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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 územného konania vedeného v súlade s § 35  

rozhodla takto: 

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 - Rodinný dom Jaskový rad - parc.č. 6280/2, (ďalej len „stavba“) -

navrhovateľom MUDr. Veronika Labuzová,  bytom  Nemčíkova 3, 841 04 Bratislava a 

MUDr. Ivajlo Popov, bytom Cintorínska 30, 811 08 Bratislava (ďalej ako „navrhovatelia“) 

v zastúpení splnomocneným zástupcom Ing. Viktor Mikoczy, Jeséniova 12, 831 01 

Bratislava, na pozemkoch reg. C-KN - parc.č. 6280/2 (rodinný dom, oplotenie, úprava 

vonkajších plôch a drobná architektúra), parc. č. 6283/2, 21669/2 (vodovodná prípojka), 

parc.č. 6283/1 (kanalizačná prípojka), parc.č. 6283/2 (elektrická prípojka), parc.č. 6283/1 

(prípojka plynu) katastrálne územie Vinohrady v Bratislave, v rozsahu podľa objektovej 

skladby: 

 

SO 01— RODINNÝ DOM. 
 

Predmetom návrhu je novostavba rodinného domu na predmetnom pozemku, 

navrhnutá k celoročnému bývaniu rodiny investora. 

Stavebný pozemok má takmer pravidelný obdĺžnikový tvar. Celková plocha pozemku 

je 549 m2. Stavba rodinného domu je riešená ako samostatne stojaca budova. Stavebný 

pozemok je svahovitého charakteru s voľným a trávnatým porastom,  kde podľa dostupných 

informácii neprechádzajú žiadne inžinierske siete. Prevýšenie riešeného územia je cca 7 m 

v pozdĺžnom smere, v priečnom smere je výškový rozdiel  minimálny. V súčasnosti sa na 

pozemku nenachádza žiadna stavba. Vjazd na pozemok je navrhovaný v spodnej časti 

z juhovýchodnej strany z existujúcej miestnej komunikácie na pozemku parc. č. 6283/1. 

Maximálna šírka vjazdu je 3,5 m, vjazd bude riešený posuvnou bránou.  

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
Junácka ul. č. 1,  832 91 Bratislava 3 
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Na stavebnom pozemku nie sú pripravené inžinierske prípojky: vodovodná prípojka 

a prípojka elektrickej energie budú vybudované z ulice Vidlicová, kanalizačná prípojka bude 

napojená na súkromnú kanalizačnú prípojku v mieste vjazdu na pozemok, plynová prípojka 

bude napojená z verejného plynovodu, vedeného v prístupovej komunikácii. Stavba vyžaduje 

mierne terénne úpravy (schodisko, oporný múr) svažitého pozemku v časti z bočnej strany 

domu, susediacej s pozemkom 6260/4. 

Rodinný dom je riešený ako jedna bytová jednotka, poskytujúca priestory pre obytné 

účely a domáce aktivity. Hlavný vstup do objektu je situovaný z južnej strany do chodby, 

odkiaľ sú prístupné ostatné komunikačné prepojenia stavby.  

Novostavba dvojpodlažného rodinného domu má čiastočne zapustený suterén. 

Zastrešenie je riešené sedlovou strechou. Novostavba dvojpodlažného rodinného domu je celá 

podpivničená. Pôdorysy jednotlivých podlaží  sú takmer štvorcového tvaru.  

Dispozičné riešenie RD: 

1PP: Vstup do domu je cez zádverie, z ktorého je priamy prístup na centrálne schodisko 

rodinného domu a do miestnosti hygieny. Zo zádveria je priame napojenie na garáž, ktorá je 

súčasťou rodinného domu. Ďalej sa na prvom podzemnom podlaží nachádzajú dva sklady, 

jeden prístupný z garáže a druhý sklad so samostatným vstupom z exteriéru. 

1.NP: Zo schodiska sa na 1. NP vchádza do centrálnej chodby, z ktorej je priamy prístup do 

multifunkčného priestoru obsahujúceho obývaciu izbu s jedálňou a kuchyňou, ďalej do 

spálne, a miestnosti hygieny a samostatného WC. 

2.NP: Z centrálnej chodby priamo prístupnej zo schodiska je prístup do troch samostatných 

izieb a miestnosti hygieny a samostatného WC. 

V strede chodby sa nachádza vstup do medzistrešného priestoru cez teleskopické schody. 

  Statická doprava je riešená umiestnením 1 parkovacieho miesta v garáži 

a vytvorením 2 parkovacích miest na spevnenej ploche z drenážnej dlažby o rozlohe 115,32 

m2 na pozemku stavebníka. 

Oplotenie a oporné múry sú súčasťou stavby.  

