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Číslo: ÚKaSP- 2010-11/1487-R-STE/HAK                                          Bratislava 07.11.2011 

 

 
ROZHODNUTIE 

 
 
 
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 
1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b 
zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov a čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
(ďalej len „stavebný úrad“), prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní podľa 
§ 61 a po preskúmaní podľa ustanovení §§ 62 a 64 stavebného zákona v spojení s § 10 
vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona, rozhodol takto: 
 
Stavebný úrad  podľa § 66 stavebného zákona v spojení s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len“ správny poriadok“) 
v znení neskorších predpisov  
 

p o v o ľ u j e  
 
stavbu:     Rodinný dvojdom 
miesto stavby:    Malagova ulica, Horný Slanec 
na pozemkoch:        parc.č. 4457/1,2,3,4 
katastrálne územie:  Bratislava - Vinohrady  
 
pre stavebníkov: Ing. Daniela Bzdúchová,  

bytom Karpatské nám. 15, Bratislava 
       a 

Ing. Leonarda Milatová,  
bytom Pribišova 6, Bratislava 

 
v zastúpení: Ing. Július Dzuriš, Bazovského 26, Bratislava 
 
podľa: projektu stavby pre stavebné povolenie, ktorý vypracoval 

zodpovedný projektant Ing. arch. Branislav Somora, PhD., SKA 
*0057 AA*, Blumentálska 13, 811 07 Bratislava, z marca 2010 

  
Členenie stavby:  SO 01 A,B – Rodinný dvojdom 

SO 02 A,B – Oporné múry 
SO 03 A,B – Oplotenie 
SO 04 A,B – Prípojky NN 
SO 05 A,B – Prípojky vody 
SO 07 A,B – Prípojky splaškovej kanalizácie 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
 

Junácka ul. č. 1,  832 91 Bratislava 3 
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SO 08 A,B – Sadové úpravy 
 
 
Prevádzkové súbory:  PS 01 A,B – Výťah 
    PS 02 A,B – Technológia bazénu 
 
Všetky prípojky budú napojené na  jestvujúce rozvody inžinierskych sietí, ktoré sú vedené 
v Malagovej ulici. 

 
Podmienky umiestnenia  stavby rodinného domu: 
Stavba bola umiestnená rozhodnutím o umiestnení stavby č.775 stavebným úradom pod      
č. ÚKaSP-2010/51-UR-775-STE, zo dňa 16.08.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
20.10.2010. 
Pre riešenú lokalitu platí územnoplánovacia dokumentácia „Územný plán hlavného mesta 
SR Bratislavy, rok 2007“, ktorý je schválený uznesením MZ č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 
s účinnosťou od 1.9.2007. 
 
Architektonické a stavebno – technické riešenie: 

Pôvodné stavebné pozemky parc.č. 4457/1 a 4457/2, na ktorých sa územným rozhodnutím   
č. ÚKaSP-2010/51-UR-775-STE zo dňa 16.08.2010 umiestnila stavba rodinného dvojdomu, 
boli geometrickým plánom č. 73/2010, ktorý vypracoval Ing. Martin Stano dňa 11.8.2010 
a úradne overila Ing. Magdaléna Cipová dňa 26.8.2010, rozdelené nasledovne: 
  
Plocha pozemku parc.č. 4457/1:    411,00 m2 
Plocha pozemku parc.č. 4457/2:    430,00 m2 
Plocha pozemku parc.č. 4457/3:    449,00 m2 
Plocha pozemku parc.č. 4457/4:    485,00 m2 
Plocha pozemkov spolu:     1775,00 m2 
 
Rodinný dvojdom časť „A“ na pozemku parc.č. 4457/3: 
Zastavaná plocha:       137,00 m² 
Úžitková plocha:      395,50 m² 
Obytná plocha:      113,61 m² 
Obostavaný priestor:       1520, 75 m³ 
Počet bytových jednotiek:     1 
Počet parkovacích miest v garáži:    2 
 
Rodinný dvojdom časť „B“ na pozemku parc.č. 4457/4: 
Zastavaná plocha:       166,30 m² 
Úžitková plocha:      468,00 m² 
Obytná plocha:      150,21 m² 
Obostavaný priestor:       2242,00 m³ 
Počet bytových jednotiek:     1 
Počet parkovacích miest v garáži:    2 
 

Dispozičné riešenie : 

Oba domy sú riešené ako symetrické objekty vytvárajúce celistvú hmotu, kde os symetrie 
tvorí spoločná hranica pozemkov a konštrukčne stredová stena, ktorou sú čiastočne 
oddelené. Objekt je navrhnutý ako dva prepojené rodinné domy s dvomi bytovými 
jednotkami, so spoločným výťahom a dvomi garážami. Rodinný dvojdom s jedným 
podzemným a dvomi nadzemnými podlažiami, zastrešený plochou strechou, pozostáva: 
 
 



- 3 - 

 
Dom „A“: 

- Na 1.PP ( -3,000 ) sa nachádza: na vstupnom dvorčeku výklenok pre kontajnery, 
prekrytý vjazd, samostatná dvojgaráž. Na vstupné zádverie nadväzuje chodba, z ktorej 
je prístup ku výťahu, schodisku, miestnosti tzb, dvom skladom, kúpeľni s WC 
a vstupnej predsieni, ktorá vedie k šachtám vzt a ďalšiemu samostatnému skladu.  

- Na 1.NP ( ±0,000 ) sa z výťahu alebo schodiskom vstupuje do schodiskovej haly, na 
ktorú sú napojené obývacia izba, samostatná toaleta a pracovňa. Obývacia izba je 
spojená s jedálňou, odkiaľ sa vstupuje do kuchyne, ktorá má samostatnú komoru. 
Z obývacej izby je prístupná aj záhrada aj vonkajšia terasa nad vstupným dvorčekom, 
ktorá je čiastočne pochôdzna.  

