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

 
povoľuje  

 
stavbu „ Vstavba plynovej kotolne v objekte bytového domu Športová č.1 

a Bartoškova č. 4 Bratislava“ na pozemku parc.č. 11299/4 a 11299/7 v k.ú. Nové Mesto 
v Bratislave stavebníkom, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov na Športovej 
ul.č.1 a Bartoškovej ul. č. 4 v Bratislave. 

 
 Predmetom stavebného povolenia je vstavba plynovej kotolne v bytovom dome, ktorá 
bude slúžiť pre vykurovanie a zásobovanie teplou vodou obyvateľov bytového domu na 
Športovej ul.č.1 a na Bartoškovej ul.č.4 v Bratislave. Kotolňa bude vybudovaná v suteréne 
objektu Športová ul.č.1 v samostatnom vetranom priestore, ktorý bol pôvodne využívaný ako 
pivnica. Pre vytvorenie priestoru kotolne bude vymurovaná nová priečka a osadené nové 
protipožiarne dvere. Uvedený objekt bude vykurovaný teplou vodou 85/60˚C, ktorá sa bude 
pripravovať v 2 teplovodných závesných kondenzačných plynových kotloch BUDERUS 
s výkonom 69 kW. Celkový výkon kotolne bude 138 kW. Kotle budú napojené na zberný 
dymovod priemeru 160 mm ústiaci do komínu. Teplá úžitková voda sa bude pripravovať v 2 
zásobníkových rýchloohrievačoch BUDERUS SU 500 o objeme 500 l. Kotolňa bude 
vybavená ekvitermickou reguláciou.  

 
Podmienky pre uskutočnenie stavby: 
 
1. Stavebné úpravy budú uskutočnené podľa projektovej dokumentácie vypracovanej 

autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Ľubomírom Klobučníkom v júni 2016, ktorá 
je overená v stavebnom konaní a je súčasťou tohto stavebného povolenia. 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 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 
V prípade, že stavebník nie je schopný stavbu dokončiť, má o predĺženie termínu doby 
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výstavby požiadať pred jeho uplynutím. So stavebnými  prácami možno začať až po 
právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

4. Stavba bude uskutočňovaná firmou SETING Bratislava s.r.o. ,Vranovská ul.č.6, 851 01 
Bratislava. Zhotoviteľ zabezpečí výkon stavbyvedúceho osobou oprávnenou na 
uskutočňovanie stavieb. 

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

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

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. Počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie nehnuteľností na 
susedných pozemkoch. 

9. Stavebník je povinný dbať na to, aby vykonávacími prácami nevznikli škody, ktorým 
možno zabrániť a aby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 
Po skončení stavebných prác je povinný uviesť susedné pozemky a stavby do pôvodného 
stavu, ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa 
všeobecných predpisov o náhrade škody.  

10. 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 

11. Úprava staveniska: 
• 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 
• obmedziť pri realizácii stavby znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou 

vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu 
12. Stavebník je povinný:  

• zabezpečiť realizáciu stavebných činností vyhovujúcimi technicko-organizačnými 
opatreniami na ochranu ostatných obyvateľov tak, aby neboli vystavení nadmernej 
hlučnosti a prašnosti 

• zabezpečiť vylúčenie rušenie hlukom najmä v nočných hodinách a dňoch pracovného 
pokoja ústavné právo na primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie 
a dodržiavanie ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prístupných hodnotách hluku, infrazvuku, vibrácií, a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Práce súvisiace 
s realizáciou stavby, ktoré svojimi účinkami obťažujú okolie zastavovaného územia 
a sú zdrojom hluku, exhalátov, otrasov a prachu na povolenej hranici, možno 
vykonávať len v pondelok až piatok od 7:00 do 18:00 hodiny a v sobotu od 8:00 do 
13:00  
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• zabezpečiť bezpečnostné opatrenia a bezkolíznu prevádzku bytového domu počas 
realizácie búracích a stavebných prác pri zachovaní čistoty spoločných priestorov 
a okolia budovy 