 

I.  Stavba sa umiestňuje podľa projektovej dokumentácie pre umiestnenie stavby, 

spracovanej podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracovali v januári 

2020 a doplnili v januári 2022 projektant Ing. Peter Hanuliak, PhD., autorizovaný stavebný 

inžinier SKSI 5968*I1 a zodpovedný projektant Ing. Martin Jamnický, PhD., autorizovaný 

stavebný inžinier SKSI 4400*A1, pri rešpektovaní podmienok tohto rozhodnutia.   

 

II. Podmienky pre umiestnenie a projektovú prípravu  

A. Podmienky umiestnenia: 

 umiestnenie stavby: 

Stavba bude umiestnená na pozemku reg. C-KN parc.č. 6280/2 v katastrálnom území 

Vinohrady. 

Plocha riešeného pozemku:      549,00 m2 

Zastavaná plocha          97,65 m2 

Spevnené plochy:       159,12 m2 

IZP: Index zastavaných plôch     0,18  

KZ: Koeficient zelene      0,53 

 

SO 01   Rodinný dom  

Rozmery nadzemného podlažia:    SO 01  

       o celkových rozmeroch 9,5 m x 10,75 m     
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Výškové osadenie:        0,000 m =  210,270 m.n.m. (Bpv) 

Podlaha 1.PP:      -   2,920 m =  217,855 m.n.m. (Bpv) 

Výška hrebeňa strechy:    +  7,585 m =  217,855 m.n.m. (Bpv) 

Výška komína:     +  8,235 m =  218,505 m.n.m. (Bpv) 

 

Odstupové vzdialenosti stavby od hraníc pozemku:  

 od pozemku  parc.č. 6279  JZ hranica   15,785 m 

 od pozemku  parc.č. 6260/4  SZ hranica   2,960 m 

 od pozemku  parc.č. 6280/10  SV hranica 15,130 m 

 od pozemku  parc.č. 6283/1  JV hranica   0,500 m 

 

B. Podmienky napojenia na inžinierske siete: 

 Zásobovanie vodou:  

Zdrojom pitnej vody je existujúci verejný vodovod (VV) s existujúcou vodovodnou 

prípojkou DN 25, dĺžky 2 m. Existujúca prípojka je vedená do existujúcej vodomernej 

šachty (VŠ) s vodomernou zostavou príslušnej svetlosti. Do VŠ sa osadí T-kus a druhá 

vodomerná zostava pre celkový odber vody navrhovaného domu meraný fakturačným 

vodomerom. DN 20. Od VŠ bude vedené navrhované potrubie  dimenzie DN 25 dĺžky 

63,1 m  po stúpacie potrubie V1 do objektu rodinného domu. 

 Kanalizácia: 

Domová splašková kanalizácia bude vyvedená objektovým zvodovým potrubím DN 

125 cez existujúcu revíznu šachtu splaškovej kanalizácie (eRŠ) a existujúcu domovou 

prípojkou splaškovej kanalizácie dĺžky 5,1 m, ktorá ústí do existujúcej súkromnej 

kanalizačnej prípojky DN 300. 

Zrážková voda zo strechy objektu bude zvedená do vsakovacej dažďovej šachty 

(VDŠ) priemeru 1000 mm, v počte  2 ks bude umiestnená v zatrávnenej časti pozemku 

stavebníkov.  

 Zásobovanie elektrickou energiou: 

Napojenie elektrickej energie bude z existujúceho verejného vzdušného rozvodu NN, 

Na stĺpe verejného rozvodu  NN je vo výške +3,000 m umiestnená poistková skrinka 

SPP2. Stĺp sa nachádza na verejnom priestranstve. Z poistkovej skrine bude vedený 

kábel NAYY-J 4x25 do elektromerového  rozvádzača RE, ktorý je osadený na hranici 

pozemku. 

 Plynofikácia: 

Zásobovanie zemným plynom bude z navrhovanej NTL plynovej prípojky PE 100, 

D32x3,0 vedenej v zemi, ktorá bude napojená pomocou prípojkovej navŕtavacej 

armatúry D125/D32DAA kolmo na existujúci distribučný NTL plynovod. Od bodu 

napojenia povedie navrhovaná NTL prípojka priamo k oploteniu pozemku, kde sa 

umiestni skrinka pre meracie zariadenie (na pozemku investora).Od meracieho 

zariadenia bude vedený navrhovaný vonkajší NTL rozvod plynu DN25v hĺbke min. 

800 mm až k objektu rodinného domu. 

 Zdroj tepla:  

Ako zdroj tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody bude v objekte inštalovaný 

kondenzačný kotol na zemný plyn Viessman, s prívodom vzduchu na spaľovanie 

z exteriéru, s odvodom spalín do exteriéru zvislým koncentrickým potrubím. 

Doplnkovým zdrojom vykurovania bude krb na tuhé palivo so systémovým riešením 

oddymenia. 
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 Sadové úpravy:  

Pozemok okolo domu bude sadovnícky upravený vysadením stromov, kríkov 

a položením trávnika. 

