohodne so 

žiadateľom termín realizácie pripojenia na verejný vodovod, resp. verejnú kanalizáciu 

a zabezpečí plynulú dodávku vody resp. plynulé odvádzanie odpadových vôd do 7 

pracovných dní od doručenia podpísanej Zmluvy (odberateľom resp. producentom) do AVS, 

pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak. 

 

Nedodržanie podmienok rozhodnutia je v zmysle § 106 ods. 3 písm. b) stavebného 

zákona správnym deliktom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že uskutočňuje stavbu bez 

stavebného povolenia alebo v rozpore s ním a môže mu byť uložená pokuta v zmysle vyššie 

uvedeného paragrafu.  

 

Po ukončení prác stavebník predloží stavebnému úradu návrh na kolaudáciu, nakoľko 

stavbu nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii stavby 

stavebník, okrem dokladov uvedených v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predloží: 
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- doklady preukazujúce zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov zo stavby, 

- energetický certifikát. 

 

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 uplatnené námietky účastníkov konania. 

 

 

Odôvodnenie 
    

Dňa 30.12.2019, s posledným doplnením dokladov dňa 16.07.2021, podal stavebník 

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

žiadosť o vydanie stavebného povolenia po vydanom územnom rozhodnutí na stavbu 

„Rodinný dom, Sliačska cesta – Amfiteáter“  na pozemku parc. č. 4685/1, 4685/13, 4685/14 

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. Stavebník 

k žiadosti predložil projektovú dokumentáciu, vypracovanú v septembri 2019 a upravenú 

v júni 2020 Ing. arch. Andrejom Šutekom, autorizovaným architektom (reg. č. *1541AA*), 

ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, a doklady. 

 

Stavebný úrad predloženú doplnenú žiadosť preskúmal a v súlade s ustanovením § 61 

ods. 1 stavebného zákona oznámil účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým 

orgánom jednotlivo listom č. 3777/2021/UKSP/VORE-ozn. zo dňa 21.04.2021 

začatie stavebného konania, pričom v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona 

upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány 

boli upozornené, že môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných 

dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa k nim nebude prihliadať. Lehota na uplatnenie 

námietok uplynula dňa 24.05.2021. Do podkladov rozhodnutia nenahliadol žiaden účastník 

konania a neboli vznesené námietky účastníkov konania voči vydaniu tohto rozhodnutia. 

Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadal podľa ustanovenia § 61 ods. 6 o predĺženie lehoty na 

posúdenie stavby.  

 

V konaní sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány uvedené vo výroku tohto rozhodnutia, 

ktorých podmienky sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad v rozhodnutí 

neuviedol tie časti podmienok, v ktorých sa uvádzajú údaje, ktoré sú informačné a nemajú 

všeobecnú platnosť. Ďalej sa v konaní vyjadrili: 

- Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy súhlasným stanoviskom bez 

pripomienok č. HZUBA3-2019/002929-002 zo dňa 18.12.2019, 

- Magistrát Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, Oddelenie správy 

komunikácií a Oddelenie stavebných činností, stanoviskom č. MAGS OSK 54068/2020-

376299/Bá-198 zo dňa 15.07.2020. 

 

Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, vydal rozhodnutie o trvalom 

odňatí poľnohospodárskej pôdy pre stavbu č. OU-BA-PLO-2020/40052 53288/2020-GRO zo 

dňa 25.02.2020, právoplatné dňa 25.03.2020. 

 

Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, vydal rozhodnutie o trvalom 

odňatí poľnohospodárskej pôdy pre objektu SO.02 – Spevnená plocha č. OU-BA-PLO-

2021/57975 47149/2021-GRO zo dňa 26.02.2021, právoplatné dňa 06.04.2021. 
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Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, oddelenie životného prostredia a územného 

plánovania, vydala rozhodnutie – povolenie na uskutočnenie vodnej stavby vŕtanej studne 

č. 35930/8597/2020/ZP/ZBOZ zo dňa 08.10.2020, právoplatné dňa 13.11.2020.  

 

 Stavebník preukázal vlastnícke právo k pozemku predložením listu vlastníctva č. 

7246, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave.   

 

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že stavebník splnil podmienky na 

vydanie stavebného povolenia, 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 č. 1, 832 91 

Bratislava, 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 230 € bol uhradený bankovým prevodom.  

 

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 

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 

 

Na vedomie 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 
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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: 

 
 


