
Zn: 1286/2016/ÚKSP/URAK/DANE-104                                  Bratislava 07.09.2016               
 
 
 

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 § 7b zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
úrad“) na základe uskutočneného stavebného konania vedeného podľa § 61 stavebného 
zákona rozhodla takto: 
Podľa § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„správny poriadok“) a § 66 stavebného zákona  
 
 

p o v o ľ u j e 
 
 
stavbu  ,,Novostavba bytového domu“ na Opavskej ulici v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 
5480/8, 5480/23 a 21648/1 v katastrálnom území Vinohrady, na ktorú bolo vydané 
rozhodnutie o umiestnení stavby č.ÚKaSP-22014-12/3620/KON/UR-33 dňa 06.11.2014, 
právoplatné dňa 31.03.2015, stavebníkovi Opavská, spol. s.r.o., so sídlom Nám. slobody 28, 
811 06 Bratislava (IČO 46382151).  
 
Predmetom žiadosti je povolenie stavebných objektov: 
SO 01 bytový dom  
SO 04 sadové úpravy 
SO 05 prípojka kanalizácie  
SO 06 prípojka vodovodu  
SO 07    prípojka NN 
SO 08 prípojka plynovodu 
SO 09 prípojka telekomunikačných zariadení 
SO 10 prípojka UPC 
SO 11    preložka el. vedenia 
SO 12 prípojka vedenia T-Com 
 

Predmetom povolenia je stavba bytového domu s jedným podzemným podlažím, dvomi 
nadzemnými podlažiami a tretím ustúpeným podlažím. Bytový dom bude zastrešený plochou 
strechou. V bytovom dome bude 10 bytových jednotiek. Bytové jednotky budú vykurované 
dvomi kondenzačnými kotlami.  Povoľovaný bytový dom bude napojený na technickú 
infraštruktúru novými prípojkami na vodu, kanalizáciu, plyn a elektriku z Opavskej ulice. V 
 rámci stavby bude zrekonštruovaný chodník na Opavskej ulici. Parkovanie je zabezpečené 
v počte 15 parkovacích miest – 10 parkovacích miest v podzemnom podlaží a 5 parkovacích 
miest na teréne.                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
Junácka ul. č. 1,  832 91 Bratislava 3 
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Podmienky pre uskutočnenie stavby: 
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným 

projektantom Ing. arch. Martinom Mitske, v decembri 2015 ktorá je overená v stavebným 
úradom a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť 
urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

3. Lehota na dokončenie stavby je 24 mesiacov odo dňa začatia stavby. V prípade, že 
stavebník nie je schopný stavbu dokončiť, má o predĺženie termínu doby výstavby 
požiadať pred jeho uplynutím. So stavebnými  prácami možno začať až po právoplatnosti 
tohto rozhodnutia. 

4. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu 
začatie stavby.  

5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi stavebnému úradu do 15 
dní po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby a zároveň stavebník predloží 
doklady o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.  

6. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a 
viesť o stavebných prácach denník. 

7. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného 
zákona.  

8. Stavebník je zodpovedný za to, že pred začatím prác bude vytýčená poloha jestvujúcich 
podzemných vedení a zariadení inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, ak sa dotkne 
stavba alebo jej technické zariadenia, a poloha takýchto sietí počas činnosti na stavbe 
bude rešpektovaná. 

9. Stavebník je povinný stavbu označiť štítkom na viditeľnom  mieste s týmito údajmi: 
• označenie stavby 
• označenie stavebníka 
• kto a kedy stavbu povolil 
• termín ukončenia stavby 
• meno zodpovedného vedúceho stavby. 

10. Úprava staveniska: 
• dočasné objekty zariadenia staveniska umiestniť na pozemkoch, ku ktorým má 

stavebník vlastnícky alebo iný právny vzťah (oplotenie, skládky materiálu, 
stavenisková komunikácia...) 

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

• stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska 
• na stavenisku musí byť udržiavaný poriadok 
• stavebník musí zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám 
• sypký materiál musí byť zabezpečený proti úletu 
• vozidlá pred výjazdom zo staveniska očistiť  
• zariadenie staveniska umiestňovať prednostne na spevnené plochy 
• stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných 

mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom 
pozemku.  