 Oplotenie a oporný múr:  

Oplotenie a oporné múry sú súčasťou stavby. Oporné múry z pohľadového betónu 

budú vybudované okolo južnej časti pozemku v tvare „U“ v rozsahu cca 31 m, 

severozápadnej časti na hranici so susedným pozemkom v dĺžke cca 12,50 m, 

a rovnobežne s domom oporný múr pre vonkajšie schodisko v dĺžke 4,35 m. Oplotenie 

bude vyhotovené ako drôtené s oceľovými stĺpikmi v maximálnej výške 1,6 m na 

betónovej podnoži vo výške maximálne 0,2 m, od úrovne upraveného terénu 207,30 

m.n.m.. Výška oporných múrov bude dosahovať výšku maximálne do výšky 

oplotenia. Teleso múru sa bude nachádzať výlučne na pozemku stavebníkov, vrátane 

základových konštrukcií. 

 Domový odpad:  

Smetné nádoby na domový odpad budú umiestnené na spevnenej ploche na pozemku 

stavebníkov, v blízkosti vstupu na pozemok. 

 Dopravné napojenie:  

Vjazd na pozemok je riešený priamym napojením sa na existujúcu komunikáciu cez 

navrhovaný cestný betónový obrubník bez skosenia, ktorý bude zapustený do nivelety 

vozovky obslužnej komunikácie. Na hranici pozemku je navrhnutá oceľová posuvná 

brána pre autá v šírke 3,5 m, vstupná brána pre peších bude  v šírke 1,0 m. 

 Statická doprava:  

Pre rodinný dom je navrhnuté 1 parkovacie miesto v garáži prístupnej zo spevnenej 

plochy a 2 parkovacie miesta na spevnenej ploche na pozemku stavebníka. 

 

C.     Podmienky pre následné povoľovanie stavby:  

K stavebnému konaniu predložiť: 
1. Súhlas s umiestnením malých zdrojov znečistenia ovzdušia (v kompetencii HL.m. 

SR Bratislava) 

 

D.     Podmienky dotknutých orgánov : 

Hlavné mesto SR Bratislava, záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. MAGS OUIC 

61966/20-374727/21 zo dňa 10.06.2021: 

Uvažovaný zámer je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 

v znení zmien a doplnkov. 

Podmienky: 

1. z hľadiska dosahovania cieľov územného plánovania:  
Stavebník je povinný, za účelom posúdenia súladu s územným plánom a vydania 

záväzného stanoviska hlavného mesta, predložiť hlavnému mestu každý projekt zmeny 

stavby pred jej dokončením alebo dokončenej stavby, ktorým sa mení jej hmotovo-

priestorové usporiadanie alebo účel jej využitia.  

2. z hľadiska riešenia dopravného vybavenia:  
Upozorňujeme, že v prípade, že súčasťou stavby je zriadenie nového vjazdu (pripojenia), 

resp. úprava alebo zrušenie jestvujúceho vjazdu z dotknutej komunikácie na susednú 

nehnuteľnosť, je pre územné konanie potrebné doložiť záväzné stanovisko príslušného 

cestného správneho orgánu.  
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3. z hľadiska ochrany životného prostredia:  
- vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia 

č. 5/2018 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy  
- 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  

4. z hľadiska budúcich majetkovo - právnych vzťahov:  
- v prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do majetku 

a správy Hlavného mesta SR Bratislavy, žiadame tento riešiť v projektovej dokumentácii 

pre stavebné povolenie ako samostatný objekt vo všetkých náležitostiach projektovej 

dokumentácie tohto stupňa  

 

Odporúčanie: 

Z hľadiska zlepšenia životného prostredia a mikroklímy mestského prostredia Hlavné mesto 

SR Bratislava odporúča:  

1. parkovacie plochy riešiť materiálom priepustným pre zrážkovú vodu, napr. 

zatrávňovacími tvárnicami  

2. zachytávanie dažďových vôd riešiť na vlastnom pozemku vsakovaním, alebo 

retenciou s ohľadom na inžiniersko-geologické pomery v území  

3. v ďalšom stupni projektovej dokumentácie riešiť projekt sadových úprav (vyváženou 

kombináciou nízkej a vysokej zelene) a ku kolaudácii preukázať realizáciu 

navrhnutých sadových úprav  

4. z dôvodu zaberania v súčasnosti zelených plôch riešiť aj zelené fasády; v kontakte 

terénu s budovou navrhnúť v maximálnej možnej miere prírodné plochy, ktoré 

zlepšujú energetickú bilanciu budov. V ďalšom stupni dokumentácie predložiť na 

stavebný úrad projekt sadových úprav, ktorý bude zohľadňovať uvedené požiadavky 

 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia – odpadové hospodárstvo, vyjadrenie  

-  č. OU-BA-OSZP3-2020/134923-I/DAD zo dňa 14.12.2020: 

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 odpad. 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 osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, 

ak 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. 366/2015 Z. z. o 

evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, 

 ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 
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Z. z., na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne 

s viac ako 50 kg 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 

veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému 

odberateľovi. 

 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie – oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, záväzné stanovisko č. OU-BA-

OSZP3-2020/136116-002/ zo dňa 02.12.2020: 

1.  Na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení 12 zákona. 

2.  Výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podľa zákona v území 

zakázanú. 

3.  Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 

1994) v záujmovom území sa nenachádzajú žiadne prvky RÚSES. 

4.  V prípade nevyhnutného zásahu do drevín sa súhlas orgánu ochrany prírody (na 

príslušnej mestskej časti) vyžaduje na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm. 

meraný vo výške 130 cm nad zemou, prípadne súvislého krovitého porastu s výmerou 

nad 10 m2.  

5.  Pri stavebných a výkopových prácach je potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k 

poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí okolitých drevín (§47 ods. 1 zákona) 

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 výkopové práce ani zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v koreňovom priestore.  

6.  Odporúčame vybudovanie vodozadržiavacích opatrení, napr. využitie dažďovej vody 

pre zavlažovanie zelene (retenčná nádrž), dažďové záhony, vegetačné strechy podľa 

možností projektu a pod.  

7.  OUBA súhlasí s realizáciou vyššie uvedenej stavby za podmienky dodržania bodov č. 

4 až 6 záväzného stanoviska a dodržania koeficientu zelene pre dané územie. 

 

Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie č. OU-BA-PLO-

2021/128017-002 zo dňa 06.10.2021: 

1.  Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané 

toto stanovisko až do doby realizácie stavby. najmä pred zaburinením pozemkov a 

porastom samonáletových drevín. 

2.  Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť 

hospodárne a účelné jej využitie uložením a rozprestretím na poľnohospodárskej pôde. 

3.  Po realizácii stavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 

nehnuteľností v zmysle ust.3 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z. z., požiadať Okresný úrad 

Bratislava, katastrálny odbor o zmenu druhu pozemku „Vinica“ na „Zastavaná 

plocha“, prípadne na ‚.Ostatná plocha“ po predložení kolaudačného rozhodnutia, 

prípadne rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva) a tohto 

stanoviska. 
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Hasičský a záchranársky útvar hlavného mesta Bratislavy, stanovisko pre účely 

územného konania č. HZUBA3-2021/000884-002 zo dňa 03.05.2021: 

1.  Súhlasí bez pripomienok. 

 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-2021/18615-

2/74201/VAV zo dňa 09.09.2021: 

1.  V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie 

prác podľa S 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona je povinná bezodkladne oznámiť 

nález KPÚ BA a nález ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním 

poverenou odborne spôsobilou osobou. 

E.   Stanoviská a podmienky správcov inžinierskych sietí: 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 30346/2021/Bm zo dňa 

13.07.2021: 

Zásobovanie vodou 
•  Objekt bude zásobovaný pitnou vodou z verejného vodovodu v miestnej komunikácii na 

Vidlicovej ulici jestvujúcou vodovodnou prípojkou DN 25 dĺžky cca 2,0 m (dimenzia z PO - 

zodpovedný projektant: Ing. Lukáš Skalík, PhD.), ukončenou v jestvujúcej vodomernej šachte 

(vnútorné rozmery 1200x900x1800 mm) na pozemku pare. č. 6280/3.  

• Vo vodomernej šachte s vodomernou zostavou je navrhnuté na T-kus osadiť druhú vodomernú 

zostavu s fakturačným vodomerom DN 20 pre predmetnú novostavbu.  

•  Z vodomernej šachty bude k objektu vyvedené potrubie - domová časť prípojky HDPE D32 

dĺžky 63,1 m.  

•  Potreba vody je vypočítaná Qp = 540 l/deň.  

Odvádzanie odpadových vôd 
•  Odvádzanie odpadových vôd z predmetnej nehnuteľnosti je navrhnuté domovými zvodovými 

potrubiami DN 125 cez jestvujúcu kanalizačnú prípojku (DN 150 dĺžky 5,1 m) zaústenú cez 

existujúcu revíznu šachtu do súkromnej kanalizácie DN 300 vedenej v danej lokalite.  

•  Odvádzanie vôd z povrchového odtoku /zrážkové vody/ je navrhnuté do dvoch vsakovacích 

dažďových šácht DN 1 OOO na pozemku investora. 
 

Vyjadrenie BVS: 

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. 

Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442J2002 Z. z. o verejných 

vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované. 

K umiestneniu stavby a k stavbe: ,,Novostavba rodinného domu" nemáme námietky, 

ak cez predmetnú a so stavbou súvisiace nehnuteľnosti nie sú trasované rozvody vodovodov 

a kanalizácií BVS, vrátane ich súčastí a bude dodržané ich pásmo ochrany.  

Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na 

navrhovanú stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej 

kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z .z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. 

žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na 

práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách.  

http://www.bvsas.sk/
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Návrh vodovodnej a kanalizačnej prípojky 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, vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s platnými 

„Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a 

verejnú kanalizáciu a technickými podmienkami zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a 

kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s." (ďalej len 

„technické podmienky").  

V zmysle „technických podmienok" je potrebné navrhnúť vodomernú šachtu a 

zároveň je potrebné dodržať platné ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 5403 a STN 73 

6005, príp. ďalšie súvisiace normy a zákony, vrátane ich zmien a dodatkov.  

A. Zásobovanie vodou 

a/ Vodovodná prípojka 

1. Pripojenie na verejný vodovod montážou vodomeru na T-kus je možné len vtedy, 
ak už na danú nehnuteľnosť nebola zriadená iná vodovodná prípojka.  

2. Ak jestvujúca vodovodná prípojka, príp. jej časť, nie je vo vyhovujúcom stave, musí 

byť realizovaná jej rekonštrukcia so súhlasom vlastníka prípojky.  

3. Pri montáži vodomeru na T-kus nesie zodpovednosť za kapacitu a technický stav 

jestvujúcej vodovodnej prípojky jej vlastník a náklady spojené s jej výmenou alebo 

rekonštrukciou počas montáže vodomeru na T-kus znáša žiadateľ napojenia na T-kus.  

4. Vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomerom musí byť priama bez 

lomov a nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať 

vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré 

by mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody.  

5. Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, 

vrátane vnútorných rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a 

investor.  

6. Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného 

vodovodu, vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie 

byť situovaná v blízkosti zdroja tepla, ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie 

teploty pitnej vody.  

7. Zasahovať do verejného vodovodu a vykonávať pripojenie na verejný vodovod môžu 

len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené. Vzhľadom na dÍžku 

vnútorných vodovodných rozvodov, za kvalitu pitnej vody a tlakové pomery na týchto 

rozvodoch zodpovedá projektant a investor stavby. BVS zodpovedá za kvalitu vody 

po uzáver na vodovodnom potrubí.  

8. Zásady starostlivosti o vnútorný - domový vodovod nájdete na našej webovej stránke 

www.bvsas.sk, v sekcii O vode > Kvalita vody > Zásady starostlivosti o 

vnútorný - domový vodovod. Vodárenská spoločnosť je zodpovedná za kvalitu 

dodávanej vody len po vstup do vodovodnej prípojky. Za vnútorný vodovod, účel 

ktorému slúži, za jeho stav a prípadné ovplyvnenie kvality vody z vodovodného 

kohútika, je v plnej miere zodpovedný majiteľ domu alebo bytu. Vnútorný vodovod 

musí byť navrhnutý tak, aby nedochádzalo k stagnácii vody. Stagnujúca voda je 

porovnateľná s potravinou po záručnej dobe. V stagnujúcej vode nemusia nutne 

prebehnúť negatívne zmeny. V prípade, že tieto zmeny prebehnú, nemusia byť 

postrehnuteľné zmyslami.  

9. Ku dňu termínu kontroly preverenia technických podmienok zo strany BVS je 

http://www.bvsas.sk,/
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žiadateľ povinný označiť vnútorné rozvody pripájanej nehnuteľnosti, resp. 
označiť vo vodomernej šachte, ktorý vnútorný rozvod na prípojke bude 
trasovaný ku ktorej nehnuteľnosti. Nesplnenie tejto podmienky bude považované 
za nesplnenie podmienok preverenia technických podmienok zo strany žiadateľa.  

b/  Vodomerná šachta  

1. Vodomerná šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené meradlo 

- vodomer. Vodomer je súčasťou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve BVS.  

2. Vodomerná šachta umiestnená na parcele č. 6280/3 musí byť stavebne a priestorovo 

vyhovujúca požiadavkám BVS.  
3. Usporiadanie vodomernej šachty a vodomernej zostavy je potrebné realizovať podľa 

priloženej schémy.  
4. Majiteľ je povinný vodomernú šachtu zabezpečiť tak, aby nedošlo k mechanickému 

poškodeniu meradla a v zimnom období ochrániť meradlo proti zamrznutiu.  

5. Vodomerná šachta žiadnym spôsobom nesmie ohrozovať bezpečnosť a ochranu 

zdravia zamestnancov vykonávajúcich činnosti spojené s odčítaním vodomerov, 

výmenou  vodomerov, opravami vodomerných zostáv a inými prácami súvisiacimi s 

meradlom.  

6. Vo vodomernej šachte je prísne zakázané skladovať akýkoľvek materiál nesúvisiaci s 

prevádzkou vodomernej šachty.  

c/ Montáž meradla - vodomeru  

Náklady na montáž fakturačného vodomeru na T-kus znáša vlastník pripájanej 

nehnuteľnosti.  

V prípade splnenia podmienok uvedených vyššie je vlastník pripájanej nehnuteľnosti 

povinný písomne požiadať BVS o kontrolu technickej pripravenosti na montáž 

vodomeru.  

