
2090/2018/UKSP/SILJ-11                                                            Bratislava 09.02.2018

R O Z H O D N U T I E

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 a
§ 119 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 územného konania vedeného v súlade s § 35  a podľa §39,
§39a stavebného zákona a §46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

 územné rozhodnutie

na umiestnenie stavby „Dva rodinné domy“ na Gavlovičovej ul. č. 2, v Bratislave, na
pozemkoch parc č. 12685 a 12686 reg. „C“ v katastrálnom území Nové mesto, (ďalej len
“stavba“), vedenom v správnom konaní pod č. 5576/2017/ÚKSP/SILJ, 2090/2018/ÚKSP/SILJ
navrhovateľom Petrovi Pčolinskému, bytom Jedlíkova 3, 811 06 Bratislava, a Bc. Matúšovi
Pčolinskému, bytom Jedlíkova 5, 811 06 Bratislava ( ďalej len “navrhovateľ“) v objektovej
skladbe:

SO 01 Dva rodinné domy
SO 02  Spevnené plochy
SO 03 Prípojka vodovod
SO 04 Prípojka NN

podľa projektovej dokumentácie pre územné konanie vypracovanej Ing. arch. Dušanom
Mázikom, bytom Pri Bielom Kríži 5, 831 02 Bratislava *1025AA1234*,  ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou  tohto rozhodnutia.
Navrhované dva rodinné domy budú umiestnené na severozápadnom rohu riešeného pozemku
p.č. 12686 na hranici susedného pozemku p.č. 12676 a hranici pozemku p.č. 22056
Gavlovičovej ulice. Navrhované objekty zachovávajú pôvodnú radovú zástavbu existujúceho
domu so susedným rodinným domom. Výškovo sú osadené na úroveň ± 0=136,545 m.n.m.
Hrebeň sedlovej strechy je 12,6 m od ±0. Objekty s pôdorysom obdĺžnika, každý o rozmeroch
6,795 m x 15,35 m (so zateplením 100 mm) sú situované rovnobežne s líniou chodníka (p.č.
22056) na hranici pozemku vo vzdialenosti 3,1m od Gavlovičivej ulice. Vzdialenosť od
juhovýchodnej hranice je cca 5,7m a od juhozápadnej 7,5 m až 8,6 m, pričom vzdialenosť
domov od bytového domu na Pluhovej ulici v kolmom smere je cca 10,65 m. Každý rodinný
dom bude mať jednu bytovú jednotku. Parkovania bude zabezpečené na pozemku stavebníka
vytvorením 6 parkovacích miest na vlastnom pozemku v zmysle STN 73 6110/Z2. Súčasťou
povolenia je aj odstránení pôvodného rodinného domu

I.
Stavba sa umiestňuje podľa situácie v M 1:200 ktorá je nedeliteľnou prílohou  tohto
rozhodnutia.
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II.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

A. Podmienky umiestnenia:
1. Najkratšie vzdialenosti :
od pozemku parc. č. 12676.........................................................................................  0,000 m
od pozemku parc. č. 12681.........................................................................................  5,067 m
od pozemku parc. č. 12688/8......................................................................................  7,500 m
od objektu na pozemku parc. č. pozemku parc. č. 12688/1......................................  10,647 m
2. Výškové osadenie:
 výška podlahy 1. nadzemného podlažia  ..........................  ± 0,00  = 136,665 m n.m. (Bpv)

výška rímsy ......................................................................  + 7,842= 144,508 m n.m. (Bpv)
výška hrebeňa strechy..........................................................+12,6  = 149,265 m n.m. (Bpv)

3.  Zastavaná plocha:
      zastavaná plocha 2 RD .......................................................................................  202,86 m²

B. Zásobovanie stavby, body napojenia a trasy podzemných inžinierskych sietí
· zásobovanie elektrickou energiou:
Z najbližšej poistkovej skrine SR káblového rozvodu NN bude z poistkového vývodu 80 A
vyvedený kábel NAYY-J 4x35 mm2. Kábel bude zvedený do káblovej ryhy 35x85 cm, pod
komunikáciou v ryhe 35xlOO a v chráničke FXKVR a zausti do elektromerového
rozvádzača RE, umiestneného na riešenom objekte z verejne prístupnej strany pozemku.
Rozvádzač musí byť umiestnený tak aby jeho spodný okraj bol min. 60 cm nad upraveným
terénom. rozvádzač je navrhnutý pre dve trojfázové fakturačné merania. Nominálna
hodnota prúdu hlavných ističov je In=32A/B/3. Elektromerová skriňa musí byť so štítkom
a s atestom od výrobcu. Rozvádzač je navrhnutý dvojtarifový, kôli vykurovaniu
elektrokotlami v každom rodinnom dome.
· zásobovanie teplom:
Zdrojom tepla pre pokrytie tepelnej straty v priestoroch riešenej časti objektu je teplovodný
závesný elektrický kotol/samostatný kotol je pre každú časť RD t. j. 6ks PROTHERM
Aquakomplet RAJA 6K. Zdroj tepla je vybavený kompletným bezpečnostným technickým
vybavením podľa normy DIN 4751-3 s expanznou nádobou, obehovým čerpadlom,
bezpečnostnými armatúrami, zabudovanou tepelnou poistkou pri nedostatku vody a
zabudovaným prepúšťacím ventilom. Kotol zabezpečuje ohriatie vykurovacieho média
/vody/ v okruhu s tepelným spádom 45/35°C. V okruhu je zaradené obehové čerpadlo
ktoré je súčasťou kotla. Zabezpečenie okruhu je pomocou tlakovej expanznej nádoby a
bezpečnostného tlakového ventilu, ktorý je súčasťou kotla. Ako uzatváracie armatúry vo
vykurovacom obvode sú navrhnuté guľové kohúty výrobcu VIEGA. Dopúšťanie vody je
pomocou guľového kohúta ručne. Ohrev teplej úžitkovej vody je navrhnutý v samostatnom
externom  ohrievači  TÚV  PROTHERM  B  120  S  s  objemom  1151,  v  každej  časti  RD
samostatne, tj 6ks - dolná zostava. Zásobník je umiestnený pod kotlom.
· zásobovanie pitnou vodou:
Novostavba dvoch rodinných domov bude zásobovaná vodou z novonavrhnutej
vodovodnej prípojky slúžiacej na dodávku vody ukončenej vo vodomernej šachte.
· odvádzanie odpadových vôd:
K objektom vedie jestvujúca prípojka splaškovej kanalizácie DN 150, ktorá svojou
kapacitou aj technickým stavom vyhovuje.
· dopravné napojenie:
Dopravne budú objekty rodinných domov  napojené cez obrubník z existujúcej miestnej
komunikácie z Gavlovičovej ulice.
· statická doprava:
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Statická doprava je riešená v zmysle STN 73 6110/Z2 vytvorením šiestich parkovacích
miest.

C. Podmienky stavebného úradu
· odpadové hospodárstvo:
V ďalšom stupni projektovej dokumentácie navrhovateľ dorieši prístrešok pre komunálny
odpad, ktorý bude uzavretý zo strany susedného bytového domu

D. Podmienky dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy a správcov  inž. sietí:
  Hlavné mesto SR Bratislava,- záväzné stanovisko č. MAGS OUIC 50622/16-326737,
50622/16-335265,  50622/16-380133,  zo dňa 25.10.2017

z hľadiska ochrany životného prostredia:
· vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia

č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy,
· umiestniť kontajnery resp. zberné nádoby pre komunálny odpad na vlastnom pozemku za

dodržania hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok; umiestnenie riešiť tak,
aby  obsluha zberného vozidla mala prístup na manipuláciu s odpadom,

· v zmysle platnej normy STN 736110/Z2 žiadame na všetkých navrhovaných parkovacích
plochách na teréne so stojiskami vo viacerých radoch za sebou realizovať výsadbu vysokej
zelene v počte min. jeden strom na štyri parkovacie miesta v priestore medzi priľahlými
stojiskami,

· zachytávanie dažďových vôd riešiť na vlastnom pozemku vsakovaním alebo retenciou
s ohľadom na inžiniersko-geologické pomery v území

Mestská časť Bratislava -Nové Mesto –stanovisko č. 30208/8273/2016/ZP/ZBOZ zo dňa
12.09.2017

Z hľadiska ochrany životného prostredia:
Dodržať zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
Zabezpečiť vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny, ktorým je Okresný úrad Bratislava,
odb. starostlivosti o ŽP v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v platnom znení.
Z hľadiska dopravného vybavenia:

Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona
č.135/1961 Zb.  znení neskorších predpisov

Stavebník je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekania dažďových vôd z jeho
pozemku a spevnených plôch  na verejnú komunikáciu.