11. Stavebník je povinný:  
• maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie 
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• neporušovať predovšetkým v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na 
primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie 

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

12. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky jednotlivých dotknutých orgánov: 
Obvodný úrad ŽP, odbor štátnej vodnej správy, vyjadrenie č. ZPS/2012/03878/POH/III-vyj. 
zo dňa 01.06.2012 

• pri návrhu PD a realizácii stavby dodržať ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych 
sietí. 

Obvodný úrad ŽP, odbor ochrany prírody a krajiny vyjadrenie, č. ZPO/2012/03828-2/VIM-
BAIII zo dňa 19.06.2012 

• v prípade stavby v blízkosti existujúcich  drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 
83 7010 Ochrana prírody – ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, 
bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreňová 
sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov 
a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín   

Obvodný úrad ŽP, odbor odpadového hospodárstva vyjadrenie, č. ZPH/2012/03913/III/KOK 
zo dňa 21.05.2012 

• pôvodca odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo 
právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené 

• pôvodcovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení 
odviesť k oprávnenému odberateľovi 

• pôvodca odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich 
pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom 

• pôvodca odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, 
ich zhodnotení a zneškodnení 

• pôvodca odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom (§ 8 vyhláška 
MŽP SR č. 310/2013 Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných 
odpadov v termíne do 31.januára nasledujúceho kalendárneho roka 

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

• pôvodca odpadov zabezpečí zhodnotenie odpadov zo stavebných prác 
prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s odpadmi, v prípade, že to nie je možné 
alebo účelné zabezpečí ich zneškodnenie 

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát , 
stanovisko č.KRPZ-BA-KDI3-16-017/2016 zo dňa  21.01.2016 

• V prípade zásahu stavby do priľahlých cestných komunikácii požadujeme predložiť 
najneskôr 30 dní pred začatím realizácie predložiť projekt organizácie dopravy na 
prerokovanie a odsúhlasenie KDI KR PZ v Bratislave  pre potreby určenia dopravného 
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značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v platnom znení 

• návrh trvalého dopravného značenia  žiadame predložiť na definitívne odsúhlasenie 
KDI KR PZ v BA pre potreby určenia dopravného značenia v zmysle zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení najneskôr  
30 dní pred kolaudačným konaním 

Hlavné mesto SR Bratislava, odd. ŽP, stanovisko č. MAGS OZP 57692/2015-382640/Be zo 
dňa 05.01.2016: 

• preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad) odvádzanie 
znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu spoločným dymovodom, 
s vyústením vo výške 11,400 m  od  úrovne (± 0,00 m=198,200mn.m.), s prevýšením 
1,000 m nad hrebeňom strechy  

• preukázať v kolaudačnom konaní vetranie hromadných garáží v súlade s projektovou 
dokumentáciou 

• dopravné cesty a manipulačné plochy pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú 
vlhkosť povrchov na zabránenie alebo  obmedzenie rozprašovania . 

• 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  

•  na spevnenej ploche parkoviska odporúčame uprednostniť zámkovú dlažbu  
Regionálny úrad VZ Bratislava, vyjadrenie č. HŽP/3751/2016 zo dňa 21.01.2016 
ku kolaudácii predložiť: 

• výsledky laboratórneho  rozboru, ktoré preukážu, že kvalita vody zo spotrebiska 
(vnútorných rozvodov) spĺňa požiadavky nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z., 
ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú pre ľudskú spotrebu a kontrolu 
kvality vody určenej pre ľudskú spotrebu, v znení nar. vlády SR č. 496/2010 Z.z. 

• výsledky objektívneho merania hluku, ktoré preukážu, že hluk zo všetkých vonkajších 
i vnútorných zdrojov nebude negatívne vplývať na vlastné a okolité chránené vnútorné 
prostredie podľa vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z.  

