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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 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

povoľuje

stavbu „Obnoviteľný zdroj tepla so záložným zdrojom „ na pozemkoch parc. č. 12272/1,/2 na
Riazanskej ulici v Bratislave v katastrálnom území Nové Mesto, pre stavebníkov vlastníkov
bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Riazanská ul. č. 48-50, 831 03 Bratislava.

Predmetom projektovej dokumentácie je obnoviteľný zdroj tepla – tepelné čerpadlo vzduch –
voda a technologické vybavenie novej kotolne ako záložného zdroja v objekte bytového domu
na ulici Riazanská 48-50. Palivová základňa pre záložný zdroj bude nízkotlaký plyn.
Parametre vykurovacieho média budú teplá voda 60/50 °C z tepelného čerpadla a 80/60°C pri
dokurovaní zo záložného zdroja. Uvedený objekt bude vykurovaný teplou vodou 60/50°C
(80/60°C). Ta sa bude pripravovať primárne v tepelnom čerpadle vzduch -voda s výkonom 47
kW umiestnenom na streche objektu. Ako záložný zdroj tepla pre pokrytie potreby
vykurovania pri nízkych teplotách bude slúžiť teplovodná kotolňa s dvomi teplovodnými
závesnými kondenzačnými plynovými kotlami. Celkový výkon kotolne je 198 kW.
Maximálny výkon kombinovaného zdroja tepla je 245 kW.

Podmienky pre uskutočnenie stavby:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing.

Ľubomír Klobučník , SETING Bratislava s.r.o. v júli 2017, ktorá je overená stavebným
úradom a je nedeliteľnou 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
stavebníci nie sú schopní stavbu dokončiť, majú o predĺženie termínu doby výstavby
požiadať pred jeho uplynutím. So stavebnými  prácami možno začať až po právoplatnosti
tohto rozhodnutia.

4. Stavebníci sú povinní podľa § 66 ods. 2 stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu
začatie stavby.
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5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebníci oznámia stavebnému úradu do 15
dní po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby a zároveň stavebníci predložia
doklady o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.

6. Stavebníci sú povinní 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. Počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie nehnuteľností na
susedných pozemkoch.

9. Stavebníci sú zodpovední 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.

10. Stavebníci sú povinní 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
· stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných

mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom
pozemku.

12. Stavebníci sú povinní:
· uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému majú vlastnícky alebo

iný právny vzťah
· maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie
· 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.

13. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava vyjadrenie č. MAGS OZP
49418/2017/349643/Be zo dňa 18.08.2017:
· Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad)

odvádzanie znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu dymovodom s ústím
vo výške 23,500 m nad úrovňou ± 0.000 m, s prevýšením 1,500 m nad miestom
vyústenia na streche.
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· 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.

· 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.l,2 vyhlášky MZP SR Č. 532/2002 Z. z.

Slovenská technická certifikácia vyjadrenie č. 1018-01/50/17/BT/OS/DOK zo dňa
31.07.2017:
· 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. TOV SOD Slovakia s.r.o.

· Pred uvedením vyhradených tlakových zariadení skupiny A (expanzná nádoba
expanzomat poz.č.2, v.č.5) 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. TOV SÜD Slovakia s.r.o.

         Slovenská technická certifikácia vyjadrenie č. 1018-02/50/17/GT/OS/R zo dňa
         31.07.2017:

· 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.

NOVBYT s.r.o. vyjadrenie č. 293/EH/Su/17 zo dňa 30.5.2017:
· Predložiť písomne spoločnosti Novbyt,s.r.o. harmonogram prác v predstihu.
· Koordinovať práce zasahujúce do rozvodov so spoločnosťou Novbyt s.r.o.
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia vyjadrenie č. OÚ-BA-OSYP3-
2017/75591/DAD zo dňa 08.08.2017- z hľadiska odpadového hospodárstva:

         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 MZP SR Č. 366/2015 Z.z.
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,

· ohlasovať vznik odpadu a nakladanie sním podľa 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/20 15
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
veľko-objemného kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému
odberateľovi.