• zabezpečiť koordináciu prípadných výluk funkcie rozvodových systémov v objekte 
s včasnou informovanosťou obyvateľov 

• maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie 
• zabezpečiť denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem pre 

rozptyl prachu (ak prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM 10 – prach, dosiahne 
hodnotu 30) pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdom vozidiel zo 
stavieb, kropenie a čistenie komunikácií a chodníkov priľahlých k stavbe a verejných 
priestranstiev 

• pred začatím zemných prác vytýčiť a vyznačiť inžinierske siete v teréne 
• dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí, všetky platné normy STN 

a predpisy. 
 

13. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov: 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, vyjadrenie č. MAGS OZP 51176/2016-
331606/Ri zo dňa 22.08.2016: 
Podmienky súhlasu: 

1. Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad) odvádzanie 
znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu spoločným dymovodom. s ústím 
vo výške 17,600 nad úrovňou ±0.000. s prevýšením 1.500 m nad miestom vyústenia 
na streche. 

 
2. 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. 

3. Zohľadniť v stavebnom konaní z dôvodu možnosti dočasného zhoršenia 
organoleptických vlastností ovzdušia (zadymovanie, zápach, obťažovanie susedov) 
vzdialenosť komínov od hranice susedného pozemku v súlade s § 4 ods. 2 a § 6 ods. 
1,2 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. 

Okresný úrad Bratislava, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-2016/78544/DAD/1II zo dňa 
26.8.2016: 
 

• 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 odpadového 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 osobne oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o 
odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 
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• 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 
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. 

• 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 
veľkoobjemného kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému 
odberateľovi. 

 
TU̎̎V SU̎D Slovakia, s.r.o., č. 1429-01/50/16/BT/OS/DOK zo dňa 10.10.2016 
 
Upozornenie 1: 
•   Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného plynového zariadenia skupiny B písm. g), h) 

platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších 
predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o 
posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV 
SÜD Slovakia s.r.o. 

•   Pred uvedením vyhradených tlakových zariadení skupiny A (Expanzná nádoba Reflex 
1001 poz.č.3, v.č.4) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. 
MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona 
č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia 
vlády SR č. 392/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia 
s.r.o. 

Upozornenie 2: 

• V projektovej dokumentácii je uvedený neplatný právny predpis vyhl. SÚBP a SBÚ č. 
374/1990 Zb. 

• Pre realizáciu sa musia podrobnejšie rozpracovať zásady prevencie týkajúce sa zaistenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, zabezpečenie staveniska počas 
výstavby podľa vyhl. MPVRS SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

• Na vykurovacej sústave musia byť vykonané skúšky podľa STN EN 14336. 

Upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby. Budú dodržiavané všeobecné 
záväzné právne predpisy. 

TU̎̎V SU̎D Slovakia, s.r.o., č. 1429-02/50/16/GT/OS/R zo dňa 12.10.2016 

• V schválenej technickej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a 
posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného 
zariadenia. 

• Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, predpisy, technické normy tu uvedené. 

 
SPP distribúcia,a.s. vyjadrenie k žiadosti o technickú zmenu ev.č. 9 00051 06 16 zo dňa 
30.6.2016 

• Meraciu zostavu požadujeme umiestniť na hranici pozemku bezprostredne za 
samostatný HUP do samostatnej skrinky MaR, prístupnej z verejného priestranstva (na 
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hranici pozemku, resp. na fasáde objektu). V odôvodnených prípadoch po odsúhlasení 
SPP - distribúcia, a.s. je možné meraciu zostavu umiestniť aj na inom mieste. Meraciu 
zostavu na OPZ odberateľa, pripravené v zmysle tu uvedených požiadaviek, dodá a 
namontuje SPP - distribúcia, a.s.. SPP-distribúcia, a.s. si vyhradzuje právo zmeny 
navrhnutej meracej zostavy. 