• protokol z merania zvukovoizolačných vlastností deliacich konštrukcií medzi 
bytovými a nebytovými priestormi podľa STN 73 0532 Hodnotenie 
zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií 

Dopravný úrad, vyjadrenie č. 6744/2016/ROP-002-P/04803 zo dňa 07.03.2016 a č. 
12868/2016/ROP-002-P/19663 zo dňa 20.06.2016 

• najvyšší bod bytového domu, vrátane všetkých zariadení na jeho streche (komíny, 
 antény, bleskozvod a pod.), všetkých ďalších zariadení a objektov umiestnených 
 v riešenom území a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri realizácii 
 nesmie prekročiť nadmorskú výšku v rozmedzí 229,3 – 234,3 m n.m. Bpv (v sklone 
 1:8 v smere heliportu), t.j. výšku v rozmedzí 31,1 – 31,6 od úrovne ± 0,00 (výškové 
 obmedzenie určené ochranným pásmom vzletovej a približovacej roviny 
 vrtuľníkového letiska pri Dérerovej nemocnici s poliklinikou Bratislava-Kramáre) 
 Práce pomocou výškových stavebných mechanizmov je vylúčené vykonávať v noci 
 alebo za zníženej viditeľnosti  
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• stavebník je povinný písomne oznámiť Dopravnému úradu min. 7 dní vopred začatie 
 stavby, s termínom umiestnenia žeriava (žeriavov) na stavenisko, s údajom doby jeho 
 (ich) použitia a max. používanej výšky (túto informáciu postačí zaslať elektronickou 
 poštou na adresu bronislava.kovacsova@nsat.sk a v kópii na adresu 

 ochranne.pasma@nsat.sk) 

• stavebník je povinný písomne oznámiť Dopravnému úradu min. 7 dní vopred termín 
 demontáže žeriava (žeriavov)  zo staveniska (túto informáciu postačí zaslať 
 elektronickou poštou na adresu bronislava.kovacsova@nsat.sk a v kópii na adresu 

 ochranne.pasma@nsat.sk) 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbor dráhový stavebný úrad, 
záväzné stanovisko – súhlas č. 14702/2016/C341-SŽDD/27273 zo dňa 28.04.2016 

• stavba  bude umiestnená podľa projektovej dokumentácie overenej MDVRR SR, 
 ktorú vypracoval Ing. arch. Martin Mitske (reg. č. *1881 AA*)  v 12/2015, a je 
 neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu. Každá zmena oproti overenému projektu, 
 týkajúca sa OPD, musí byť vopred prejedaná so ŽSR  a odsúhlasená MDVRR SR.  

• stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať podmienky ŽSR 
 dané:  

o Odborom expertízy GR Bratislava pod č 07719/2016/O420-005 zo dňa 
18.04.2016,  

o Oblastným riaditeľstvom Trnava pod č. 1019/2016/289301/SŽTS/7a13 zo dňa 
29.03.2016    

• vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD upraviť, prip. odstrániť iné prekážky, 
ktoré by mohli ohroziť dráhu alebo dopravu na dráhe.  

• stavebník je povinný podľa zákona č.272/1994 Zb. o ochrane zdravia ľudí v znení 
neskorších predpisov navrhnúť a určiť konštrukčné podmienky vrátane materiálu tak, 
aby sa znížil nepriaznivý vplyv prevádzky dráhy na stavbu a osoby v súlade s 
požiadavkami na ochranu zdravia.  

• pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie a ochranu vedení a zariadení ŽSR  

• vlastník stavby je povinný rešpektovať súčasné i budúce objekty, vedenia a zariadenia 
ŽSR nachádzajúce sa v danom území.  

• stavbu v OPD udržovať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku  dráhy a jej súčasti 
ani neobmedzila a narušila bezpečnosť' a plynulosť  dopravy na dráhe.  