- Na 2.NP ( +4,000 ) sa nachádza schodisko, hala, výťah, práčovňa, toaleta, izba a spálňa 
s kúpeľňou + WC. Z haly je prístup na vonkajšiu terasu orientovanú do ulice a zo 
schodiskovej podesty je prístupný balkón orientovaný do záhrady. 

- V úrovni (+6,900) je navrhnutý výlez na strechu a výťahová šachta. Strecha je riešená 
ako plochá, nepochôdzna. 

 
 
Dom „B“: 

- Na 1.PP ( -3,000 ) sa nachádza: na vstupnom dvorčeku výklenok pre kontajnery, 
prekrytý vjazd, samostatná dvojgaráž. Na vstupné zádverie nadväzuje chodba, z ktorej 
je prístup ku výťahu, schodisku, miestnosti tzb a skladu. Z chodby sa vstupuje aj do 
samostatného celku, v rámci ktorého sú navrhnuté bazén, sauna, kúpeľňa s WC 
a posilňovňa. Na konci chodby je výstup na vonkajšiu spevnenú plochu, z ktorej sa 
vstupuje na terénne schodisko situované pozdĺž severovýchodnej fasády domu, ktorým 
je riešený exteriérový prístup k záhrade za domom. Okolo celého domu je v úrovni 
1.PP navrhnutý anglický dvorček, prístupný zo spevnenej plochy pred schodiskom. 

- Na 1.NP ( ±0,000 ) sa z výťahu alebo schodiskom vstupuje do schodiskovej haly, na 
ktorú sú napojené obývacia izba, samostatná toaleta a pracovňa. Obývacia izba je 
spojená s jedálňou, odkiaľ sa vstupuje do kuchyne. Z obývacej izby je prístupná aj 
záhrada aj vonkajšia terasa nad vstupným dvorčekom, ktorá je čiastočne pochôdzna.  

- Na 2.NP ( +4,000 ) sa nachádza schodisko, hala, výťah, práčovňa, toaleta, dve izby so 
šatníkmi a spálňa s kúpeľňou + WC. Z haly je prístup na vonkajšiu terasu orientovanú 
do ulice a zo schodiskovej podesty je prístupný balkón orientovaný do záhrady. 

- V úrovni (+6,900) je navrhnutý výlez na strechu a výťahová šachta. Strecha je riešená 
ako plochá, nepochôdzna. 

 
Oplotenie - po obvode celého stavebného pozemku (parc.č.4457/1,2,3,4) je navrhnuté         
zo železobetónových oporných múrov, ktoré budú z pohľadovej strany obložené lomovým 
prírodným kameňom s priehľadným oplotením so stĺpikmi a pletivom z pozinkovanej ocele 
s výškou cca 1m nad korunou oporného múru. Z juhozápadnej strany je navrhnutá vstupná 
brána pre autá s dvomi samostatnými vstupmi pre peších po stranách, ktorá je vytvorená 
z jaklových profilov s výplňou z ťahokovu. Oporné múry plynule nadväzujú na uličnú fasádu 
garáží, ktoré sa nachádzajú medzi hmotou rodinného dvojdomu až po hranicu s pozemkami 
parc.č.4468/3 a 4469/24 – Malagova ulica. Výška oporných múrov a oplotenia je premenlivá 
v závislosti od stúpajúceho terénu. 
 
PS 01 – Výťah – je navrhnutý ako osobný pre 6 osôb, s elektrickým pohonom typu KONE 
EcoSpace PW 06/10-19 1 m/s, bez samostatnej strojovne, so strojom umiestneným v šachte 
v mieste hornej stanice, s 3-mi nástupnými stanicami (1.PP, 1.NP a 2.NP). Vnútorné rozmery 
kabíny sú šírka 1,0m, hĺbka 1,2 m a výška 2,1 m. Vonkajšie rozmery výťahovej šachty, ktorá 
je navrhnutá so železobetónu sú šírka 1,5 m, hĺbka 1,81 m. Výťah bude slúžiť pre obidva 
domy. 
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PS 02 – Bazén – je navrhnutý ako interiérový s protiprúdom, s plochou 17,6 m² a s objemom 
25 m³. Zásobovanie bazéna bude pitnou vodou napojenou na vnútorný rozvod v objekte. 
Odklanalizovanie strojovne vodného hospodárstva a bazéna bude napojením na splaškovú 
kanalizáciu. Ohrev vody bude zabezpečovať tepelné čerpadlo domu B v kombinácii so 
solárnym ohrevom.  

2. Napojenie na komunikačnú sieť : 
Dopravné napojenie : na miestnu komunikáciu /Malagova ulica/ je cez novonavrhovaný vjazd po 
spevnenej ploche do dvoch garáží (každá pre dve autá).   
Statická doprava :  
Garážové státie 1.PP.: 2 x 2 parkovacie miesta  
Státie na teréne: 1 parkovacie miesto na spevnenej ploche v príjazdovom dvorčeku 

3. Napojenie na technické vybavenie v území : 

Navrhovaný objekt bude napojený na miestnu infraštruktúru Slanca, ktorá je v správe Geon s.r.o., 
novo navrhovanými prípojkami (elektrina, voda, kanalizácia), ktoré sa nachádzajú v priľahlej 
komunikácii Malagova ulica. 
 
3.1. Zásobovanie vodou:   
Zásobovanie pitnou vodou pre rodinný dvojdom je zabezpečené prostredníctvom vodovodnej 
prípojky z potrubia DN 25 z verejného vodovodu vetva „1“ –PVC-DN150, cez vodomernú šachtu 
osadenú 1m od hranice na pozemku stavebníkov až do 1.PP, kde bude hlavný ležatý rozvod studenej 
vody. Odtiaľ budú napojené stúpacie potrubia vedené do horných podlaží. Rozvod TÚV bude 
vedený súbežne od miesta prípravy, ktorým je kotolňa na 1.PP.  
 