· V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
postavenie dotknutého orgánu podľa § 99 ods. písm. b) bodu č. 5 zákona o
odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia je potrebné doložiť doklady
preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j., vážne lístky o odovzdaní
odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podľa tohto vyjadrenia,
príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byt‘ označená stavba, z ktorej odpad
pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byt‘
predložený originál uvedených dokladov.

· Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov, vznikajúcich pri
stavebných a demolačných prácach vykonávaných pre fyzické osoby ten, kto
uvedené práce vykonáva.

SPP – distribúcia, a.s. vyjadrenie č. TD/PS/0172/2017/Pe zo dňa 11.09.2017:
· Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich

plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike,
· stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti

medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a
podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73
3050 ‚

· pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je
stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov
presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,

· pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti, je
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP
—distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 441b, 825 11 Bratislava, alebo
elektronicky, prostredníctvom on line formuláru zverejneného na webovom sídle
SPP-D.

· v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti l00 m, alebo ak doba
vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

·  stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o
energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne
záväzných právnych predpisov — súvisiacich technických noriem a Technických
pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN 38 6442,
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· stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v
predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k žiadosti o vyjadrenie k zmene na existujúcom
odbernom mieste číslo 2015560717,

· stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na
každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73
3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez
použitia strojových mechanizmov,

· stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy
hlavného uzáveru plynu (HUP),

· stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (
RTP) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného
pozemku tak, aby bolí prístupné z verejného priestranstva,

· stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky
SPP-D, pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského
zariadenia podľa prílohy,

· po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude
investorovi vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž
meradla a uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky,

Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 105 ods. 2 písm. a) stavebného
zákona priestupkom, ktorého sa stavebníci dopustia tým, že menia stavbu v rozpore s
vydaným   stavebným  povolením a  môže im byť uložená pokuta do výšky  830 €.

        Po ukončení prác stavebníci predložia stavebnému úradu návrh na kolaudáciu, nakoľko
stavbu nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii  stavby
stavebníci, okrem dokladov uvedených v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predložia:

· doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby,

       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 vznesené námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie

Dňa 11.08.2017 s posledným doplnením dňa 13.09.2017 podali stavebníci vlastníci bytov
a nebytových priestorov v bytovom dome Riazanská ul. Č. 48-50, 831 03 Bratislava, ktorých
zastupuje SETING Bratislava s.r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava, žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na stavbu „Obnoviteľný zdroj tepla so záložným zdrojom„ na
pozemkoch parc. č. 12272/1,/2 v katastrálnom území Nové Mesto na Riazanskej ulici
v Bratislave .
          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 dňa
29.09.2017 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania, pričom
upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania mohli uplatniť
svoje námietky do 20.11.2017. Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadal o predĺženie lehoty
na posúdenie stavby. Do podkladov rozhodnutia nenahliadol žiaden účastník konania.
V konaní účastníkmi neboli vznesené v zákonom stanovenej lehote námietky.



6

    V konaní sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány uvedené vo výroku rozhodnutia,
okrem vo výroku citovaných vyjadrení, žiadateľ zabezpečil súhlasné rozhodnutia a stanoviská
aj týchto dotknutých orgánov : Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy č. KRHZ-BA-HZUB6-2678/2017-001. Stavebný úrad posúdil stanoviská
dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad.

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.

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 50eur zaplatený v pokladni tunajšieho úradu.

Doručí sa :
1/ SETING Bratislava s.r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava
2/ Bytové družstvo Bratislava III., Kominárska ul. Č. 6, 831 04 Bratislava
3/ SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Na vedomie:
4/ NOVBYT s.r.o., Hálkova 11, 831 03 Bratislava
5/ Hasičský a záchranný útvar HL. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
Doručuje sa verejnou vyhláškou:

1. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU
so žiadosťou zverejniť po dobu 15 dní na verejnej tabuli a potvrdené vrátiť
2. Bytové družstvo Bratislava III., Kominárska ul. Č. 6, 831 04 Bratislava
so žiadosťou zverejniť vyvesením vo vchode bytového domu na Riazanskej ulici č. 48-50,
Bratislava,  po dobu 15 dní a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods. 2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15
dní na úradnej tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava.
15. deň vyvesenia na úradnej tabuli je dňom doručenia.

Potvrdenie dátumu zverejnenia
Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia


