
MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A-STARÉ MESTO 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

Č. j. 8447/34812/2017/STANas/A-18 V Bratislave 07. 08. 2017 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") 
podľa § 117 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov (ďal ej len „stavebný zákon") v nadväznosti na § 7a písm. i) zákona č. 
3 77 /1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďal ej 

Jen „zákon o hlavnom meste") a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na § 1 písm. 
c) zákona č.608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a doplnení zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov, v nadväznosti na§ 2 písm. e) a zákona č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, 
zastúpená starostom mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 zákona o hlavnom meste na podklade 
vykonaného konania rozhodol takto: 

podľa § 39a ods. 4 § 66 stavebného zákona a § § 4, 1 O vyh lášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

povoľuje 

stavebníkom: Ing. Emi lovi Filkusovi a manželke JUDr. Erike Filkusovej, obom bytom Riznerova 8, 
811 O 1 Bratislava, v spojenom územnom a stavebnom konaní zmenu dokončenej stavby: Rodinný 
dom - Vila EML Bratislava a bazén, na ul. Fialkové údolie č. 29, Bratislava", nehnuteľnosť 
súpisné číslo 4616 na pozemkoch pare. č. 1687/16, 1687/2, 4, 7, s napojením na jestvujúce inžinierske 
siete (voda, kanalizácia, plyn, nn), s ponechaním pôvodného napojenia do verejnej komunikácie cez 
pare. č. 1818/ 1 v k. ú. Staré Mesto, (Ul. Fialkové údolie), podľa projektovej dokumentácie 
vypracovanej v apríli 2017 štúdiom architektúry, interiéru a designu cakov & partners, s. r. o., so 
sídlom na ul. Ventúrska 5, 811 01 Bratislava, zodpovednými projektantmi Ing. arch. Kalinom 
Cakovom, autorizovaným architektom, reg. č. *0425AA *, Ing. arch. Metodiyom Monevom, 
autorizovaným architektom reg. č. 2156AA * a Ing. arch. Jánom Obušekom, autorizovaným 
architektom, reg. č. *2157AA *. 

Členenie stavby na stavebné objekty: 
SO 101 Rodinný dom 
SO 102 Garáž 
SO 103 Vjazd, oplotenie pozemku 

Členenie stavby na prevádzkové súbory: 
PS 01 Výťahy 

PS 02 Bazén 

Pre umiestnenie a uskutočnenie novostavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byt' uskutočnené bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úradu. 

2. Stavba je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory uvedené vyššie. 



3. Predmetom povoľovania je zmena dokončenej stavby spoc1vaJuca v dostavbe garaze, zmene 
dispozície, zväčšení objemu a vytvorení ustúpeného podlažia. Po prestavbe bude mať rodinný dom 
s jednou bytovou jednotkou tri podzemné podlažia, jedno nadzemné, a jedno ustúpené (max. 50 % 
plochy predchádzajúceho). Na úrovni 3. PP bude pozdÍž rodinného domu v dÍžke 13,0 m 
vybudovaný vonkajší bazén prístupný z lodžie. Dom bude prestrešený plochou strechou. 
Maximálna výška rodinného domu je výška atiky na úrovni + 6,400 m, pričom úrovei1 ±0,000 = 
224, 140 m n. m„ čo je úroveň podlahy !. NP. V rámci zmeny stavby dôjde k asanácii časti 

existujúceho objektu. Od hranice s komunikáciou zo severu je rodinný dom umiestnený vo 
vzdialenosti min. 5,85 m, od susednej nehnuteľnosti pare. č. 1684/2 z východu je minimálna 
vzdialenosť rodinného domu 5,3 7 m, od susednej nehnuteľnosti zo západu - pare. č. 1688/1 O je 
vzdialený min. 4,0 m, pričom od susedných pozemkov (pare. č. 168411 a 1688/3 je minimálna 
vzdialenosť rodinného domu 2,00 m. Umiestnenie a pôdorysný tvar je zrejmé zo zákresu do kópie 
katastrálnej mapy v dvoch prílohách, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 
Parkovanie pre dve autá je zabezpečené v garáži a na spevnenej odstavnej ploche pre možnosť 
občasného krátkodobého státia v počte jedno stojisko. 

