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Vec  

Oznámenie o začatí spojeného konania o umiestnení a povolení stavby 

 

Dňa 16.12.20219 s posledným doplnením 14.03.2022, podali stavebník Mgr. Tomáš 

Slechan, bytom Přemyslovská ul. č. 2018/27, 130 00 Praha 3 (ďalej len „Stavebník“) 

v zastúpení Armatrade GRP s.r.o., so sídlom Mliekárenská ul. č. l5, 821 09 Bratislava (ďalej 

len „Splnomocnenec“), žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom 

a stavebnom konaní pre stavbu s názvom „2 SOVY- DOM 2“ na Sovej ul., na pozemkoch parc. 

č. 18177/13, 18177/3, 18168/21, 18167/7 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave. 

 

 Predmetom stavebného konania je novostavba rodinného domu. Jedna sa o samostatne 

stojacu stavbu s jedným suterénnym podlažím, jedným nadzemným podlažím a jedným 

ustúpeným podlažím, ktorá bude dopravne sprístupnená z existujúcej komunikácie Sovej ulice. 

Na južnej strane je objekt dotvorený plochou záhradnej terasy. Strechy domu sú navrhnuté ako 

ploché. Objekt rodinného domu je dispozične členený na tri funkčné zóny. Dennú pobytovú, 

nočnú-odpočinkovú a servisno-obslužnú. Servisná časť domu je tvorená skladom, technickou 

miestnosťou, v ktorej je umiestnený kotol a práčovňa. V suteréne objektu je situovaná aj denná- 

pobytová časť rodinného domu tvorená kuchyňou s jedálňou a obývacou izbou priamo 

prepojená so záhradnou terasou. Nočná časť rodinného domu je situovaná v nadzemnou 

a ustúpenom podlaží a tvoria ju priestory štyroch spální doplnené o hygienické priestory 

kúpeľní a WC. V suteréne v časti nad obývacím priestorom otvoreným cez dve podlažia bude 

umiestnená galéria. Vstup do objektu je navrhovaný zo severnej strany objektu a vstupuje sa 

do nadzemného podlažia. Parkovanie bude zabezpečené 3 exteriérovými parkovacími miestami  

na susednom pozemku parc. č. 18177/2 v k. ú. Vinohrady na základe nájomnej zmluvy zo dňa 

29.06.2020. Objekt rod.domu bude napojený existujúcou vodovodnou prípojkou na verejný 

vodovod. Odvádzanie splaškových vôd bude cez areálovú splaškovú kanalizáciu do domovej 

čističky odpadových vôd, ktorá je povoľovaná v samostatnom konaní. Areálová dažďová 

kanalizácia bude zaústená do akumulačnej nádrže, z ktorej voda bude použitá na polievanie 

záhrady. Zdrojom tepla je navrhnutý peletkový kotol, ktorý bude pripojený dymovodom do 

trojvrstvového nerezového komínového telesa. Prípojka NN vedenia je existujúca z jestvujúcej  

poistkovej rozpojovacej skrine mestského káblového rozvodu NN na Sovej ulici. Na hranici 

pozemku stavebníka na verejne prístupnom mieste je osadený typový el. rozvádzač RE a z neho 

bude napojený rozvádzač RD v dome. Pozemok stavebníka bude zo severnej strany bez 

oplotenia, voľne prístupný až po samotný navrhovaný objekt. V úrovni fasády bude pozemok 
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na severnej strane uzavretý pletivovým oplotením. Z ostatných troch strán bude pozemok 

oplotený kombináciu oporného múra (samostatné konanie) a pletivového oplotenia. 

 

Stavebné objekty: 

SO 01  2 SOVY – DOM 2 

SO 02  Spevnené plochy 

SO 03  Oplotenie 

 

  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 § 36 ods. 1) a § 61 ods. 1) stavebného zákona 

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

spojené územné a stavebné konanie.  

 

  Súčasne oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 36 ods. 2) a § 61 ods. 2) stavebného 

zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko sú stavebnému úradu 

dobre známe podmienky staveniska a žiadosť s prílohami poskytuje dostatočný podklad pre 

posúdenie stavby. 

 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 

pracovných dní odo dňa doručenia, inak sa k nim nebude prihliadať. V rovnakej lehote 

oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. 

 

Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania k povoľovanej 

stavbe neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko, má sa za to, že so stavbou 

z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 

Do spisového materiálu možno nahliadnuť počas stránkových hodín v dňoch:  

pondelok  8.00–12.00 hod. a 13.00–17.00 hod. a  streda 8.00–12.00 hod. a 13.00–17.00 hod., 

pričom je potrebné z vrátnice volať referentovi na  klapku č. 258 a spis Vám bude donesený 

k nahliadnutiu. 

 

  V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca 

písomnú plnú moc. 

  

 

 

Mgr.  Rudolf Kusý 

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 
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Doručuje sa verenou vyhláškou: 
Účastníkom konania: 
1. Mgr. Tomáš Slechan, Přemyslovská 2018/27, 130 00 Praha 3, doručí sa na adresu: 

Armatrade GRP s.r.o. Mliekárenská 15, 821 09 Bratislava 

2. JUDr. Martina Šamudovská, Pod Vachmajstrom 12788/7, 831 01 Bratislava 

3. Libor Chrást, Vincenta Hložíka 3542/8, 841 05 Bratislava  

4. Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava 

5. Tatiana Drastichová, Karpatské námestie 7773/23, 831 06 Bratislava 

6. Stanislav Drastich, M. Marečka 4, 907 01 Myjava 

7. Erik Drastich, Nezábudková 46, 821 01 Bratislava 

8. Miloš Drastich, Budovateľská 12, 821 08 Bratislava 

9. Ing. Ondrej Hrnčiřík, Ľudovo námestie 15, 831 03 Bratislava 

10. Vlastníci nehnuteľností vedení na liste vlastníctva č. 4469 v katastrálnom území Vinohrady 

11. Ing. arch. Jana Medľová, Zelení terasy 22, 841 10 Bratislava (projektant) 

 

Doručuje sa jednotlivo: 
Dotknutým orgánom a správcom sietí: 

12. MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. ŽPaÚP, Junácka 1, 832 91 Bratislava 

13. MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. IaVO, Junácka 1, 832 91 Bratislava 

14. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. č.1, 814 99 Bratislava 

15. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Sekcia správy nehnuteľností, odd. geodetických 

činností, Primaciálne nám. č.1, 814 99 Bratislava 

16. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek ŽP- odpadové hospodárstvo, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

17. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek ŽP, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

18. Okresný úrad Bratislava – pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
19. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 1, 812 28 Bratislava 
20. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislava, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 

21. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 

22. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
23. SPP distribúcia., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 
24. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

25. Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 

26. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 
27. MICHLOVSKÝ spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany (ORANGE SLOVENSKO a.s.) 
28. UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 

 

 

Doručuje sa za účelom vyvesenia:  

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

dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť späť 

 

 

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.  
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Potvrdenie dátumu zverejnenia 

 

 

Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia: 

 