3.2. Odvedenie odpadových vôd:  
Splaškové odpadové vody z navrhovaného objektu budú odvedené prostredníctvom kanalizačného 
potrubia DN150 cez revíznu/kontrolnú šachtu osadenú 1m od hranice na pozemku stavebníkov. 
Splaškové odpady budú vyústené nad strechu odvetrávacím potrubím a ukončené ventilačnou 
hlavicou. Domová prípojka bude napojená na plánovanú výstavbu verejnej splaškovej kanalizácie 
DN 300 v rámci realizácie Technickej infraštruktúry zóny Horný Slanec. 
Dažďové odpadové vody z objektu budú odvedené do vsakovacej šachty VS1 osadenej 
v nespevnenej časti pozemku. 
 
Zásobovanie teplom :  
Ako zdroje tepla a chladu sú navrhnuté tepelné čerpadlo vzduch/voda, typ CLIVET GAIA so 
zabudovaným zásobníkom TÚV pre každý dom zvlášť. Ohrev TÚV bude dopĺňať solárny systém 
umiestnený na streche. Pre rodinné domy sú navrhnuté tepelné čerpadlá vzduch/voda aj so 
zabudovanou elektrickou špirálou s výkonom 6 kW, pre rodinný dom B bude toto tepelné čerpadlo 
zdrojom tepla aj pre výmenník bazéna. Distribúcia tepla je kombinovaná pomocou ventilátorovo - 
konvektorových jednotiek, konvekčného a podlahového vykurovania.   
 
Zásobovanie el. energiou:  
Navrhovaný dvojdom bude zásobovaný el. energiou z distribučného rozvodu NN v správe Geon 
s.r.o., ktorý je súčasťou miestnej infraštruktúry Slanca. Prípojka NN je navrhnutá káblom NAYY-J 
4x25 a bude realizovaná prevádzkovateľom distribučnej siete až po prípojkovú skriňu SP0.  
Na káblovú distribučnú sieť sa pripojí v rozpojovacej a istiacej skrini PRIS umiestnenej pri cestnej 
komunikácii vedľa pozemku stavebníkov z juhozápadnej strany. Meracia skriňa RE 2.0 
s prípojkovou skriňou SP0 budú osadené v opornom múre pri hlavnom vchode do domu. Domová 
rozvodnica RD sa umiestni v predsieni na 1.PP. 
 
 
Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky : 
1. Stavba bude uskutočnená podľa predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie, ktorú vypracoval zodp. projektant Ing. arch. Branislav Somora, PhD., SKA 
*0057 AA*, Blumentálska 13, 811 07 Bratislava, z marca 2010, overenej v stavebnom 
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konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Každá zmena oproti 
schválenej projektovej dokumentácii musí byť vopred odsúhlasená stavebným úradom. 

2. So stavebnými prácami na stavbe možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti 
stavebného povolenia, právoplatnosť potvrdí  stavebný úrad. Stavebné povolenie stráca 
platnosť ak  stavba nebude začatá do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
stavebného povolenia. Stavebné povolenie a prípadné rozhodnutie o predĺžení platnosti 
sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. 

3. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác.  
4. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby a všetkých inžinierskych sietí oprávnenou osobou 

resp. organizáciou  podľa situácie overenej v územnom a v stavebnom povolení. 
Stavebník je povinný v rámci povolenej stavby dodržať vytýčené právne hranice 
stavebného pozemku. 

5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je  povinný do 15 dní po 
ukončení  výberového konania oznámiť stavebnému úradu meno, /názov/, adresu, /sídlo/ 
zhotoviteľa stavby a zabezpečiť odborné vedenie stavby –  stavbyvedúci. Bez 
zabezpečenia  odborného vedenia stavby nesmie byť začaté zo stavebnými prácami. 

6. Stavba bude ukončená do 36  mesiacov od začatia stavby. V prípade, že nie je možné 
z vážnych dôvodov stavbu dokončiť v určenej lehote, stavebník požiada stavebný úrad 
o predĺženie  lehoty na ukončenie stavby pred jeho uplynutím s uvedením dôvodu podľa 
§  68 stavebného zákona. 

7. Stavebník musí zabezpečiť, aby počas celej doby výstavby bola na stavbe k dispozícii      
príslušná projektová dokumentácia overená stavebným úradom, stavebné povolenie a 
stavebný a montážny denník, potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho 
stavebného dohľadu. 

8. Pri výstavbe budú dodržané príslušné ustanovenia § 48 - § 53 stavebného zákona, 
vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie a príslušné normy najmä : STN – 73 4301,73 43 05, 73 04 20, 73 0580-1, 73 
05 80-2, 73 41 30, 73 3305, 73 4210, 73 0802, 73 0833 , 73 6760, 73 6701, 73 666.   

9. Rozvody vody, plynu, elektroinštalácie, ústredného kúrenia plynu, elektrických 
rozvodov slaboprúdu a silnoprúdu sa musia realizovať podľa slovenských technických 
noriem a výkresovej dokumentácie. Inštalácie môže vykonať organizácia  k tomu 
oprávnená alebo osoba pre túto činnosť odborne spôsobilá. 

10. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti 
práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku aj v zmysle 
vyhl. SÚBP a  SBÚ č. 374/1990  Zb.  o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach. 

11. Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa 
osobitných predpisov (zákon č.90/1998Z.z. o stav. výrobkoch v znení neskorších 
predpisov) vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.  Doklady o overení 
požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží stavebník stavebnému úradu pri 
ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním v rámci kolaudačného konania stavby 
- § 18 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona. 