Dispozičné riešenie RD s jednou 5-izbovou bytovou jednotkou a ateliérom a štúdiom: 
• 3. PP = -10,350 m 
(úžitková plocha 126, 68 m2

) schodisko, techn. miestnosť, práčovňa, hala, welnes, 
sauna, fitnes, WC, sklad, lodžia (21,94 m2

) 

• 2. PP = -6,850 m 
(úžitková plocha 171,42 m2

) 

• 1. PP = -3,750 m 
(úžitková plocha 166,89 m2

) 

• 1. NP = ± 0,000 
SO JOJ (úžitková plocha 95,12 m2

) 

SO 102 (úžitková plocha 45,64 m2
) 

• 2. NP (ustúpené) =+3,050 m 
(úžitková plocha 59,98 nl) 

Celková zastavaná plocha RD: 
Celková úžitková plocha: 
Celková obytná plocha: 
Plocha lodžií: 
Spevnené plochy: 

schodisko, hala, 2 x spálňa, 2 x kúpeľňa, 2 x šatník, 
chodba, lodžia (8,35 m2

) 

hala, schodisko, obývacia izba + kuchynský kút, WC, 
vináreň, umývanie riadu, kancelária, kúpeľňa, lodžia 
(21,69 m2

) 

vstupná hala, schodisko, WC, obývacia izba + 
kuchynský kút, lodžia (50,28 m2

) 

garáž 

schodisko, obývacia/spoločenská miestnosť + 
kuchynský kút, WC 

250,00 m2 

665,93 m2 

262,93 m2 

102,26 m2 

47,00 m2 

4. Objekt RD je dopravne napojený na verejnú miestnu komunikáciu - ul. Fialkové údolie. 
5. Napojenie na rozvodné siete: 
•Vodovodná prípojka - prívod pitnej vody je navrhnutý jestvujúcou vodovodnou prípojkou DN 25, 
z verejného vodovodu DN 100 vedeného v ulici Fialkové údolie. Vodomerná šachta je prefabrikovaná, 
s vnútornými rozmermi 1200x900 mm, so svetlou výškou 1800 mm, umiestnená na pozemku 
stavebníkov za oplotením. Vo vodomernej šachte budú osadené uzatváracie armatúry, filter, spätná 
klapka a fakturačný vodomer. 
•Kanalizačná prípojka - existujúca kanalizačná prípojka bude odstránená v rozsahu od rodinného 
domu po miesto navrhovanej revíznej šachty. Kanalizačná šachta na prípojke bude prefabrikovaná, s 
prefabrikovaným kruhovým dnom a s prefabrikovaným vstupom. Odvodnenie striech a lodžií je 
riešené gravitačne do dažďovej kanalizácie s následnou likvidáciou v akumulačnej nádrži 
a vsakovacích boxoch na pozemku. V prípade naplnenia nádrže budú dažďové vody prepadať do 
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vsakovacích boxov CONTROLBOX v počte 33 ks, uložené v l vrstve v jednotnej hÍbke na priepustnú 
vrstvu. Vsakovací priestor bude odvzdušnený cez odvzdušnenie DN 150, ukončené v akumulačnej 
nádrži. 
•Prípojka plynu - jestvujúca. Na hranici pozemku je do plynomernej skrine s membránovým 
plynomerom BK-G4 privedený pripojovací NTL plynovod DN40 (oceľ) . Od výstupu z plynomera je 
do objektu privedený domový rozvod plynu. 
• NN prípojka - napojenie na el. energiu bude zabezpečené z existujúceho verejného NN rozvodu 
v ulici. Fialkové údolie, na ktorý bude napojený elektromerový rozvádzač RE, umiestnený na hranici 
pozemku v mieste verejne prístupnom. 
•Vykurovanie - RD bude zásobovaný tepelnou energiou z plynového nástenného kondenzačného 
kotla Viessmann Vitodens 200-W s menovitým výkonom 2,6-26,0 kW na spaľovanie zemného plynu. 
Ekvitermickú reguláciu zabezpečuje regulátor. Vykurovací systém je napojený na kotol cez 
hydraulický vyrovnávač tlaku. Ohrev TV zabezpečuje solárny zásobník typu Viessmann Vitocel l 00-
B/W s objemom 250 1. Odvod spalín je zabezpečený cez turbodymovod, vyvedený nad strešnú 
konštrukciu. 
•Chladenie - priestory RD budú chladené systémom chladených stropov a Split systémom pre 
priestor vinárne. Ako primárny zdroj chladu bude slúžiť chladiaci stroj do vnútorného postavenia 
s oddeleným vzduchom chladeným kondenzátorom. Strojovňa chladu je situovaná v 2. PP pod 
podjazdovou rampou do garáže. 
6. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu termín začatia stavby. 
7. Stavba musí zohľadňovať existujúce zariadenia ZSE, a. s. a ich ochranné pásma v súlade s § 43 