O zriadení, úprave alebo  odstránení vjazdu z miestnej komunikácie na susednú
nehnuteľnosť musí  rozhodnúť podľa ustanovenia §-u 3b (ods.1,3 a 4) zákona č.135/1961
Zb. v platnom znení (alebo sa vyjadrí v záväznom stanovisku pre potreby územného
konania) príslušný cestný správny orgán – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto.
Z hľadiska majetoprávnych vzťahov:
Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov dotknutých nehnuteľností

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných  zložiek životného prostredia,  vyjadrenie - OU-BA- OSZP3-2017/033951/HRB zo
dňa 16.03.2017

· Na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona.
· Výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.
· Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAZP,

1994) záujmovým územím prechádza regionálny biokoridor Mladá Garda – Kuchajda –
Malý Dunaj, ktorý nebude predmetnou stavbou podstatne dotknutý.

· Nakoľko realizáciou stavby dochádza k výrubu stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm
(meraný vo výške 130 cm nad zemou), stavba si vyžaduje vydanie predchádzajúceho
súhlasu osobitným rozhodnutím orgánu ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub
drevín od príslušnej mestskej časti.
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· V prípade, že sa v záujmovom území nachádzajú dreviny, ktoré zostávajú zachované, je pri
stavebných a výkopových prácach potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k
poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí týchto drevín (§ 47 ods. 1 zákona OPK) a
aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie,
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podľa ktorej (bod 4.2.4 STN) sa výkopové
práce ani zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo
výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa vykonávať ručne a nesmie sa
viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene
hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a
ošetria.

· Podľa § 103 ods. 6 zákona orgán štátnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu
byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako
mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu
alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo vyjadrenie,
ak sa podľa tohto zákona vyžadujú.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných  zložiek životného prostredia,  vyjadrenie - OU-BA-OSZP3-2017/29558-1/DAD zo
dňa 12.04.2017

1. Držiteľ odpadov je povinný:
- zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie 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 osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o
odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na
Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o
evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,

- ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č.
366/2015 Z.z., na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá
ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou
tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za
obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej
správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka
a uchovávať ohlásené údaje.

2. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v
mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia
veľkoobjemného kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému
odberateľovi.

3. Dodávateľ stavby ( pôvodca odpadov ) je povinný pred začatím búracích prác požiadať
tunajší úrad o súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu
podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch.

4. Držiteľ odpadov po ukončení búracích prác najneskôr do 30 dní predloží tunajšiemu
úradu doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby
oprávnenou osobou, (t.j. vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre
jednotlivé druhy odpadov podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V
dokladoch musí byť označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude
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považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených
dokladov.

V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie
dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 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 byť
označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný.
Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov.

Bratislavská vodárenská spol., a.s., -  vyjadrenie 8593/2017/N zo dňa  23.02.2017
· Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie,

požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich
zariadení a súčasti podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách.

· Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o
verejných vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.

· K umiestneniu ak stavbe: .Dva rodinné domy“ nemáme námietky, ak cez predmetnú a
so stavbou súvisiace nehnuteľnosti nie sú trasované rozvody vodovodov a kanalizácií
BVS, vrátane ich súčastí a bude dodržané ich pásmo ochrany.

· Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na
navrhovanú stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej
kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu,
resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe
objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v
kontaktných centrách).

· Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí byť v
súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
v znení ďalších zákonov, za súčasného dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a
dodatkov a v súlade s platnými .Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia
nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technickými podmienkami
zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.“ (ďalej len .technické podmienky*).

· V zmysle .technických podmienok* je potrebné navrhnúť a realizovať vodomemú
šachtu a zároveň je potrebné dodržať platné ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 5403 a
STN 73 6005, príp. ďalšie súvisiace normy a zákony, vrátane ich zmien a dodatkov.

· Platné: „TECHNICKÉ PODMIENKY pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný
vodovod a verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriaďovania a odstraňovania
vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti, a.s.“ sú dostupné v kontaktných centrách a zverejnené na internetovom
sídle.

· Vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých
vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s vodovodnou a kanalizačnou
prípojkou.

· Vzájomné práva a povinnosti vzhľadom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzťahy je
potrebné doriešiť vzájomnými zmluvnými vzťahmi.

· Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byť v
koordinácií a v súlade s platnými STN.