SPP – distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TDba/317/2016/JPe zo dňa 02.02.2016 
stavebník je povinný:  

•  pri  realizácii stavby dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom 
vyjadrení SPP-D k žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti č. 8000311215 

•  realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu 
exist. plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom 
vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových 
mechanizmov 

•  zabezpečiť, aby trasa pripojovacieho plynovodu rešpektovala iné vedenia s ohľadom 
na  ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť 
k vzájomnému ovplyvňovaniu, príp. poškodeniu 
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•  umiestniť HUP regulátor tlaku plynu (RTP) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu 
verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného 
priestranstva  

•  zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim distribučným 
plynovodom a budovaným pripojovacím plynovodom vykonala iba oprávnená osoba – 
zhotoviteľ, ktorý má schválený typový technologický postup 

•  zabezpečiť, aby pri vykonaní prepoja prípojkovým T kusom bola vykonaná  skúška 
tesnosti, vrátane vyhotovenia Zápisu 

•  min. 3  pracovné dni pred zasypaním pripojovacieho plynovodu požiadať o vykonanie 
kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu prostredníctvom on-line aplikácie na 
webovom sídle SPP-D 

•  po ukončení stavebných prác odovzdať na odd. prevádzky SPP-D, pracovisko BA 
všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa príloh 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 9425/2016/Nz zo dňa 15.03.2016 

• nakoľko navrhované parkovacie  miesta pre predmetný bytový dom budú vybudované 
nad verejnou kanalizáciou DN 600 v prevádzke BVS, žiadame, aby parkovacie miesta 
zostali trvalo prístupné bez rampy z dôvodu prevádzkovania verejnej kanalizácie 
v tejto lokalite, ako aj v súvislosti s prípadnou rekonštrukciou, modernizáciou alebo na 
účely opráv a údržby verejnej kanalizácie a jej pásiem ochrany 

• vlastníci nehnuteľnosti, v ktorej je v súčasnosti vedená verejná kanalizácia 
v prevádzke BVS, budú povinní dbať na to, aby užívaním nehnuteľnosti 
nepoškodzovali a nenarušili prevádzku verejnej kanalizácie, jej zariadenia a súčasti, 
aby neoprávnene nezasahovali do výkonu vodohospodárskych činností súvisiacich 
s prevádzkovaním verejnej kanalizácie, inak budú zodpovedať za škodu, ktorú tým 
spôsobili      

• pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii 
s vodohospodárskymi zariadeniami, 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 

• v trase a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné  práce, 
umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné 
podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému 
vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, 
vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a pod.  

• pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s vodohospodárskymi zariadeniami 
je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia 
vrátane jej zmien a doplnkov 

• výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi 
požadujeme vykonávať ručne v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné 
v plnom rozsahu rešpektovať rozvody  vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, 
šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na 
vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník Divízie 
distribúcie vody a Divízie odvádzania odpadových vôd 
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•  zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť 
príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV 

• pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných 
stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, 
povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky 
zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah 
k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník 
vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, 
príp. prevádzkovateľa 

A) Zásobovanie vodou 
a/  Vodovodná prípojka  

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

• ak jestv. vodovodná prípojka, príp. jej časť, nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť 
realizovaná jej rekonštrukcia so súhlasom vlastníka prípojky 

• pri montáži vodomeru na T-kus nesie zodpovednosť za kapacitu a technický stav 
jestvujúcej vodovodnej prípojky jej vlastník a náklady spojené s jej výmerou alebo 
rekonštrukciou počas montáže vodomeru na T-kus znáša žiadateľ napojenia na T-kus 

• na vodovodnej prípojke medzi verejným vodovodom a vodomerom 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 

• zodpovednosť za kapacitu a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane 
vnútorných rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor 

• vodovodná prípojka ani jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného vodovodu, 
vlastného zdroja vody (studne), alebo iného zdroja vody a nesmie byť situovaná 
v blízkosti zdroja tepla, ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie teploty pitnej 
vody 

• právo vykonať zásah do verejného vodovodu a pripojenie na verejný vodovod môžu 
realizovať len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené  

• dohodu o pripojení na vodovodnú prípojku, treba vždy aktualizovať podľa nových 
vlastníckych vzťahov jednotlivých nehnuteľností 

b)  Vodomerná šachta 
• vodomerná šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené meradlo – 

vodomer. vodomer je súčasťou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve BVS 
• vodomerná šachta umiestnená na parcele č. 5480/8 musí byť stavebne a priestorovo 

vyhovujúca požiadavkám BVS  
• usporiadanie novej vodomernej šachty a vodomernej zostavy je potrebné realizovať 

podľa priloženej schémy 
• majiteľ je povinný vodomernú šachtu zabezpečiť tak, aby nedošlo k mechanickému 

poškodeniu meradla a v zimnom období ochrániť meradlo proti zamrznutiu 
• vodomerná šachta v žiadnom prípade nesmie ohrozovať bezpečnosť a ochranu zdravia 

zamestnancov vykonávajúcich činnosti spojené s odčítaním vodomerov, výmenou 
vodomerov, opravami vodomerných zostáv a inými prácami súvisiacimi s meradlom 
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• 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 žiadateľ o pripojenie 
• náklady na údržbu vodomernej šachty  znáša vlastník prípojky 
• ku dňu montáže vodomeru je žiadateľ povinný označiť vnútorné rozvody pripájanej 

nehnuteľnosti, resp. označiť vo vodomernej šachte, ktorý vnútorný rozvod na prípojke 
bude trasovaný k parc. č.  5480/8,:/23 

B) Odvádzanie odpadových vôd 
• kanalizačnú prípojku, ktorej súčasťou musí byť revízna šachta na kanalizačnej 

prípojke, je potrebné riešiť v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich zmien 
a dodatkov, príp. súvisiacich noriem (stúpačky, poklop a pod) 

• revíznu šachtu na kanalizačnej prípojke požadujeme umiestniť 1 m za hranicou 
nehnuteľnosti, na pozemku vlastníka nehnuteľnosti 

• producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky 
zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie 

• kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou 
najvyššou prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č. 3 vyhl. MŽP SR č. 
55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných 
vodovodov a verených kanalizácií     

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, vyjadrenie č.25/SK/2016/Ho zo dňa 19.02.2016 

• presklené dvere a sklené plochy musia byť označené kontrastným pásom širokým 
 najmenej 50 mm vo výške 1400 až 1600 mm  

• schodiská riešiť podľa čl. č. 1.3 Prílohy k vyššie uvedenej vyhláške. Upozorňujeme, že 
 držadlo musí presahovať začiatok a koniec schodiskového ramena min. o 150 mm. 
 Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena musí byť výrazne farebne rozoznateľný 
 od okolia. Reliéfnu povrchovú úpravu (varovný pás) požadujeme len na exteriérových 
 schodiskách 

• výťah a jeho ovládanie je potrebné zrealizovať z aspektu nevidiacich a slabozrakých 
 v súlade s čl. č. 1.7 Prílohy 

Západoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie zo dňa  12.02.2016  

• Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská 
 distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 
 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre 
 zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN na tíme správy 
 energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná 14, pre zariadenia 
 VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sieti VVN, Čulenova 3.  

• Skupinový  elektromerový rozvádzač (do poručujeme plastové vyhotovenie) 
 požadujeme umiestniť na verejne prístupné miesto na hranici pozemku v oplotení tak, 
 aby bol kedykoľvek prístupný za účelom  kontroly, výmeny, odpočtu a pod. v súlade s 
 „Pravidlami pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie“. Pred 
 elektromery  žiadame osadiť 11x hlavný istič max. hodnoty 3x25A s prúdovou char.B.  

 Slovak telekom, a.s., vyjadrenie č. 6611601663 zo dňa 21.01.2016 

• existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) 
 a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona G. 351/2011 Z. z. o ochrane 
 proti rušeniu.  
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• 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 

• 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. alebo zasahuje 
 do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej 
 dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie 
 konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 
 spoločnosti povereného správou sieti 

• 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.  

• 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. 

• upozorňujeme žiadatelia, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
 podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných 
 dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách 
 prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 

• v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
 nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je 
 potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo 
 narušeniu ochranného pásma.  

• nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 
 podľa § 68 zákona č. 351/20111z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

• v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnostnou z akýchkoľvek 
 dôvodov pokračovať' po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť', je povinný 
 zastaviť zemné práce a požiadať' o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác 
 je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom 
 záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú 
 napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, 
 a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
 prevádzkovateľov týchto zaradení.  

• vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na 
 základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu 
 spoločnosti  alebo ju odovzdáte technikovi  

• stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov 
 dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak 
 Telekom, a.s. 
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• žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre úče1, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ' 
 nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo 
 využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  

• žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
 telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
 rozhodnutie doplniť' aj telekomunikačnú prípojku.  

• poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 
 elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.  

Krajský pamiatkový úrad Bratislava,. vyjadrenie č. KPUBA-2016/4549-2/6997/PRA zo      
dňa 01.02.2016 

• v prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie 
 prác podľa ust. § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ a nález 
 ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou 
 osobou 

 Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 106 ods. 3 písm. b) 
stavebného zákona správnym deliktom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že uskutočňuje 
stavbu v rozpore  s  vydaným   stavebným  povolením a  môže mu byť uložená pokuta do 
výšky  165 970 €.  
 
 Po ukončení prác stavebník predloží  stavebnému úradu návrh na kolaudáciu, nakoľko 
stavbu nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii  stavby 
stavebník, okrem dokladov uvedených v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predloží: 

• doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby 
• vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov 
• energetický certifikát budovy 
• záznam o prevzatí geodetických podkladov správcom digitálnej technickej mapy 

mesta 
 

 Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo 
právoplatnosť, nebola stavba začatá. Platnosť stavebného povolenia je možné predĺžiť na 
základe žiadosti. Vo veci musí byť rozhodnuté pred uplynutím platnosti tohto rozhodnutia. 

 
V konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania.   
 
 

Odôvodnenie 
 
 

Dňa 14.12.2015 s posledným doplnením dňa 19.05.2016 podal stavebník Opavská, 
spol. s.r.o., so sídlom Nám. slobody 28, 811 06 Bratislava (IČO 46382151) v zastúpení 
Petrom Gondorom, bytom Kvetoslavovská 16, 900 42 Dunajská Lužná, žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia pre stavbu  ,,Novostavba bytového domu“ na Opavskej ulici 
v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 5480/8, 5480/23 a 21648/1 v katastrálnom území 
Vinohrady, na ktorú bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č.ÚKaSP-22014-
12/3620/KON/UR-33 dňa 06.11.2014, právoplatné dňa 31.03.2015.  
 



 11 

 
 

Stavebný úrad predloženú žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného 
zákona a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznámil listom č. 
1286/2016/UKSP/URAK/DANE-oz  zo dňa 15.06.2016 účastníkom konania a dotknutým 
orgánom začatie stavebného konania, pričom upustil od ústneho pojednávania a miestneho 
zisťovania. Účastníci konania mohli uplatniť svoje námietky do 10 pracovných dní odo dňa 
doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Zároveň dotknuté orgány poučil, že ak 
neoznámia v určenej, alebo predĺženej  lehote svoje stanoviská, má sa zato, že so stavbou 
z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Účastníci konania mohli svoje námietky 
uplatniť do 18.07.2016.  Žiaden z dotknutých  orgánov nepožiadal podľa ust. § 61 ods. 6 
stavebného zákona o predĺženie lehoty na posúdenie stavby. 
 
Do spisového materiálu nahliadol dňa  27.06.2016 účastník konania konateľ fy  Anja s.r.o. 
Oto Štefanička, ktorý si v zákonom stanovenej lehote neuplatnil námietky ani pripomienky.  
 

K žiadosti o vydanie stavebného povolenia stavebník predložil súhlasné stanoviská 
dotknutých orgánov, ktoré sú uvedené vo výroku rozhodnutia. Stavebník ďalej predložil tieto 
súhlasné stanoviská a rozhodnutia:  

• SZTP, vyjadrenie č. 026/2016 zo dňa 02.02.2016 
• E.I.C., s.r.o., odborné stanovisko č. S2016/00555/EIC IO/SA zo dňa 23.04.2016 
• Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

stanovisko č.KRHZ-BA-HZUB6-203/2016 zo dňa 09.02.2016 
• ŽSR GR, vyjadrenie č. 07719/2016/O420-005 zo dňa 18.04.22016 
• Bratislavská teplárenská, a.s., vyjadrenie č. 01453/Ba/2016/3410-2 zo dňa 