zákona č. 251 /2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. 
8. Pred začatím výstavby je stavebník povinný vykonať hydrogeologický prieskum. V prípade, že sa 

zistí nevhodná zemina, ktorá neumožní vsakovanie, je stavebník povinný túto vymeniť a nahradiť 
štrkopieskom 00-16 mm. 

9. Stavebník je povinný KPÚ BA 10 dni vopred oznámiť začiatok zemných prác na stavbe. 
1 O. V prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa 

ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pi:imiatkového zákona oznámi nález KPÚ a nález ponechá bezo zmeny 
až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. 

11 . Stavebník je povinný pred začatím prác a v prípade záberu verejného priestranstva požiadať 
o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie na ulici Fialkové údolie mestskú časť Bratislava
Staré Mesto. 

12. Stavebník je povinný pri vykonávaní výkopových prác zabezpečiť prechod pre chodcov a umožniť 
vstupy do priľahlých nehnuteľností. 

13. Riešenie dopravnej situácie a dopravné značenie počas stavby je stavebník povinný odsúhlasiť 
v Operatívnej komisii na odd. dopravy Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. 

14. Stavba bude uskutočnená dodávateľským spôsobom, dodávateľ bude vybraný vo výberovom 
konaní. Stavebník je povinný do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámiť stavebnému 
úradu. 

15. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie a príslušné technické normy. 

16. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č . 133/2013 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie a príslušné technické normy. 

17. V zmysle zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov počas stavby treba udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných 
komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti 

a plynulosti cestnej premávky. 
18. Stavba bude dokončená do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

V prípade, že stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musia pred jej 
uplynutím osobitnou žiadosťou požiadať o jej predÍženie. 
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19. Stavebník je povinný dodržiavať všeobecné záväzné nariadenia Mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, predovšetkým č. 6/2013 o dodržiavaní poriadku a čistoty, sypký materiál musí byt' 
umiestnený vo vhodnej nádobe alebo zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu 
bezprostredného okolia a verejnej kanalizácie (napr. odplavením, odviatím vetrom). 

20. Stavebník je povinný dodržiavať zákon č. 223/2001 Z. z . o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiace predpisy a všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnym 
odpadom na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov a všeobecne 
záväzné nariadenie o dodržiavaní čistoty a poriadku na území príslušnej mestskej časti. 