A. Zásobovánie vodou
So zásobovaním predmetnej stavby vodou cez novú vodovodnú prípojku a s prekládkou
vodomernej zostavy do novej vodomemej šachty súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané
podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia:
 Vodovodná prípojka
- Požadujeme zrušiť pôvodné napojenie danej nehnuteľnosti v mieste napojenia ne

verajný vodovod.
- Pred zrušením jestvujúcej vodovodnej prípojky požadujeme zabezpečiť odkopanie

jestvujúcej vodovodnej prípojky v mieste napojenia na verejný vodovod.
- Vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomerom musí byť priama bez

lomov a nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať
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vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by
mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody.

- Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane
vnútorných rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor.

- BVS si vyhradzuje právo na kontrolu realizácie prípojky bezprostredne pred jej
zasypaním v celej jej dĺžke.

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

- Zasahovať do verejného vodovodu a vykonávať pripojenie na verejný vodovod môžu
len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.

Vodomemá šachta

1. Vodomerná šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené meradlo -
vodomer. Vodomer je súčasťou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve BVS.

2. Vodomerná šachta umiestnená na parcele č. 12685 musí byť stavebne a priestorovo
vyhovujúca požiadavkám BVS, t.j. vybudovaná a dokončená ešte pred realizáciou
vodovodnej prípojky a montáže vodomeru.

3. Usporiadanie novej vodomernej šachty a vodomernej zostavy je potrebné realizovať
podľa priloženej schémy.

4. Vodomernú šachtu žiadame umiestniť na trase vodovodnej prípojky bez smerových
lomov, dlhšou stranou v smere prípojky v maximálnej vzdialenosti 10 m od miesta
napojenia na verejný vodovod.

5. Majiteľ je povinný vodomernú šachtu zabezpečiť tak, aby nedošlo k mechanickému
poškodeniu meradla a v zimnom období ochrániť meradlo proti zamrznutiu.

6. Vodomerná šachta žiadnym spôsobom nesmie ohrozovať bezpečnosť a ochranu zdravia
zamestnancov vykonávajúcich činnosti spojené s odčítaním vodomerov, výmenou
vodomerov, opravami vodo merných zostáv a inými prácami súvisiacimi s meradlom.

7. Vo vodomernej šachte je prísne zakázané skladovať akýkoľvek materiál nesúvisiaci s
prevádzkou vodomernej šachty.

Realizácia vodovodnej prípojky a prekládka meradla - vodomeru
1. Náklady na zrušenie jestvujúcej vodovodnej prípojky a premiestnenie vodomernej

zostavy do novej vodomernej šachty znáša vlastník prípojky.
2. Náklady na realizáciu, montáž novej vodovodnej prípojky ako aj údržbu vodomernej

šachty znáša vlastník prípojky.
V prípade splnenia podmienok uvedených vyššie je vlastník pripájanej nehnuteľností

povinný písomne požiadať BVS o kontrolu technickej pripravenosti na realizáciu
vodovodnej prípojky a prekládku vodomeru.

Pre úspešné zrealizovanie vodovodnej prípojky je nevyhnutné splnenie všetkých
„technických podmienok“: vykopaná jama na vodovodnom potrubí tak, aby bolo možné
uskutočniť napojenie na verejný vodovod za dodržania všetkých bezpečnostných pravidiel,
vykopaná ryha od jamy po vodomermi šachtu a osadená vodomerná šachta príslušných
rozmerov. Pri výkopoch pre napojenie prípojky na verejný vodovod miesto výkopu do
pôvodného stavu uvádza zákazník, resp. žiadateľ. Zároveň znáša náklady na všetky zemné
práce.

B. Odvádzanie odpadových vôd

S navrhovaným technickým riešením odvádzania odpadových vôd z predmetnej stavby cez
jestvujúcu kanalizačnú prípojku súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS,
uvedené v texte vyjadrenia:
Kanalizačná prípojka

1. Ak jestvujúca kanalizačná prípojka, prip. jej časť, nie je vo vyhovujúcom stave, musí
byť realizovaná ich rekonštrukcia so súhlasom vlastníka.
2. Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie

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

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

Západoslovenská distribučná, a.s.–vyjadrenie zo dňa 22.02.2017:
· Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská

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

· Požadovaný odber el. energie s inštalovaným výkonom 2 x 34 kW, čo predstavuje
maximálny súčasný výkon 2 x 20,4 kW bude pripojený z novozriadenej prípojky NN z
káblového rozvodu NN.

· Merania odberu elektrickej energie budú umiestnené na verejne prístupnom mieste, v
oplotení. Hlavné ističe pred elektromermi žiadame použiť s menovitým prúdom 2x (3 x
32 A) s vypínacou charakteristikou B.

· Po realizácii prípojky NN žiadame dodať príslušnému špecialistovi správy
energetických zariadení plán skutočného vyhotovenia a revíznu správu od prípojky NN.