22.06.2016 
• VEOLIA, a.s., vyjadrenie  zo dňa 08.03.2016 
• UPC Broadband Slovakia,  zo dňa 23.03.2016 
• MČ BA NM – ŽPaUP č. rozhodnutia STAR-1168/2015/AKM a ŽPaUP-

1457/2015/AKM zo dňa 20.10.2015  
• OÚ BA, odb. krízového riadenia, vyjadrenie č. OU-BA-OKR1-2016/026008/2 zo 

dňa 22.02.2016  
Pripomienky dotknutých orgánov s ktorými navrhovateľ povolenie stavby prerokoval boli 
zapracované do podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad v rozhodnutí nneuviedol tie 
časti podmienok, v ktorých sa uvádzajú údaje, ktoré sú informačné a nemajú všeobecnú 
platnosť.  

 
Stavebník preukázal právo k stavbe výpisom z LV č 6485  Zmluvou o nájme pozemku č. 08 
83 0350 14 00 zo dňa 25.06.2014. 

 
Stavebný úrad posúdil súlad predloženej projektovej dokumentácie s podmienkami 

vydaného územného rozhodnutia. Na základe posúdenia pre povoľovanú stavbu zistil, že 
oproti vydanému územnému rozhodnutiu nedošlo k podstatným zmenám, pre ktoré by bolo 
potrebné viesť samostatné konanie o zmene umiestnenia stavby. 

 
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením stavby nie sú ohrozené 

verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania a preto 
rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené. 
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Poučenie 
 
 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 
15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka ul. č. 1,  
832 91 Bratislava 3, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Mgr.  Rudolf   K u s ý 
                         starosta mestskej časti 

                        Bratislava - Nové Mesto 
 
 
Správny poplatok vo výške 600,- eur zaplatený prevodom tunajšiemu úradu. 
 
Doručí sa: 
1. Opavská, spol. s.r.o.,  Nám. slobody 28, 811 06 Bratislava – na adresu Peter Gondor, 
 Kvetoslavovská 16, 900 42 Dunajská Lužná 
2. Peter B. 
3. PhDr. Magdaléna B. 
4. Július S. 
5. Viera S. 
6. Marián M. 
7. Miroslava M. 
8.  Hl. m SR Bratislava, odd. SM, Primaciálne  nám. 1, 814 71 Bratislava  
9. Anja, s.r.o., Opavská 18/A, 831 01  Bratislava 
10. Okresný úrad Bratislava – odb. majetkoprávny, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
11.  vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ďurgalovej č. 5 a 7  
       v Bratislave – doručuje sa verejnou vyhláškou 
 
Na vedomie: 
1. Okresný úrad Bratislava - odbor starostlivosti o životné prostredie,  Tomášikova 46, 
 832 05 Bratislava  (odbor OHo, odbor OPaK) 
2. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28  Bratislava  
3. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 03 Bratislava  
4. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
5. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava  
6. Hl. m SR Bratislava, odd. ŽP, Primaciálne  nám. 1, 814 71 Bratislava 
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7. Okresný úrad Bratislava - odbor krízového riadenia,  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
8. Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
9. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia železničnej dopravy 
 a dráh, odbor Dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava  
10.  Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
11. Regionálny úrad VZ Bratislava hl. m. SR, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
12.  E.I.C.Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov 
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
14. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava  
15. SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
16. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava  
17. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
18. Veolia Energia Slovensko, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
19. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
20. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova  19, 851 01 Bratislava 
21. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 
22. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava 
23. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava  
24. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, odd. ŽPaÚP, TU  
 
 
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 
2. Opavská, spol. s.r.o.,  Nám. slobody 28, 811 06 Bratislava 
 so žiadosťou zverejniť oznámenie vyvesením vo vchode bytového domu na Ďurgalovej 5, 
 7 po dobu 15 dní a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 
 
 
 
 

Potvrdenie dátumu zverejnenia 
   Dátum vyvesenia:        Dátum zvesenia: 
 
 
 
 