12. 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 vykonávanie prác (podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 
pamiatkového zákona) oznámi nález a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky 
Krajským pamiatkovým úradom Bratislava alebo ním poverenou odborne spôsobilou 
osobou. 
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13. Stavebník je povinný pred požiadaním o kolaudáciu požiadať oprávneného geodeta o 
zameranie realizovanej stavby tak, aby  toto slúžilo ako podklad pre údaje k digitálnej 
technickej mape. Zameranie stavebník odovzdá Magistrátu hl. m.  SR - Správcovi 
digitálnej technickej mapy v zmysle  VZN  č. 5 / 1998 hl. m. SR Bratislavy o  digitálnej  
technickej  mape, ktorý mu vydá o tom príslušné potvrdenie ako doklad k vydaniu 
kolaudačného rozhodnutia. 

14. Dokončenú stavbu, alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať až po 
jej skolaudovaní. Stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 stavebného 
zákona stavebníkovi na jeho návrh po dokončení stavby. K návrhu na kolaudačné 
rozhodnutie priloží doklady v zmysle § 17 a  §18 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z.z..  

15. Stavenisko musí:               
•  byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu 

života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením; 
• byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe  a účastníkoch 

výstavby. Stavebník označí stavbu jasne viditeľnou tabuľou primeraných rozmerov 
s týmito údajmi: 
a/ označenie stavby 
b/ označenie stavebníka  (meno a adresa) 
c/ kto stavbu realizuje                   
d/ termín začatia a ukončenia stavby 
e/ kto a kedy stavbu povolil   ( číslo a dátum stavebného povolenia ) 
f/ meno zodpovedného vedúceho stavby  

• mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z 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 staveniska 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 ust. zák. č. 223/2001 Z. z. o 
odpadoch a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne  
záväzného  nariadenia hl. m. SR Bratislavy č.12/2001 o  nakladaní s komunálnymi  
odpadmi a  drobnými  stavebnými odpadmi na území hl. m. SR Bratislavy v  platnom 
znení, VZN hl. m. SR Bratislavy č. 13/2001 o miestnom poplatku za zber, prepravu 
a zneškodňovanie  komunálnych  odpadov a drobných  stavebných  odpadov v platnom  
znení a VZN č. 4/1996  mestskej časti Bratislava - Nové Mesto o dodržiavaní poriadku 
a čistoty 

• umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, mať vybavenie 
potrebné na vykonávanie stavebných prác a pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,  

• byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na 
stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných 
predpisov (zák.č.543/2002z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona 
č.222/1996Z.z., zákon č.309/1991Zb., zákon .č.364/2004 Z.z. o vodách v znení 
neskorších predpisov). 

16. Stavebník je povinný na ochranu životného prostredia a osobitných záujmov dodržať 
tieto podmienky: 

- Znížiť negatívne vplyvy zo stavebných prác na životné prostredie v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä § 27-29 

- Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, stavebné práce, ktoré 
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svojimi účinkami obťažujú okolie a sú zdrojom hluku, exhalátov, otrasov a prachu, môže 
stavebník vykonávať len pondelok až piatok v čase od 7,00 hod. do 18,00 hodiny 

- Neporušovať hlavne v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný 
odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie vyjadrené v zákone č. 460/1992 Zb. 
v znení neskorších predpisov – Piaty oddiel čl. 36 písm. e) a Šiesty oddiel – čl.44-ods.1. 

 
17. Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia 

ľudí a životného prostredia a ďalších podmienok pre uskutočnenie stavby  
• Pri realizácii stavby maximálne obmedziť znečisťovanie ovzdušia sekundárnou 

prašnosťou vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. 
• zabezpečiť dodržiavanie čistoty v okolí stavby,  
• vykonať opatrenia na zamedzenie možnosti padania stavebného materiálu príp. iných 

stavebných pomôcok na susedné pozemky,  
• dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby 

vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. 
• v prípade poškodenia susedných nehnuteľností a majetku uviesť ich do pôvodného stavu 

a ak to nie je možné, alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa 
všeobecných predpisov o náhrade škôd . 

• Dažďová voda musí byť zvedená odkvapovými rúrami na vlastný pozemok a nesmie sa      
odviesť na cudzí pozemok 

18. Stavebník je povinný v zmysle Všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu 
životného prostredia v Bratislave č. 1/2005 zo dňa 13.1.2005, ktorou sa vykonáva akčný 
plán na zabezpečenie kvality ovzdušia zabezpečiť:  

- denne  počas  trvania  nebezpečenstva  prekročenia limitných noriem  (hodnôt–
prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM-10 ak prach dosiahne hodnotu 30)  
pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdov vozidiel zo stavieb, kropenie 
a čistenie komunikácií a chodníkov priľahlých k stavbe a verejných priestranstiev; 

- nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe pri ich  preprave. 
19. Stavebník, oprávnená osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník 

stavby sú povinný: 
- Umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať               
na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon 
dohľadu; 

- Bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, 
životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody. 

 
Osobitné podmienky: 
20. Stavebník  je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku ku ktorému má 
vlastnícky alebo iný právny vzťah. Bez súhlasu majiteľa nie je povolené skladovanie 
materiálu na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve stavebníka, t.j. na uliciach, 
námestiach, chodníkoch a podobne.  

21. Pre zriadenie staveniska - zaujatie verejného priestranstva a rozkopávkové povolenie 
mimo hraníc staveniska je nutné požiadať tunajší príslušný cestný správny orgán ( 
rozkopávkové povolenie v zmysle VZN hl. m. SR č. 12/96 o vykonávaní 
rozkopávkových prác na území hl. m. SR Bratislavy). 

22. Realizácia spevnených plôch, exteriérových chodníkov, vstupov do RD podliehajú 
stavebnému konaniu na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade - MČ Bratislava – Nové 
mesto, špeciálny stavebný úrad – odd. výstavby a investície . 