Doplňujúce požiadavky: 
V časti meranie požadujeme: 
• Meranie realizovať bez obtoku plynomera 
• Pred a za plynomer osadiť plynotesné uzávery, umožňujúce výmenu meradla - 

prednostne guľový uzáver DN 40 
• Ukazovací tlakomer v kovovom puzdre, rozsah 0-6 kPa, 0160 mm, presnosť 1,6% 
• Umiestnenie a pripojenie plynomera vypracovať podľa STN 38 6442 
• Vypracovať PD elektro - uzemnenie RaMZ ZP (regulačné a meracie zariadenie ZP) 

podľa STN EN 60079-10 
• Rozmery MaR skrine musia umožňovať manipuláciu s meradlom s použitím 

štandardného pracovného náradia spoločne s dostatočným manipulačným 
priestorom. 

• Pod plynomer inštalovať nastaviteľnú podperu. 

V prípade inštalácie meracej zostavy na 2 kPa rešpektovať, aby prívodné potrubie pred a 
za plynomerom malo také DN, ktoré bude spôsobovať čo najmenšiu tlakovú stratu. Pri 
vedení rozvodu je nutné minimalizovať počty kolien. Správne dimenzovanie rozvodov 
vzhľadom na charakter prevádzky inštalovaných spotrebičov musí stanoviť projektant. 

 
Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 105 ods. 2 písm. a) 

stavebného zákona priestupkom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že mení stavbu v rozpore 
s  vydaným stavebným  povolením a  môže mu byť uložená pokuta do výšky 830 €. 
 
Po ukončení prác stavebník predloží stavebnému úradu návrh na kolaudáciu, nakoľko zmenu 
stavby 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. 

 
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 bolo písomne uplatnené nesúhlasné stanovisko dotknutého orgánu - dodávateľa 
tepla Novbyt, s.r.o. Stavebný úrad stanovisko neakceptuje, nakoľko ho nie je možné 
považovať za záväzné v zmysle § 140b stavebného zákona. 

 
Odôvodnenie 

 
Dňa 25.10.2016 požiadali vlastníci bytov a nebytových priestorov Športová ul.č.1 

a Bartoškova ul. č. 4, Bratislava v zastúpení spoločnosťou SETING Bratislava spol. s r.o., 
Vranovská 6,  851 01 Bratislava o stavebné povolenie k stavbe „ Vstavba plynovej kotolne 
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v objekte bytového domu Športová č.1 a Bartoškova č. 4 Bratislava“ na pozemku parc.č. 
11299/4 a 11299/7 v k.ú. Nové Mesto. 

Stavebný úrad predloženú žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 
stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznámil listom č. 
1430/2017/ÚKSP/HROD-ozn zo dňa 17.1.2017 účastníkom konania a dotknutým orgánom 
začatie stavebného konania pričom upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 
nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe podmienky staveniska a žiadosť s prílohami 
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby. Účastníci konania mohli uplatniť svoje 
námietky do 7 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. Žiaden 
z dotknutých orgánov nepožiadal podľa ust. § 61 ods. 6 stavebného zákona o predĺženie 
lehoty na posúdenie stavby.  

 
V konaní bolo písomne uplatnené nesúhlasné stanovisko dotknutého orgánu - 

dodávateľa tepla Novbyt, s.r.o. vyjadrením č. 645/EH/Su/16zo dňa 26.8.2016: 
 

Novbyt, s.r.o. ako dodávateľ tepla a dotknutý orgán v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o 
tepelnej energetike nesúhlasí s vstavbou plynovej kotolne v objekte bytového domu Športová 
č. 1 a Bartoškova č. 4, Bratislava z nasledovných dôvodov: 

• Výsledkom realizácie vstavby je totiž odpojenie sa stavebníka od centralizovaného 
zásobovania teplom (ďalej len „CZT” s vážnymi dôsledkami pre Dodávateľa ako 
prevádzkovateľa CZT, avšak najmä pre zostávajúcich odberateľov z CZT. Dodávateľ 
má za to, že z hľadiska záujmov, ktoré chráni zákon o tepelnej energetike nie je 
realizácia Stavby vo verejnom záujme, pričom poukazujeme pritom najmä na tieto 
následky: 