 

B. Odvádzanie odpadových vôd. 

a./ Kanalizačná prípojka 

1. Nakoľko kanalizačná prípojka žiadateľa je prepojená s verejnou kanalizáciou v správe 

BVS kanalizačným potrubím, ktoré BVS k dnešnému dňu neprevádzkuje, resp. 

nevlastní (v prípade vzniku poruchy na tomto úseku BVS nezodpovedá za vzniknuté 

škody), poruchy musia odstrániť na vlastné náklady obyvatelia napojení na toto 

kanalizačné potrubie, resp. vlastník tohto potrubia.  

2. Pripojenie na verejnú kanalizáciu cez cudziu kanalizačnú prípojku je možné iba so 

súhlasom vlastníka predmetného kanalizačného potrubia.  

3. Ak jestvujúca kanalizačná prípojka, príp. jej časť, nie je vo vyhovujúcom stave, musí 

byť realizovaná ich rekonštrukcia so súhlasom vlastníka.  

4. Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky 

zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie.  

5. Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou 

najvyššou prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č. 3 Vyhlášky MŽP SR 

č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných 

vodovodov a verejných kanalizácií.  

 

Nad verejnými vodohospodárskymi zariadeniami a v ich pásme ochrany je neprípustné 

zriaďovať skládky vybúraného materiálu.  

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

dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd (vodné + stočné) uzatvorenej s 

vlastníkom, resp. prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.  

K uzatvoreniu zmluvy je potrebné predložiť súhlas podľa bodu B.a/2. 

 

Západoslovenská distribučná, a.s., záväzné stanovisko zo dňa 27.10.2020: 

1. Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s. po splnení obchodných a technických podmienok určených v Zmluve 

o pripojení, v súlade s platným prevádzkovým poriadkom spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s. a platnými technickými podmienkami 

prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., 

ktoré sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.zsdis.sk a v platných 

právnych predpisoch.  

2. Požadovaný odber elektrickej energie s inštalovaným výkonom Pi=18kW je možné 

pripojiť z distribučne] sústavy NN vo vlastníctve spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s. z podperného bodu umiestneného na parc.č. 6290/4. Pred elektromer 

žiadame osadiť hlavný istič max. hodnoty 3x25A s prúdovou char.B,  

3. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej 

dokumentácie. 

4. Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 

Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu 

prevádzky elektroenergetických zariadení spoločností Západoslovenská distribučná.  

5. Pred realizáciou zemných prác je Stavebník povinný požiadať o vytýčenie 

existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom vyplnenej 

Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na 

adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba 

je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny 

Západoslovenská distribučná, a.s.).  

6. 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. Výkopové práce v ochrannom 

pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou 

opatrnosťou.  

7. V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z 

bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným 

termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na 

odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. 

BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného 

Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.).  

 

Distribúcia SPP, a.s.,  stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie č. 

TD/KS/0010/2021/An zo dňa 21.01.2021: 

Základné technické parametre navrhovaného plynárenského zariadenia: 

- distribučné plynovody: III, prevádzkový tlak: 2,10 kPa 

- pripojovacie plynovody: I 

V záujmovom území sa nachádza plynárenské zariadenie (technologický objekt):  

 NTL distribučný plynovod DN 80, PN 2,1 kPa, oceľ 
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 ochranné pásmo plynárenského zariadenia  

 bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia 

Všeobecné podmienky: 

1. Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich 

plynárenských zariadení v zmysle § 79 a §80 Zákona o energetike. 

2. Stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými 

plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektami a 

inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050. 

3. Stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov 

presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.  

4. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 

prostredníctvom online formuláru na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné 

zaslať na adresu. SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 

Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na 

webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).  

5. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 

prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie 

plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m bezplatne. 

Technické podmienky: 

1. Zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom hodinovom 

odbere 1,89 m3/hod. z hľadiska kapacity distribučnej siete možné z existujúceho NTL 

plynovodu DN 80, PN 2 kPa, vedeného pozdĺž parcely 6283/1 s bodom napojenia 

pred parcelou číslo 6280/2 v katastrálnom území Vinohrady. 

2. Stavebník je povinný pred vypracovaním projektovej dokumentácie pre účely 

stavebného konania postupovať v zmysle pokynov pre proces pripájania zverejnených 

na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk). 

3. Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného 

konania podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa technických 

podmienok pripojenia stanovených na základe žiadosti v zmysle pokynov pre 

pripájanie. 

4. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení 

rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. 

aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému 

poškodeniu.  

5. Stavebník zabezpečí, aby v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania 

bolo uvedené rozdelenie vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 

508/2009 Z.z.. 

6. V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa 

iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:  

- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných 

a/alebo bezpečnostných pásiem,  

- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a 

TPP 906 01,  

- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo 

vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,  



 

 

 

 

 

12 

- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a 

križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,  

- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní 

existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou,  

- stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania 

predložiť na posúdenie SPP-D.  

 

Osobitné podmienky: 
Zásobovanie navrhovaného objektu plynom s predpokladanou maximálnou spotrebou cca 

1,89 m3/h (1955 m3/rok) z hľadiska kapacity distribučnej siete je možné z existujúceho NTL 

plynovodu DN80, PN 2,10 kPa, (ID:213139), vedeného pozdĺž parcely č.6283/1, pred 

parcelou č. 6280/2, k.ú. BA Vinohrady. Uvedené údaje sú informatívne.  

Technické podmienky budú určené po podaní žiadosti o pripojenie. 

 

 

Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o., - vyjadrenie  č. 6612100405 zo dňa 

08.01.2021– dôjde do styku  

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) 

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane 

proti rušeniu. 

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v 

prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 

uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 

stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 

ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred 

spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, 

a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 

prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Daniel Talacko, 

daniektalacko@telekom.sk, +421 0902719605 

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 

projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 

tejto povinnosti zodpovedá projektant.  

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. 

je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s 

vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 

prekládku SEK.  

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zaradení. 

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 

nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s., a/alebo 

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť 

proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
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III.   Platnosť územného rozhodnutia: 

1. Toto rozhodnutie 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 stavebné povolenie.  

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.   Námietky účastníkov konania: 

V konaní v zákonom stanovenej lehote bolo zaslané neboli vznesené námietky 

účastníkov konania. 

 

Odôvodnenie. 
 

 

Dňa 07.06.2021 s posledným doplnením 05.04.2022 podali navrhovatelia MUDr. 

Veronika Labuzová,  bytom  Nemčíkova 3, 841 04 Bratislava a MUDr. Ivajlo Popov, bytom 

Cintorínska 30, 811 08 Bratislava (ďalej ako „navrhovatelia“) v zastúpení splnomocneným 

zástupcom Ing. Viktor Mikoczy, Jeséniova 12, 831 01 Bratislava, návrh na vydanie 

rozhodnutia o umiestnení stavby - Rodinný dom Jaskový rad na pozemku reg. C-KN parc.č. 

6280/2, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave (ďalej ako „stavba“).  

 

Stavebný úrad listom č. 5301/2022_7071/2021/ÚKSP/VALM – ozn zo dňa 

05.04.2022 v súlade s ustanovením § 36 ods.1 stavebného zákona oznámil začatie územného 

konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a  podľa § 36 ods.2 stavebného 

zákona, upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko Hlavné mesto SR 

vyjadrilo v záväznom stanovisku súlad stavby s platným územným plánom, podľa ktorého je 

možné stavbu umiestniť.  Stavebný úrad zároveň upozornil účastníkov konania, že podľa § 42 

ods.5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky, ktoré neboli 

uplatnené v určenej lehote.  

Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť do 09.06.2022. Žiaden z dotknutých 

orgánov nepožiadal podľa § 36 ods.3 stavebného zákona o predĺženie lehoty na posúdenie 

stavby.  
  

 

Navrhovateľ preukázal vzťah k pozemkom, na ktorých sa umiestňuje stavba:  

- pozemok reg. C-KN parc.č. 6280/2 (rodinný dom) je vo vlastníctve navrhovateľov, 

zapísaný na LV č. 6304, 

- pozemky reg. C-KN parc.č. 6283/2, LV č. 7974 (vodovodná prípojka), parc.č. 6283/1, LV č. 

7715 (kanalizačná prípojka), parc.č. 6283/2, LV č. 7974  (elektrická prípojka), parc.č. 6283/1, 

LV č. 7715 (prípojka plynu), na ktorých sa umiestňujú prípojky sú v podielovom 

spoluvlastníctve navrhovateľa, 

- pozemok reg. E-KN, parc.č. 6280, LV č. 6844 (vodovodná prípojka) je vo vlastníctve 3. 

Júlia Illešová, r. Rigová, ostatné vlastníctvo č.1,2 a 4 je v správe Slovenského pozemkového 

fondu 
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- pozemok reg. E-KN, parc.č. 6283, LV č. 6423 (vodovodná prípojka) je vo vlastníctve 2. 

Júlia Illešová, r. Rigová, 9. Marta Žiaková, r. Rigová, ostatné vlastníctvo č. 1,3,4,5,6,7 a 8 je 

v správe Slovenského pozemkového fondu 

Dotknuté pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave. 

 

V uskutočnenom konaní stavebný úrad posúdil začlenenie stavby do územia, 

rešpektoval obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov 

chrániacich verejné záujmy a predpokladaný rozvoj územia podľa platného územného plánu. 

Umiestnenie stavby je v súlade s Územným plánom hl. m. SR Bratislavy rok 

2007, vyhláseným Všeobecným záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy pod č. 17/2011 dňa 15. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

4/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2008.  

 Stavebný úrad zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani 

neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania. Na základe toho stavebný 

úrad rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené. 

 

 

Poučenie. 
 