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave - vyjadrenie  KRPZ-BA-KDI3-28- 057/
2017 z 23.02.2017

1. Parametre komunikácií a parkovacích miest situovaných na povrchu požadujeme navrhnúť v
súlade s STN 73 6056 tak, aby bol umožnený bezpečný a plynulý vjazd a výjazd vozidiel
pričom ich šířkové parametre požadujeme navrhnúť pre vozidlá skupiny 1, podskupina 02
(šírka vozidla 1,80 m).

2. Zabezpečením 6 parkovacích miest na spevnenej ploche pri rodinnom dome považujeme
potreby statickej dopravy v zmysle STN 73 6110/Z2 za dostatočne uspokojené.
3. KDI v súlade s § 3b ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný

zákon) v znení neskorších predpisov udeľuje súhlas Mestskej časti Bratislava - Nové
Mesto k vydaniu povolenia na zriadenie vjazdu zo susednej nehnuteľnosti p. č. 12685,
12686 na Gavlovičovu ulicu v Bratislave podľa § 3 ods. 2 citovaného zákona.

4. Návrh trvalého dopravného značenia žiadame predložiť na definitívne odsúhlasenie
Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ v Bratislave pre potreby určenia
dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v platnom žnem najskôr 30 dní pred kolaudačným konaním stavby.

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

Slovak Telekom, a.s., - vyjadrenie  č. 6611705101 zo dňa 22.02.2017 – dôjde do styku
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a

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

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v
prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Daniel Talacko

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do
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projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s
vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať
prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA , s.r.o.   o zákaze
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.

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

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou 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 polohy SEK spoločnosti Slovak  Telekom, a.s.
a DIGI SLOVAKIA , s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom
záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr.
rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňuje
žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto
zariadení.

10.Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom a.s. na základe
samostatnej  objednávky  do  troch  týždňov  od  jej  doručenia  na  adresu  spoločnosti  alebo  ju
odovzdáte technikovi:
Daniel Talacko, daniel.talacko@telekom.sk, +421 2 58829342, +421902719605  V
objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
11.Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedené body
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto
vyjadrenia.
12.Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ
nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať
bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
13.Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre
územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14.Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

III.
Platnosť územného rozhodnutia:
1. Toto rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 40 ods. 1) stavebného zákona platí dva  roky

odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote
podaná žiadosť o povolenie stavby.

2. Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3) stavebného zákona len
na základe dostatočne odôvodnenej žiadosti podanej stavebnému úradu minimálne 90 dní
pred uplynutím uvedenej lehoty.

IV.
Námietky účastníkov konania:
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V konaní boli uplatnené námietky účastníkov konania  :
Ing. Karol Holan, CSc. Pluhová 20, 831 03 Bratislava, cit:

1. Žiadam, aby napojenie stavby na inžinierske siete (voda, kanalizácia, elektrina a plyn)
na Gavlovičovej ulici boli náležíte vykonané tak aby neovplyvnili užívanie susednej
stavby BD Pluhová 18,20,22 a aby konečné úpravy chodníka priľahlého k stavbe a
telesu označenej cesty nespôsobili zmeny rovnosti ich povrchov v porovnaní s ich
súčasným stavom.

2. Žiadam doriešiť umiestnenie stanovišťa kontajnerov na komunálny odpad a iné
triedením vzniklé odpady k tejto stavbe tak aby z nich pochádzajúce účinky
neohrozovali užívanie bytov v BD.

3. Žiadam, aby výška hrebeňa strechy stavby po jej zhotovení nebola vyššia ako je
uvedená v jej návrhu.

4. Žiadam, aby zariadenie staveniska bolo na pozemkoch, na ktorých je situovaný návrh
stavby.

5. Žiadam, aby pri zhotovovaní stavby boli vykonané a počas stavby udržiavané proti
prašné a proti hlukové opatrenia a stavba sa realizovala iba v dňoch a hodinách
stanovených príslušným VZN MČ Bratislava - Nové Mesto.

Vlastníci bytov č. 1-4 vo vchode bytového domu Pluhová 22, 831 03 Bratislava
1. Namietame, že rodinné domy majú hrebeň strechy vo výške 12,6m nad úrovňou terénu

a sú vzdialené v kolmom smere 10,65m od domu Pluhová 18-22. Postavením takého
vysokého objektu sa zamedzí prístup slnečných lúčov do bytov, čim z nich vzniknú
ponuré kobky nevhodné na zdravé bývanie. Vlastníci budú poškodení na kvalite
bývania s možnými zdravotnými následkami a hodnota bytov bude výrazne znížená.

2. Parkovanie na pozemku stavebníka vytvorením spevnených plôch pre 6 parkovacích
miest v bezprostrednej blízkosti bytového domu, výrub drevín a odstránenie zelených
plôch zhorší klímu v priľahlých bytoch, zvýši sa teplota, prašnosť a množstvo
exhalátov.

3. Treba preukázať, či vyhovujú vzdialenosti medzi domami z požiarneho hľadiska.
4. Namietame nevhodné oplotenie (vysoký múr) v bezprostrednej blízkosti bytového

domu.
5. Týmto Vás žiadame, aby ste ako správny orgán nepovolili stavbu uvedenej výšky

a prerokovali s nami predložené námietky.

Ing. Juraj Škvarka, Ing. Alžbeta Škvarková, Vlárska 86, 831 01 Bratislava
1. Pôvodná stavba bola postavená ako dvojdom a vplyvom uvažovanej novostavby

trojpodlažného objektu hrozí popraskanie a znehodnotenie nášho rodinného domu,
vplyvom dodatočného priťaženia základovej škáry a zmeny jestvujúceho pôdorysu.
V projektovej dokumentácii nie je žiadnym spôsobom ošetrená statická bezpečnosť
našej susednej stavby a dodatočné priťaženie stavby. Požadujeme prizvať do
konania znalca z odboru stavebníctva, odvetvia statiky a stavieb.

2. Stavba je umiestnená na hranici pozemku a znehodnocuje náš pozemok.
3. Stavba je v rozpore s verejnými záujmami a všeobecnými technickými

požiadavkami na stavby

V.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietky Ing. Karola Holana, CSc. Pluhová 20, 831 03 Bratislava:
č.1. bola  vyhodnotená ako neodôvodnená a v konaní  sa zamieta nakoľko nie je predmetom
územného konania, podrobné technické riešenie bude upresnené v ďalšom stupni projektovej
dokumentácie
č.2. bola vyhodnotená ako odôvodnená, v konaní sa jej vyhovuje a bola zapracovaná do
podmienok rozhodnutia v bode C.
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č. 3 bola vyhodnotená ako odôvodnená, v konaní sa jej vyhovuje
č. 4 bola  vyhodnotená ako neodôvodnená a v konaní  sa zamieta nakoľko nie je predmetom
územného konania, projekt organizácie výstavby bude súčasťou dokumentácie pre stavebné
konanie
č. 5 bola  vyhodnotená ako neodôvodnená a v konaní  sa zamieta nakoľko nie je predmetom
územného konania, podmienky uskutočnenia stavby budú predmetom stavebného konania
v zmysle § 66 stavebného zákona
Námietky vlastníkov bytov č. 1-4 vo vchode bytového domu Pluhová 22, 831 03
Bratislava:
č.1. bola  vyhodnotená ako neodôvodnená a v konaní  sa zamieta
č.2. bola  vyhodnotená ako neodôvodnená a v konaní  sa zamieta
č.3. bola  vyhodnotená ako neodôvodnená a v konaní  sa zamieta
č.4. bola  vyhodnotená ako neodôvodnená a v konaní  sa zamieta
Námietky Juraja Škvarku, Ing. Alžbety Škvarkovej, Vlárska 86, 831 01 Bratislava:
č.1. bola  vyhodnotená ako neodôvodnená a v konaní  sa zamieta
č.2. bola  vyhodnotená ako neodôvodnená a v konaní  sa zamieta
č.3. bola  vyhodnotená ako neodôvodnená a v konaní  sa zamieta

Odôvodnenie

Dňa 1.06.2015 s posledným doplnením zo dňa 10.04.2017 podali Peter Pčolinský,
bytom Jedlíkova 3, 811 06 Bratislava, a Bc. Matúš Pčolinský, bytom Jedlíkova 5, 811 06
Bratislava v zastúpení Ing. Andreou Kršákovou, Pri mlyne 12, 831 07 Bratislava, návrh na
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Dva rodinné domy“ na Gavlovičovej ul. č. 2,
v Bratislave, na pozemkoch parc č. 12685 a 12686 reg. „C“ v katastrálnom území Nové mesto.

Stavebný úrad v súlade s ustanovením §36 ods.1) a §36 ods.4) stavebného zákona
oznámil pod č. 5576/2017/UKSP/SILJ-ozn zo dňa 29.05.2017 začatie územného konania
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania verejnou vyhláškou a podľa § 36 ods. 2
stavebného zákona, upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania
a dotknuté orgány mohli uplatniť svoje námietky do 29.6.2017. Stavebný úrad upozornil
účastníkov konania, že podľa § 42 ods. 4) stavebného zákona v odvolacom konaní sa
neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní.

V konaní žiaden dotknutý orgán nepožiadal o predĺženie lehoty na vydanie stanoviska.
Dňa 23.06.2017 boli stavebnému úradu doručené námietky účastníka konania Ing.

Karola Holana, CSc., bytom Pluhová 20, 831 03 Bratislava, cit::
1. Žiadam, aby napojenie stavby na inžinierske siete (voda, kanalizácia, elektrina a plyn)

na Gavlovičovej ulici boli náležíte vykonané tak aby neovplyvnili užívanie susednej
stavby BD Pluhová 18,20,22 a aby konečné úpravy chodníka priľahlého k stavbe a
telesu označenej cesty nespôsobili zmeny rovnosti ich povrchov v porovnaní s ich
súčasným stavom.

2. Žiadam doriešiť umiestnenie stanovišťa kontajnerov na komunálny odpad a iné
triedením vzniklé odpady k tejto stavbe tak aby z nich pochádzajúce účinky
neohrozovali užívanie bytov v BD.

3. Žiadam, aby výška hrebeňa strechy stavby po jej zhotovení nebola vyššia ako je
uvedená v jej návrhu.

4. Žiadam, aby zariadenie staveniska bolo na pozemkoch, na ktorých je situovaný návrh
stavby.

5. Žiadam, aby pri zhotovovaní stavby boli vykonané a počas stavby udržiavané proti
prašné a proti hlukové opatrenia a stavba sa realizovala iba v dňoch a hodinách
stanovených príslušným VZN MČ Bratislava - Nové Mesto.

Stavebný úrad k jednotlivým pripomienkam uvádza:
1. Námietka bola  vyhodnotená ako neodôvodnená a v konaní  sa zamieta nakoľko nie je

predmetom územného konania, podrobné technické riešenie bude upresnené v ďalšom
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stupni projektovej dokumentácie.
2.  Námietka bola vyhodnotená ako odôvodnená, v konaní sa jej vyhovuje a bola

zapracovaná do podmienok rozhodnutia v bode C.
3. Výška hrebeňa strechy stavby je uvedená v podmienkach umiestnenia a jej dodržanie

bude preverené v stavebnom konaní.
4. Námietkya bola  vyhodnotená ako neodôvodnená a v konaní  sa zamieta nakoľko nie je

predmetom územného konania, projekt organizácie výstavby bude súčasťou
dokumentácie pre stavebné konanie

5. Námietka bola  vyhodnotená ako neodôvodnená a v konaní  sa zamieta nakoľko nie je
predmetom územného konania, záväzné podmienky uskutočnenia stavby budú
predmetom stavebného konania v zmysle § 66 stavebného zákona

Dňa 20.06.2017 boli stavebnému úradu doručené námietky účastníkov konania -
Vlastníkov bytov č. 1-4 vo vchode bytového domu Pluhová 22, 831 03 Bratislava

1. Namietame, že rodinné domy majú hrebeň strechy vo výške 12,6m nad úrovňou terénu
a sú vzdialené v kolmom smere 10,65m od domu Pluhová 18-22. Postavením takého
vysokého objektu sa zamedzí prístup slnečných lúčov do bytov, čim z nich vzniknú
ponuré kobky nevhodné na zdravé bývanie. Vlastníci budú poškodení na kvalite
bývania s možnými zdravotnými následkami a hodnota bytov bude výrazne znížená.

2. Parkovanie na pozemku stavebníka vytvorením spevnených plôch pre 6 parkovacích
miest v bezprostrednej blízkosti bytového domu, výrub drevín a odstránenie zelených
plôch zhorší klímu v priľahlých bytoch, zvýši sa teplota, prašnosť a množstvo
exhalátov.

3. Treba preukázať, či vyhovujú vzdialenosti medzi domami z požiarneho hľadiska.
4. Namietame nevhodné oplotenie (vysoký múr) v bezprostrednej blízkosti bytového

domu.
5. Týmto Vás žiadame, aby ste ako správny orgán nepovolili stavbu uvedenej výšky

a prerokovali s nami predložené námietky.
Stavebný úrad k jednotlivým pripomienkam uvádza:

1. Námietka bola  vyhodnotená ako neodôvodnená a v konaní  sa zamieta, nakoľko na
predmetnú stavbu bol vypracovaný svetlotechnický posudok Ing. arch. Martinom
Záhorským z júla 2017, ktorý konštatuje, že cit. “V navrhovanej novostavbe bude počas
preslnenia všetkých bytov viac ako 1,5 hod. denne, v zmysle STN 73 4301 Budovy na
bývanie. Preslnenie všetkých bytových jednotiek bude vyhovovať aj ostatným
požiadavkám STN 430”.

2. Námietka bola  vyhodnotená ako neodôvodnená a v konaní  sa zamieta, nakoľko
Územný plán hl. mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov povoluje
zastavanie na predmetných pozemkov, čo je deklarované v súhlasnom záväznom
stanovisku hl. mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti č. MAGS OUIC 50622/16-
326737,  50622/16-335265,  50622/16-380133,  zo dňa 25.10.201.7

3. Námietka bola  vyhodnotená ako neodôvodnená a v konaní  sa zamieta, nakoľko k
návrhu na vydanie územného rozhodnutia k predmetnej stavbe bolo priložené súhlasné
stanovisko Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy č. KRHZ-BA-
HZUB6-503/2017-001 zo dňa 01.03.2017.

4. Námietka bola  vyhodnotená ako neodôvodnená a v konaní  sa zamieta, nakoľko
oplotenie (vysoký múr) v bezprostrednej blízkosti bytového domu nie je predmetom
konania.

5. Stavebný úrad Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že umiestnením stavby nie
sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov
konania a preto rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

Dňa 12.06.2017 boli stavebnému úradu doručené námietky účastníkov konania -  Juraja
Škvarku, Ing. Alžbety Škvarkovej, Vlárska 86, 831 01 Bratislava

1. Pôvodná stavba bola postavená ako dvojdom a vplyvom uvažovanej novostavby
trojpodlažného objektu hrozí popraskanie a znehodnotenie nášho rodinného domu,
vplyvom dodatočného priťaženia základovej škáry a zmeny jestvujúceho pôdorysu.
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V projektovej dokumentácii nie je žiadnym spôsobom ošetrená statická bezpečnosť
našej susednej stavby a dodatočné priťaženie stavby. Požadujeme prizvať do konania
znalca z odboru stavebníctva, odvetvia statiky a stavieb.

2. Stavba je umiestnená na hranici pozemku a znehodnocuje náš pozemok.
3. Stavba je v rozpore s verejnými záujmami a všeobecnými technickými požiadavkami na

stavby
Stavebný úrad k jednotlivým pripomienkam uvádza:

1. Námietka bola  vyhodnotená ako neodôvodnená a v konaní  sa zamieta nakoľko nie je
predmetom územného konania, záväzné podmienky uskutočnenia stavby budú
predmetom stavebného konania v zmysle § 66 stavebného zákona

2. Námietka bola  vyhodnotená ako neodôvodnená a v konaní  sa zamieta nakoľko
novostavba dvojdomu rešpektuje urbanizmus pôvodnej zástavby radových rodinných
domov na Gavlovičovej, Závodníkovej a Hattalovej ulici. Susedný rodinný dom na
pozemku 12676 je umiestnený v súčasnoti na hranici pozemku navrhovanej novostavby
p.č. 12686 ako dvojdom, resp. dva rodinné domy v radovej zástavbe s existujúcim
rodinným domom na p.č. 12686.

3. Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené
verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania a
preto rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

V konaní bolo doložené stanovisko Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR
Bratislavy č. KRHZ-BA-HZUB6-503/2017-001 zo dňa 1.03017. Ku konaniu bolo priložené
rozhodnutie Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 7949/3398/2017/IoVO/RUKS zo dňa
08.03.2017 o zriadení vjazdu a rozhodnutie Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.
465/910/2018/ZP/KOLP zo dňa 09.01.2018 o výrube.

Umiestnenie stavby je v súlade s Územným plánom hl. m. SR Bratislavy rok 2007,
vyhláseným Všeobecným záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy pod č. 17/2011 dňa 15. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2007, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení
všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2008.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené
verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania a preto
rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno 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 (podľa § 54 správneho poriadku). Toto rozhodnutie je
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Rudolf  K u s ý
starosta  mestskej časti

Bratislava - Nové Mesto

Správny poplatok spolu vo výške 40 €  bol zaplatený v pokladni tunajšieho úradu
Príloha  Situácia umiestnenia stavby M 1:200
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