• odpojenie sa od CZT bude viesť k zníženiu množstva tepla dodaného odberateľom, t.j. 
hodnoty, ktorá je rozhodujúca pre určenie maximálnej ceny tepla v zmysle ust. § 7 ods. 
2 vyhlášky Úradu č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej 
energetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška Úradu o cenovej 
regulácii“); náklady za teplo, ktoré doposiaľ znášal stavebník budú po odpojení znášať 
zostávajúci odberatelia, a teda odpojenie sa od CZT bude mať za následok nárast ceny 
tepla pre zostávajúcich odberateľov; 

• odpojenie sa od CZT vyvolá potrebu vyregulovania sústavy CZT so zvýšenými 
nákladmi (nad rámec limitov vyplývajúcich z vyhlášky Úradu č. 283/2010 Z. z., ktorou 
sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa 
odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu), ktoré sa 
prenesú do nákladov za teplo pre zostávajúcich odberateľov, a to s poukazom na ust. § 4 
ods. 1 písm. e) vyhlášky Úradu o cenovej regulácii; 

• odpojenie sa od CZT bude viesť k nárastu nevyužitých kapacít na výrobu a rozvod tepla 
na vymedzenom území dodávateľa, ktoré nemožno preniesť do oprávnených nákladov 
pre zostávajúcich odberateľov, a to s poukazom na ust. §4 ods.3 písm. B) Vyhlášky 
Úradu o cenovej regulácii. 
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Stavebný úrad stanovisko preskúmal a uvádza nasledovné: 
Podľa § 126 ods. 1 stavebného zákona ak sa konanie podľa tohto zákona dotýka 

záujmov chránených predpismi o ochrane zdravia ľudu, o utváraní a ochrane zdravých 
životných podmienok, vodách, o ochrane prírodných liečivých kúpeľov a prírodných 
liečivých zdrojov, o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o lesoch a lesnom 
hospodárstve, o opatreniach na ochranu ovzdušia, o ochrane a využití nerastného bohatstva, o 
kultúrnych pamiatkach, o štátnej ochrane prírody, o požiarnej ochrane, na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o odpadoch, o veterinárnej starostlivosti, o vplyvoch 
na životné prostredie, o jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení, o prevencii závažných 
priemyselných havárií, o správe štátnych hraníc, o pozemných komunikáciách, o dráhach, o 
civilnom letectve, o vnútrozemskej plavbe, o energetike, o tepelnej energetike, o 
elektronických komunikáciách, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, o civilnej 
ochrane, o inšpekcii práce a o štátnej geologickej správe, rozhodne stavebný úrad na základe 
záväzného stanoviska dotknutého orgánu podľa § 140a, ktorý uplatňuje požiadavky podľa 
osobitných predpisov. 

Podľa § 140a ods. 1 písm. c) stavebného zákona, dotknutým orgánom podľa tohto 
zákona je vlastník sietí a zariadení technického vybavenia územia a iná právnická osoba, ak to 
ustanovuje osobitný predpis. 

Podľa 140a ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány v konaniach podľa tohto 
zákona chránia záujmy uvedené v § 126 ods. 1 v rámci svojej pôsobnosti najmä tým, že majú 
právo nazerať do spisov, podávať záväzné stanoviská podľa § 140b, zúčastňovať sa na 
ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke a vykonávať so stavebným úradom spoločné úkony 
podľa tohto zákona. 