21. Stavebník je povinný počas uskutoč11ovania stavby rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleť1 a prírodné hodnoty na pozemku a v okolí 
staveniska a dodržiavať všeobecné záväzné nariadenia č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleií na 
území hlavného mesta SR Bratislavy: 

• pri realizácii prác nesmie dôjsť k výrubom drevín ani k ich poškodeniu, 
• výkopové práce sa musia realizovať v zmysle záväznej slovenskej technickej normy 

STN 83 7010, tzn. výkop je nutné vykonávať ručne minimálne 2,5 mod päty kmeňa 
dreviny, ktorá je určená na zachovanie, 

• stavba musí byť realizovaná v súlade so záväznou STN 83 701 O Ošetrovanie, 
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, 

• zachovávané dreviny v blízkosti stavby zabezpečiť pred poškodením nasledovným 
spôsobom: 

• zabrániť úniku tekutých stavebných materiálov a odpadových vôd zo stavebných 
činností v priestore okolo stromu, 

• realizovať debnenie kmeňov stromov alebo celých drevín 
• neskladovať a nenahfňať zeminu na bázu kmeňa stromu, 
• neskladovať v priemete koruny stromu ťažké stavebné materiály ani neparkovať ťažké 

stavebné mechanizmy, 
• neodkrývať nad mieru nevyhnutne potrebnú koreňový systém drevín, 
• v prípade potreby realizovať debnenie kmeňov stromov alebo celých drevín prípadne 

vyviazanie konárov (po konzultácii s orgánom vykonávajúcom v prvom stupni 
ochranu drevín). 

• pred samotnou realizáciu výstavby je nutné poučiť všetkých pracovníkov o 
predpisoch podmienkach ochrany prírody a krajiny. 

22. Stavebník je povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné 
prostredie technickou disciplínou v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia. 

23. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby v súvislosti s realizáciou stavby nedošlo k výrubu drevín s 
obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou. 

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

25. Stavebník je povinný označiť stavbu štítkom „Stavba povolená" s uvedením údajov: názov stavby, 
názov dodávateľa, meno stavebníka a stavebného dozoru, termín začatia a termín ukončenia 
stavby, dátum a číslo stavebného povolenia. 

26. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a viesť o prácach stavebný denník je 
povinný stavbyvedúci. 

27. Stavebníkje povinný: 
- zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením 
alebo iným nežiaducim účinkom; 
- 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 recykláciu, odpad 
takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 
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- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnoten ie, 
- 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, 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. 
28. K žiadosti o kolaudačné rozhodnutie je stavebník povinný: 

• predložiť vyjadrenie OÚŽP - v kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového 
hospodárstva postavenie dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o 
odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia je stavebník povinný predložiť doklady 
preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo satvby (t. j. vážne lístky o odovzdaní odpadu 
oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podľa tohoto vyjaderenia príjmové dokaldy, 
faktúry). V dokaldoch musí byt' označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak dokald 
nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byt' predložený originál uvedených 
dokaldov. 

• predložiť doklady o použitých a zabudovaných stavebných výrobkoch; 
• predložiť projektovú dokumentáciu overenú Hasičským a záchranným útvarom hl. mesta 

Bratislavy; 
• za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností požiadať 

Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor, o zmenu druhu pozemku; 
• preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad), odvádzanie 

znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu komínom s ústím vo výške 7,900 m nad 
úrovňou ±0,000 m, t.j. 224,140 mn. m. s prevýšením min. 1,5 m nad rovinou strechy; 

• predložiť energetický certifikát dokončenej stavby v zmysle § 13 zákona č. 555/2005 Z. z. 
o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

29. Dokončenú stavbu možno užívať, len ak na žiadosť stavebníka vydá stavebný úrad kolaudačné 
rozhodnutie. 

30. Stavebník je povinný pri realizácii stavby rešpektovať všetky podmienky zainteresovaných 
orgánov a organizácií, uvedených vo vyjadreniach a rozhodnutiach: 
• Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-2017/14746-

2/47083/BAL zo dňa 19. 06. 2017; 
• Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, stanovisko č. KRHZ - BA

HZUB6-2301/2017-00 l zo dňa IO. 07.2017; 
• Okresný úrad životného prostredia, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OÚ-BA
OSZP3-20 l 7 /67058/HEL/I zo dňa 21. 07. 2017; 

• Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský 
dopravný inšpektorát, stanovisko č. KRPZ-BA-KDIJ-35-115/2017 zo dňa 23. 06. 2017; 

• Hlavné mesto SR Bratislava, súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania č. 

MAGS OZP 47316/2017/333330/Be zo dňa 24. 07. 2017. 

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania. 
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Odôvodnenie 

Stavebníci: Ing. Emil Filkus a manželka JUDr. Erika Filkusová, obaja bytom Riznerova 8, 811 
01 Bratislava, v konaní na základe splnomocnenia zastúpení Ing. Blankou Zechmeistrovou, bytom 
Vranovská 51 , 851 02 Bratislava, podali dňa 05. 06. 2017 na stavebný úrad žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na zmenu dokončenej stavby: 
„Rodinný dom - Vila EML Bratislava a bazén, na ul. Fialkové údolie č. 29, Bratislava", 
nehnuteľnosť súpisné čís lo 46 16 na pozemkoch pare. č. 1687/16, 1687/2, 4, 7, , s napojením na 
jestvujúce inžinierske siete (voda, kanalizácia, plyn), vrátane novej nn prípojky aj cez pozemok pare. 
č. 1818/1 v k. ú. Staré Mesto, (Ul. Fialkové údolie), konkrétne stavebné objekty uvedené vyššie. 
Uvedeným di1om bolo v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 7111967 Zb. (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov začaté konanie. 

Žiadosť bola doložená projektovou dokumentáciou vypracovanou v apríl i 2017 štúd iom 
architektúry, interiéru a designu cakov & partners, s. r. o„ so sídlom na ul. Ventúrska 5, 811 O 1 
Bratislava, zodpovednými projektantmi Ing. arch. Kalinom Cakovom, autorizovaným architektom, 
reg. č. *0425AA *, Ing. arch. Metodiyom Monevom, autorizovaným architektom reg. č. 2156AA * a 
Ing. arch. Jánom Obušekom, autorizovaným architektom, reg. č. *2157 AA * a dokladmi potrebnými 
k vydaniu stavebného povolenia. 

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § § 60 a 62 stavebného zákona. 
Bolo zistené, že odstránením, umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti 
ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. 

Stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou pod č. 8447/285 17/2017/STA/Vas zo dňa 20. 06. 
2017 začatie spojeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom 
konania a súčasne nariadil na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie a miestne 
zisťovanie na deň 20. 07. 2017 na mieste stavby. 
Podľa § 61 odsek 4 zákona č. 5011976 Zb. pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj 
pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad 
upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dni pred konaním 
miestneho zisťovania, pripadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred 
uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3. 

Verejnou vyhláškou sa vo všeobecnosti označuje forma verejného oznámenia urč itého 
právneho úkonu (právneho aktu), z ktorého určitým osobám alebo bližšie neurčenému počtu adresátov 
vznikajú niektoré práva alebo povinnosti. V konaniach s veľkým počtom účastníkov by doručovanie 
do vlastných rúk bolo často technicky náročné, ekonomicky nákladné a konečný efekt by nemusel 
zodpovedať vynaloženému úsiliu, preto sa použije doručovanie formou verejnej vyhlášky. Právna 
úprava tohto procesného inštitútu bola zavedená do úpravy stavebného zákona v záuj me efektívneho 
výkonu verejnej správy v stavebnom konaní. Aký počet účastníkov sa považuje za veľký v stavebnom 
konaní nie je zákonom určené, a preto je to na úvahe správneho orgánu. Správny poriadok a ani 
stavebný zákon, v znení neskorších predpisov, bližš ie nevymedzuje, čo sa rozumie v cit. ust. § 36 ods . 
4, ust. § 42 ods. 2 a ust. § 61 ods. 4 zákona č . 5011976 Zb. pod pojmom „zvlášť rozsiahla stavba" 
alebo „stavba s veľkým počtom účastníkov konania". Stavebný úrad dospel k záveru, že v konkrétnom 
prípade spojeného územného a stavebného konania, ide o „stavbu s veľkým počtom účastníkov 

konania" verejnou vyhláškou. 
Dňa 12. 07. 2017 pod číslom podania 31397/2017 boli do podateľne MiÚ vznesené námietky 