23. Stavebník je povinný dodržať podmienky správcov inžinierskych sietí, dotknutých 
orgánov štátnej správy, miestnej samosprávy a organizácií, ktoré sa vyjadrili k stavbe 
pred stavebným konaním: 
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• Hlavné mesto SR Bratislava - záväzné stanovisko k investičnej činnosti č.MAG S 
OURM-32851/10/357994 zo dňa 08.02.2010, najmä: 

- predložiť v rámci stavebného konania a kolaudačného konania na oddelenie životného 
prostredia Magistrátu hl.m.SR Bratislavy projektovú dokumentáciu stavby na posúdenie 
malého zdroja znečistenia ovzdušia z hľadiska ochrany podľa § 34 zákona č.478/2002 
Z.z., 

- vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia  
č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy, 

- preukázať v kolaudačnom konaní realizáciu sadových úprav podľa schválenej 
projektovej dokumentácie, 

- preukázať v rámci stavebného konania riešenie nakladania s komunálnym odpadom a 
nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti v súlade s platnými právnymi predpismi, 

- 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,  

- požiadať v kolaudačnom konaní oddelenie životného prostredia magistrátu o vyjadrenie 
k nakladaniu s odpadmi zo stavebnej činnosti a k umiestneniu zariadenia a priestoru na    
nakladanie s komunálnym odpadom. 

 
• Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy – vyjadrenie k PD pre stavebné konanie  

č.MAGS ODP-46296/2010-259660/Bá-163 zo dňa 14.07.2010, najmä: 
- Malagová ul. Je (okrem VO) v správe Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.  
- Osvetlenie na Malagovej ul. Nie je v správe a majetku MG OCH. 
- Návrh POD žiadame prerokovať v Operatívnej komisii pri OD MG hl. m. SR Bratislavy. 
- V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou 
znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách, a výstavbu zabezpečiť bez 
porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.  

 
• Hlavné mesto SR Bratislava – súhlas na povolenie stavby malého zdroja 

znečisťovania ovzdušia – 2 krby, č. MAGS OZP-47176/2010-2657484/Ma zo dňa 
14.7.2010, najmä: 

- preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad) odvádzanie 
znečisťujúcich látok zo spaľovania dreva dvoma komínmi s ústím vo výške 2 x 8,35 m 
od úrovne terénu, v súlade so schválenou PD; 

- obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou 
prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia 
v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami zakapotovať. 

 
• Mestská časť  Bratislava - Nové Mesto - stanovisko k investičnému zámeru č.Star-

186/2010/Zb zo dňa 05.02.2010 , najmä: 
- dodržať zákon č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov; 
- zabezpečiť vyjadrenie štátnej vodnej správy k stavbe podľa § 28,ods.1 a 
§63,ods.3,písm.a/ zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ktorú vykonáva mestská 
časť Bratislava - Nové Mesto - odd. územného plánovania a životného prostredia 
miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto. 

- zabezpečiť záväzné stanovisko k navrhovanej sústave tepelných čerpadiel pre ohrev vody 
v zmysle Koncepcie rozvoja hlavného mesta SR  Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky, 
schválenej uznesením č.496/2008 zo dňa 25.09.2008, ktoré vydáva MČ B-NM odd. 
územného plánovania a životného prostredia MÚ B-NM. 

- dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov susediacich a dotknutých nehnuteľnosti 
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• Mestská časť  Bratislava - Nové Mesto - stanovisko k investičnému zámeru č.Star-

975/2010/Zb zo dňa 31.05.2010 , najmä: 
- súhlas s navrhovaným zámerom realizácie oporných múrov a oplotenia v rámci stavby 
Dva rodinné domy, na Malagovej ulici na Slanci, na pozemkoch parc.č. 4457/1,2, k.ú. 
Vinohrady. 

 
• Mestská časť  Bratislava - Nové Mesto – záväzné stanovisko č.Star-863/2010/Km zo 

dňa 17.05.2010 , najmä: 
- potvrdenie súladu navrhovanej výstavby tepelných zariadení s Koncepciou rozvoja 
hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky. 

 
• Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor odpadového hospodárstva - 

č.ZPH/2010/00852/III/BAL zo dňa 19.01.2010, najmä: 
- držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo 
právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené. 

- držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení 
odviesť k oprávnenému odberateľovi. 

- držiteľ odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom. 

- držiteľ odpadov zabezpečí zhodnotenie stavebných odpadov prostredníctvom osoby 
oprávnenej nakladať s odpadmi, v prípade, že to nie je možné alebo účelné zabezpečí ich 
zneškodnenie. 

- 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. 

- držiteľ odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich 
zhodnotení a zneškodnení. 

- držiteľ odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní  s odpadom(§ 10 vyhláška MŽP 
SR č.283/2001 Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov v 
termíne do 31.januára nasledujúceho kalendárneho roka. 

- držiteľ odpadov najneskôr v termíne do kolaudácie stavby predloží tunajšiemu úradu 
doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou 
osobou. 

 
• Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor štátnej vodnej správy – 

rozhodnutie č.ZPS/2010/04434/POH/III-3197 zo dňa 29.11.2010, ktorým sa 
povoľuje uskutočnenie vodných stavieb „Odvedenie dažďových vôd do vsakovacej 
šachty“ v rámci stavby „Dva rodinné domy Horný Slanec – Malagová ulica“ v Bratislave 
na pozemkoch parc.č. 4457/1 a 4457/2 v kat.úz. Vinohrady. Dokončenú stavbu možno 
užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. 

 
• Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor ochrany prírody a krajiny - 

vyjadrenie č.ZPO/2009/8541/BUB-BAIII zo dňa 13.01.2010, najmä: 
- na predmetné územie sa vzťahuje 1.stupeň ochrany v zmysle § 12 zákona č.543/2002 
Z.z. 

- výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podľa cit. zákona v území 
zakázanú 

- podľa RÚSES hl.m.SR Bratislavy v blízkosti predmetného územia prechádza 
nadregionálny biokoridor JV svahy Malých Karpát. 