Podľa § 140b ods. 2 stavebného zákona, dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať 
požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom. Vo svojom 
záväznom stanovisku je povinný vždy uviesť ustanovenie osobitného predpisu, na základe 
ktorého uplatňuje svoju pôsobnosť, a údaj, či týmto záväzným stanoviskom zároveň nahrádza 
stanovisko pre konanie nasledujúce podľa tohto zákona. 
 Podľa § 36 ods. 7 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 657/2004 Z. z.“) v ochranných pásmach je bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa povolenia na rozvod tepla zakázané vykonávať  
a) činnosti, ktoré by mohli ohroziť' sústavu tepelných zariadení, plynulosť a bezpečnosť jej 
prevádzky a údržby alebo pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb, život alebo 
zdravie osôb a majetok (najmä práce s horľavinami a výbušninami alebo ich uskladňovanie, 
prejazdy ťažkých mechanizmov), 
b) stavebné práce s výsadbou trvalých porastov. 
 Podľa § 36 ods. 8 zákona č. 657/2004 Z. z. predchádzajúci súhlas podľa odseku 7 musí 
obsahovať podmienky, za akých bol udelený, a prikladá sa k návrhu na územné rozhodnutie 
alebo k žiadosti o stavebné povolenie; stavebný úrad podmienky tohto súhlasu nepreskúmava. 

Dodávateľ tepla Novbyt s.r.o., ktorý v stavebnom konaní vystupuje ako dotknutý 
orgán, je oprávnený na vydanie záväzného stanoviska len v tom rozsahu, ako mu umožňuje 
zákon č. 657/2004 Z. z. ust. či povolením predmetnej zmeny stavby, v prípade, že sa 
nachádza v ochrannom pásme nebude ohrozená sústava tepelných zariadení, najmä plynulosť 
a bezpečnosť jej prevádzky a údržby alebo pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť 
osôb, život alebo zdravie osôb a majetok, čiže výlučne z hľadiska ochrany stavby vo väzbe na 
jej ochranné pásmo. 

Na základe skutočnosti, že dotknutý orgán Novbyt, s.r.o. vo svojom stanovisku uplatnil 
námietky odlišného charakteru ako mu umožňuje ust. § 36 ods. 7 zákona č. 657/2004 Z. z., 
nie je možné ho považovať za záväzné podľa § 140b stavebného zákona. Stavebný úrad preto  
stanovisko č. 977/EH/Su/14 zo dňa 8.10.2014 neakceptoval. 
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Pred konaním stavebník zabezpečil vyjadrenia dotknutých orgánov uvedených vo 

výroku tohto rozhodnutia, Podmienky dotknutých orgánov sú zahrnuté do podmienok tohto 
povolenia. 

Stavebníci preukázali výpisom z listu vlastníctva č. 5517 právo k stavbe.  
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením zmeny stavby nie sú 

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

 
Poučenie 

 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 

15 dní odo dňa jeho oznámenia na Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 
Bratislava pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Mgr.  Rudolf   K u s ý 
                         starosta  mestskej  časti 

                                                                                                    Bratislava - Nové Mesto 
 
Správny poplatok vo výške 100 € zaplatený. 
 
Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 
 

1. vlastníci bytov a nebytových priestorov Športová ul.č.1 a Bartoškova ul. č. 4, 
Bratislava a vlastníci pozemkov pod stavbou – doručuje sa verejnou vyhláškou 

2. SETING Bratislava s.r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava 
3. Dobrá správcovská, s.r.o., Vajnorská č. 48, 831 04 Bratislava 
4. Ing. Ľubomír Klobučník, Lachova 30, 851 03 Bratislava 

 
Na vedomie: 
 

1. Hasičský a záchranný útvar hl.m SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
2. Okresný úrad Bratislava, odb. star. o ŽP, odd. OHo, odd. OPaK, odd. OH, Odborárske 

nám. 3, 810 05 Bratislava  
3. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 
4. NOVBYT s.r.o., Hálkova 11, 831 03 Bratislava 
5. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, odd. ŽP  
6. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava  
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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. SETING Bratislava s.r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava 
 

 
Potvrdenie dátumu zverejnenia 

 
Dátum vyvesenia:                                                                              Dátum zvesenia 
 
 

 
 