 

Podľa § 54 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 

15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, 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 
 

 

Príloha:  

Kópia: Koordinačná situácia v mierke 1:250, Situácia na podklade katastrálnej mapy v mierke 1:200  

 

Doručuje sa verejnou vyhláškou: 
Účastníkom konania: 

1. MUDr. Veronika Labuzová, Nemčíkova 3, 841 04 Bratislava 

2. MUDr. Ivajlo Popov,Cintorínska 30, 811 08 Bratislava 

3. v zastúpení Ing. Viktor Mikoczy, Jeséniova 12, 831 01 Bratislava 

4. Mária Rosmányová, Jaskový rad 1937/65, 831 01 Bratislava 

5. Ing. Richard Vika, Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava 

6. Ing. Tomáš Vika, Bullova 15, 841 01 Bratislava 

7. Helena Ferenčíková, Vidlicova 29, 831 01 Bratislava 

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/2322/1?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161848,17.104108,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/3628/1?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.162098,17.104063,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7897/1?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.162302,17.104356,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/964/1?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.162284,17.104538,20
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8. TIMEA s.r.o., Jaskový rad 69/A, 831 01 Bratislava 

9. Vlastníci pozemku registra „C“ KN parc. č. 6283/1 uvedení na liste vlastníctva č. 7715, ku dňu 

oznámenia: 

10. Júlia Illesová, Michalská 16, 811 01 Bratislava, Marta Žiaková, Baštová 346/2, 811 03 Bratislava, 

Mária Steinerová, r. Tothová, Frida Zechmeisterová, Lenka Zechmeisterová, Roza Zechmeisterová , 

Ľudovít Rigo, MUDr. Ivajlo Popov, Cintorínska 30, 811 08 Bratislava 

11. Vlastníci pozemku registra „E“ KN parc. č. 6283 uvedení na liste vlastníctva č. 6423, ku dňu 

oznámenia: 

12. Júlia Illesová, Michalská 16, 811 01 Bratislava, Marta Žiaková, Baštová 346/2, 811 03 Bratislava, 

Mária Steinerová, r. Tothová, Frida Zechmeisterová, Lenka Zechmeisterová, Roza Zechmeisterová , 

Ľudovít Rigo, MUDr. Ivajlo Popov, Cintorínska 30, 811 08 Bratislava, Marta RIGOVÁ, Ján ILLEŠ, 

Mária NEMCOVÁ, r. Krakovská 

13. Vlastníci pozemku registra „E“ KN parc. č. 6280 uvedení na liste vlastníctva č. 6844, ku dňu 

oznámenia: 

14. Júlia Illesová,r. Rigová, Michalská 16, 811 01 Bratislava, Marta Rigová, Ľudovít Rigo, Karolína 

Rigová, r. Šterbová 

15. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 

16. Projektant Ing. Peter Hanuliak, PhD., Sv. Cyrila a Metoda 134/48, 013 06 Terchová 

17. Projektant Ing. Martin Jamnický, PhD., Hlaváčikova 4, 841 05 Bratislava 

 

Doručuje sa jednotlivo: 

Dotknutým orgánom: 

18. Hlavné mesto SR Bratislava, OUIČ, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

19. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, odd. ŽPaÚP -ŠVS, Junácka 1, 832 91 Bratislava – tu 

20. Okresný úrad Bratislava, odd. odpadového hosp., Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

21. Okresný úrad Bratislava, odd. ochrany prírody, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

22. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

23. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
24. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
25. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 

26. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava 

27. Západoslovenská distribučná a.s., VN,NN, Čulenova 6, 816 47 Bratislava  

28. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 

29. Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

30. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

 

 
Doručuje sa za účelom vyvesenia: 

1. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na 

verejnej tabuli a potvrdené vrátiť 

 

 

    Potvrdenie dátumu zverejnenia 

 

Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia:  

 
 

 

 
 

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/3370/1?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161996,17.104570,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/1?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/2?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/3?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/4?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/6?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/7?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/1?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/2?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/3?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/4?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/6?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/7?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/1?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/2?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/804380/7715/7?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&pos=48.161729,17.104106,20


sklon shešných rovin =

zastavan plocha so zateplením:

úžitkov plocha 1.pp:
úžitkov plocha 1np
úžitková plocha 2np:
úuitkov plocha celkom:

poólahov plocha nadzeninej Easti:

obytná plocha tnp:
obytná plocha 2.np;
obytní plocha celkom:

obostavaný objem
plocha okapových chodníkov:
plocha terásy:
plocha spevnenej plochy pra
parkovanie a prístupový chodník:
spevnené plochy spolu

plocha pozemku 6280/2

index zastavanosti
index spevnených plach
index zatane

13°+34

97,65 m2

72,03 m2
66,29 m2
6523 rn2
203,55 rn2

131,52 rn2

45,89 m
45,12 m2
91,01 m2

902,5 m3
9,6 rn
43,23 m2

115,32 m2
159,12 rn2

549 rn2

97,65 / 549 0,18
159,12 J 549 0,29

= 0,53
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