- v prípade, že umiestnením stavby budú dotknuté stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm 
(vo výške 130 cm nad zemou),príp. kry s výmerou nad 10 m2,na ich výrub sa vyžaduje 
súhlas podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. od orgánu ochrany prírody a krajiny v 
pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. 
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- v súlade s metodickým usmernením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR k 
postupu stavebného úradu v konaní o umiestňovaní a povoľovaní stavieb, vydaným 
dňa16.6.2006, právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín musí byť predložené 
najneskôr v stavebnom konaní, pričom žiadosť o stavebné povolenie, vrátane projektovej 
dokumentácie, musí zodpovedať podmienkam z neho vyplývajúcim. 

- pri výkopových prácach je potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu 
podzemných alebo nadzemných častí zachovalých drevín a v zmysle STN 83 70 10 
Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 

 
• GEON, a.s., vyjadrenie č.237/2010 zo dňa 04.06.2010, najmä: 
- požadovaný odber elektrickej energie bude zabezpečený po vybudovaní energetických 
zariadení zóny Horný Slanec. NN prípojky pre jednotlivé rodinné domy budú 
realizované káblovou odbočkou z prepojovacej a istiacej skrine 4-PRIS. 

- elektromerové skrine s fakturačným meraním budú umiestnené v oplotení na hranici 
pozemku tak, aby boli voľne prístupné pracovníkom GEON, a.s. a im povereným 
osobám v každú dennú a nočnú hodinu pre každý rodinný dom samostatne. 

- pred elektromerom pre dom „A“ osadiť hlavný istič s menovitým prúdom 3x40A (istič 
40A/3/B), pre dom „B“ osadiť hlavný istič s menovitým prúdom 3x50A (istič50A/3/B). 

- pri prácach na kábloch a zariadeniach GEON, s.r.o. požiadať pracovníka GEON, s.r.o. o 
technický dozor.  

- rešpektovať všetky energetické zariadenia GEON, s.r.o. a ich ochranné pásma v súlade s 
platnými legislatívnymi predpismi. 

 
• GRUNT, a.s., vyjadrenie k dopravnému napojeniu č.167/2010/Pe zo dňa 27.07.2010, 

najmä: 
- V zmysle dokumentácie stavby pre vydanie stavebného povolenia bude dopravné 
napojenie z rodinných domov na verejnú komunikáciu umiestnenú na p.č. 4468/3 a 
4469/24. Grunt a.s. nemá námietky voči navrhovanému dopravnému napojeniu. 
Vlastníkom p.č. 4468/3 a 4469/24 je hlavné mesto SR Bratislava. Súhlasné stanovisko je 
podmienené realizáciou akcie „Technická infraštruktúra zóny Horný Slanec“ z dôvodu 
technickej a kapacitnej náväznosti na predmetnú akciu. 

 
• GRUNT a.s. , vyjadrenie k dokumentácii stavby (zdravotechnika) pre stavebné 

povolenie  č.132/2010/Pe zo dňa 03.06.2010, najmä : 
- Vodovodná prípojka bude napojená na verejný vodovod Vetva „1“-PVC-DN150 
pomocou navŕtavacieho pásu, v mieste napojenia bude osadený hlavný prípojkový 
uzáver vody. Prípojka vody je vybudovaná z potrubia DN 25. Súhlasíme s napojením na 
verejný vodovod za dodržania nasledovných podmienok: 

- Vodomerná šachta bude osadená na poemku investora maximálne 1 m od hranice 
pozemku; 

- Minimálne vnútorné rozmery betónovej vodomernej šachty musia byť 1,2 x 0,9 x 1,8 m 
s krycou železobetónovou doskou, rozmery vstupu 600 x 600 mm; 

- vodomerná zostava DN 20 (3/4“) musí pozostávať s vodomeru, 2 kusy guľových 
uzáverov (jeden s odvodnením), filtra a spätného ventilu, táto zostava bude umiestnená 
na samostatnom nosnom ráme. 

- Kanalizačná prípojka DN  150 je napojená na plánovanú výstavbu splaškovej kanalizácie 
DN 300 v rámci dokumentácie „Úprava dažďovej kanalizácie ulica Na Slanci“, ktorá sa 
následne napája na verejnú splaškovú kanalizáciu Stoka „B-1“ v šachte Š153-s. 
Súhlasíme s napojením na verejnú kanalizáciu za dodržania nasledovných podmienok: 

- kontrolná revízna šachta na parcele investora bude osadená maximálne 1 m od hranice 
pozemku. 

- kanalizačnou prípojkou budú odvádzané len splaškové odpadové vody z nehnuteľnosti. 
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• Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava, vyjadrenie č.14941/2010/Fj zo 

dňa 21.05.2010, najmä: 
- Súhlas a vyjadrenie podmienok pre pripojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu 
I. alebo II. Etapy musí zaujať firma GRUNT, ako vlastník a územie musí byť 
z vodohospodárskeho hľadiska koncepčne doriešené.  

 
• Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Bratislava ,vyjadrenie č.Zak/30/10-Šá zo dňa 

15.01.2010, najmä: 
- zhromažďovanie komunálneho odpadu je vyriešené do zberných nádob umiestnených vo 
vyhradených uzatvárateľných stanovištiach vybudovaných pre každý objekt samostatne. 
Priestory na zberné nádoby budú situované pri vjazde na pozemok majiteľov. 

- nakoľko sklady odpadov budú uzatvárateľné, požadujeme v deň odvozu komunálneho 
odpadu nádoby sprístupniť obsluhe zberného vozidla. 

- 30 dní pred požadovaným odvozom odpadu, vlastník (užívateľ) objektu požiada na 
oddelení miestnych daní a poplatkov hl. mesta SR Bratislavy na Blagojevovej 9 o 
zapojenie do systému zberu komunálneho odpadu.  

 
• Orange Slovensko a.s., vyjadrenie p.č. BA – 0092/2010 zo dňa 07.01.2010, najmä: 
- pred začatím zemných prác požiadať o vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na 
povrchu terénu. 

 
• T Com / Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 24244 09 Bratislava, zo dňa 04.01.2010, 

najmä: 
dodržať počas realizácie stavby nasledovné podmienky ochrany telekomunikačných 
zariadení: 

- pred začatím zemných prác vytýčiť polohu zariadení priamo na povrchu terénu; 
- preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, 
s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na 
jeho ochranu stanovené; 

- upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 
30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu, 

- upozorniť zamestnancov, aby pri prácach v mieste výskytu vedení a zariadení pracovali 
s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace 
stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli 
odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu; 

- zhutniť zeminu pod káblami pred zakrytím (zasypaním); 
- bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na telefónne číslo 12129; 
- overiť výškové uloženie zariadenia ručnými sondami; 
- v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejnú sieť ST) je 
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia; 

- v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú 
dokumentáciu, žiadosť o vyjadrenie k PD je potrebné podať osobitne; 

- podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré treba objednať na tel. 
0902719605 – Talacko, 0903722388 – Brdečka; 

- oznámiť ukončenie prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom, z dôvodu kontroly 
TKZ na tel. č. uvedenom vyššie; 

- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto 
možné vykonať len so súhlasom správcu siete. 

- dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 
rozsahu. 
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• Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave – súhlasné 
stanovisko č.p.ORHZ - 1638/2010 zo dňa 25.05.2010 

 
• Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, 

vyjadrenie č.SAMaV-11/2010 zo dňa 08.01 2010 
 
• Obvodný pozemkový úrad v Bratislave, rozhodnutie č. 966/4945/2010/MST zo dňa 

03.09.2010, o odňatí poľnohospodárskej pôdy natrvalo pre účel stavby „Dva rodinné 
domy Horný Slanec – Malagová ulica“ v Bratislave v kat.úz. Vinohrady. 

 
• Technická inšpekcia, a.s. – odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby 

č.02384/1/2010 zo dňa 12.7.2010  
 
 
 
Námietky a pripomienky účastníkov konania k predmetnej stavbe:   
Účastníci konania nevzniesli námietky ani pripomienky, stanoviská dotknutých orgánov 
štátnej správy neboli protichodné ani záporné. 

 
Stavebníkom bol predpísaný podľa zák. č. 145 /1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, 
poplatok vo výške 33 Eur, slovom tridsaťtri eur, ktorý stavebníci zaplatili pred prevzatím 
tohto rozhodnutia. 

 

O d ô v o d n e n i e : 
 
Stavebníci Ing. Daniela Bzdúchová, bytom Karpatské nám. 15, Bratislava a Ing. Leonarda 
Milatová, bytom Pribišova 6, Bratislava v zastúpení Ing. Júliusom Dzurišom, bytom 
Bazovského 26, Bratislava, podali dňa 02.09.2010 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 
stavbu: Rodinný dvojdom na Malagovej ulici, Horný Slanec, na pozemkoch parc.č. 
4457/1,2,3,4, v katastrálnom území Bratislava – Vinohrady.  
Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby, ktoré stavebný úrad 
vydal pod č. ÚKaSP-2010/51–UR775-STE dňa 16.08.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
dňa 20.10.2010.  
 
Stavebníci doplnili svoju žiadosť o stavebné povolenie požadovanými podkladmi podaniami 
zo dňa 28.09., 03.12., 08.12. 2010 a 01.06.2011. 
 
V konaní boli predložené tieto doklady : 

- Výpis z listu vlastníctva č. 5126 zo dňa 01.06.2011     
- kópia z katastrálnej mapy  
- splnomocnenie na zastupovanie 
- projektová dokumentácia, projektu stavby pre stavebné povolenie, ktorý 

vypracoval zodpovedný projektant Ing. arch. Branislav Somora, PhD., SKA 
*0057 AA*, Blumentálska 13, 811 07 Bratislava, z marca 2010 

- doklad o zaplatení správneho poplatku 
- vyjadrenia, stanoviska, záväzné stanoviska, rozhodnutia správcov inžinierskych 

sietí, dotknutých orgánov a organizácií: 
- Hlavné mesto SR Bratislava - záväzné stanovisko k investičnej činnosti č.MAG S 
OURM-32851/10/357994 zo dňa 08.02.2010 

- Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy – vyjadrenie k PD pre stavebné konanie  
č.MAGS ODP-46296/2010-259660/Bá-163 zo dňa 14.07.2010 
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- Hlavné mesto SR Bratislava – súhlas na povolenie stavby malého zdroja 
znečisťovania ovzdušia – 2 krby, č. MAGS OZP-47176/2010-2657484/Ma zo dňa 
14.7.2010 

- Mestská časť  Bratislava - Nové Mesto - stanovisko k investičnému zámeru č.Star-
186/2010/Zb zo dňa 05.02.2010 

- Mestská časť  Bratislava - Nové Mesto - stanovisko k investičnému zámeru č.Star-
975/2010/Zb zo dňa 31.05.2010  

- Mestská časť  Bratislava - Nové Mesto – záväzné stanovisko č.Star-863/2010/Km zo 
dňa 17.05.2010  

- Technická inšpekcia, a.s. – odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby 
č.02384/1/2010 zo dňa 12.7.2010  

- Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor odpadového hospodárstva - 
č.ZPH/2010/00852/III/BAL zo dňa 19.01.2010 

- Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor štátnej vodnej správy – 
rozhodnutie č.ZPS/2010/04434/POH/III-3197 zo dňa 29.11.2010 

- GEON, a.s., vyjadrenie č.237/2010 zo dňa 04.06.2010 
- GRUNT, a.s., vyjadrenie k dopravnému napojeniu č.167/2010/Pe zo dňa 27.07.2010 
- GRUNT a.s. , vyjadrenie k dokumentácii stavby (zdravotechnika) pre stavebné 
povolenie  č.132/2010/Pe zo dňa 03.06.2010 

- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava, vyjadrenie č.14941/2010/Fj zo 
dňa 21.05.2010 

- Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Bratislava ,vyjadrenie č.Zak/30/10-Šá zo dňa 
15.01.2010 

- Obvodný pozemkový úrad v Bratislave, rozhodnutie č. 966/4945/2010/MST zo dňa 
03.09.2010, o odňatí poľnohospodárskej pôdy natrvalo pre účel stavby „Dva rodinné 
domy Horný Slanec – Malagová ulica“ v Bratislave v kat.úz. Vinohrady 

- Orange Slovensko a.s., vyjadrenie p.č. BA – 0092/2010 zo dňa 07.01.2010 
- T Com / Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 24244 09 Bratislava, zo dňa 04.01.2010 
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave – súhlasné 
stanovisko č.p.ORHZ - 1638/2010 zo dňa 25.05.2010 

- Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, 
vyjadrenie č.SAMaV-11/2010 zo dňa 08.01 2010 

- MČ Bratislava – Nové Mesto, Špeciálny stavebný úrad pre komunikácie III.a IV. 
triedy a účelové komunikácie – oznámenie k ohláseniu drobnej stavby k spevnenej 
ploche - vjazdu na pozemok parc.č. 4457/1 a 4457/2 v k.ú. Bratislava – Vinohrady 
pod č. VaI-781/2010 zo dňa 23.08.2010. 

 
 
Stavebný úrad listom č. ÚKaSP-2010-11/1487-STE-ozn zo dňa 02.02.2011 oznámil začatie 
stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania na novostavbu  
rodinného dvojdomu a termín, do ktorého mohli účastníci konania a dotknuté orgány štátnej 
správy podať svoje námietky a pripomienky podľa § 61 ods. 3  stavebného zákona. 
 
Predložená žiadosť bola preskúmaná  v súlade s ustanoveniami  § 62 a § 63 stavebného 
zákona. V konaní sa preukázalo, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy 
chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi ani nie sú neprimerane obmedzené  alebo 
ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Projekt stavby overený 
v stavebnom konaní spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.  
 
Námietky účastníkov konania k predmetnej stavbe: 
Účastníci konania nevzniesli námietky ani pripomienky, stanoviská dotknutých orgánov 
štátnej správy neboli protichodné ani záporné. 
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Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov položky 60 písm. a) ods. 1 vo výške 33,00 € bol zaplatený pred vydaním tohto 
rozhodnutia.  

 
Stavebný úrad zistil, že stavebníci splnili podmienky pre vydanie stavebného povolenia  na 
uvedenú stavbu. Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody stavebný úrad rozhodol tak, ako je 
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
 

 

P o u č e n i e : 

 
Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší stavebný 
úrad. Ak stavebný úrad prípadnému odvolaniu nemôže vyhovieť v zmysle podmienok podľa 
§ 57 ods. 1 správneho poriadku, predloží ho na odvolacie konanie Krajskému stavebnému 
úradu  v Bratislave. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom  podľa Piatej časti Občianskeho súdneho poriadku 
po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní. 

           

 

 

 

 

 

 

 

      M g r.  R u d o l f  K u s ý 
starosta mestskej časti 
Bratislava - Nové Mesto 

   

 

 

Doručuje sa : 
- účastníkom konania: 
1. Ing. Daniela Bzdúchová, Karpatské nám. 15, 831 06 Bratislava  
2. Ing. Leonarda Milatová, Pribišova 6, 841 05 Bratislava 
3. Ing. Július Dzuriš, Bazovského 26, 841 01 Bratislava 
4. Ing. Martin Chynoradský, Šustekova 11, 851 04 Bratislava 
5. Mgr. Martina Chynoradská, Šustekova 11, 851 04 Bratislava 
6. Hl. m. SR Bratislava - Magistrát , OSN, Primaciálne nám. 1,  814  99 Bratislava  
7. neznámy vlastník – verejnou vyhláškou (parc.č. 18996/7)  
8. Lesy SR, š.p., generálne riaditeľstvo, Nám. SNP 8, 957 66 Banská Bystrica (parc.č. 
18996/7, podľa E.L. č. 7) 

9. projektant: Ing. arch. Branislav Somora, PhD., SKA *0057 AA*, Blumentálska 13, 811 
07 Bratislava 

Na vedomie : 
- dotknutým orgánom: 
10. Hl. m. SR Bratislava - Magistrát , OÚPRM, Primaciálne nám. 1,  814  99 Bratislava  
11. Hlavné mesto SR Bratislava Magistrát hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne  nám.č.1, 
P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava, OCH  
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12. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchran. zboru, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 
13. Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, oddelenie VaI  (TU) 
14. Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, oddelenie ÚPŽP (TU) 
15. Obvodný úrad životného prostredia, Karloveská 2, 842 33 Bratislava, odbor 
odpadového hospodárstva 

16. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava 
17. OLO, a.s., Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava 
18. GRUNT, a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava 
19. GEON, a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava 
20. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
21. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 
22. ORANGE Slovensko a.s., Bratislava - MICHLOVSKY s.r.o.,  Letná 796/9, 921 01 
Piešťany 

23. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 
 
- verejnou vyhláškou: 
Z dôvodu neznámeho účastníka konania – vlastníka pozemku parc.č. 18996/7 sa doručuje 
toto rozhodnutie verejnou vyhláškou podľa § 26 zákona č.71/1967 Zb.: 

 
24. Magistrát hl. m. SR Bratislava, ORM, Primaciálne nám. č.1, 814 99 Bratislava 
25. Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, organiz. ref., Junácka 1, 832 91 Bratislava  
 
 

Vyvesené dňa:          Zvesené dňa: 
 
 

          .............................                                       ............................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