účastníka konania - Hlavného mesta SR Bratislava s tým, že stavebníci nemajú s Hlavným mestom 
uzatvorený žiadny zmluvný vzťah, na základe ktorého môžu preukázať tzv. iné právo k pozemku, na 
ktorom sa umiestňuje a povoľuje stavba - prípojka elektriny - a ktorý j e vo vlastníctve Hlavného 
mesta, a ani právo vyplývajúce im z iných právnych predpisov 

Vzhľadom na to, že stavebník upustil od realizácie novej nn prípojky a povoľuje sa 
rekonštrukcia pôvodnej NN prípojky, satvebný úrad pod č. 8447/3 2081 /2017/STANas zo dňa 17. 07. 
2017 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom nové skutočnosti, že dňa 30. 06. 2017 bola 
zmenená projektová dokumentácia časť elektroinštalácie, zdravotechnika, vykurovanie, ako aj 
koordinačná situácia označená "D". Na základe toho mali možnosť nahliadnúť do predmetného 
spisového materiálu a prípadne vzniesť námietky v lehote do 3 pracovných dní odo d11a doručenia 

citovaného oznámenia. 
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V zmysle uvedeného sú uplatnené námietky bezpredmetné a stavebný úrad k nim pristupuje 
ako keby neboli . Námietky iných účastníkov konania neboli vznesené. 

Na územie, ktorého súčasťou sú navrhované parcely, platí územný plán Hlavného mesta SR 
Bratislavy, rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov (územie označ. Kódom „S" - rozvojová 
a stabi lizovaná plocha je situovaná na území, pre ktoré je schválená územnoplánovacia dokumentácia 
podrobnejš ieho stup1'ía (UPN-Z), ktorá obsahuje jej reguláciu) a územný plán na zonálnej úrovni -
Územný plán zóny Mudroňova Quhozápad), schválená uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 
124/2004 d1'ía 26. 1 O. 2004, pre ktorý sú stanovené záväzné regulatívy funkčného využitia 
a priestorového usporiadania blokov, ktoré musí návrh sp ÍI'íať. Pozemky pare. č. 1687/16, 1687/2, 4, 7, 
v k. ú. Staré Mesto, patria do regulačného bloku č. 41. Predložený zámer ni e je v rozpore so záväznou 
reguláciou v území a je možné konať v zmys le ust. § 39a ods. 4 stavebného zákona. 
Funkčné využitie: bývanie - vyhovuje; 
Typologický druh zástavby: RD - rodinný dom samostatne stojaci -vyhovuje; 
Stavebná činnosť: nadstavba (U) prístavba (P) stavebné úpravy (R), novostavba - navrhuje sa 
prístavba a nastavba - vyhovuje 
Maximálna podlažnosť: 1 nadzemné podlažie (NP) + 1 ustúpené podlažie (ÚP) alebo podkrovie; 
počet podzemných podlaží (PP) je regulovaný tak, aby nepresiahol dvojnásobný počet nadzemných 
podlaží: návrh: 3PP + 1 NP+ 1 ÚP - vyhovuje; 
Index zastavanej plochy: 0,25 - 255 ni2 = 0,197 -vyhovuje; 
Index prírodnej plochy: 0,60 - 946 m2 = 0,745 - vyhovuje; 
Stavebné čiary: predná stavebná č iara určená hlavnými objektmi existujúcej zástavby; zadná stavebná 
č iara vymedzuj e nezastaviteľné územie (presné vymedzenie je graficky vyjadrené vo výkrese 
regulatívov) - návrh rešpektuje; 
Index stavebného objemu: 11 m3/m2

, návrh = 10,24 m3/m2 
- vyhovuje 

Minimálna veľkosť pozemku pre možnosť novej zástavby: 600 m2 
- celková plocha pozemku = 1.270 

111
2 

- vyhovuje; 
Maximálny výmera pozemku pre výpočet plochy zastavania: 1.000 m2 

- výpočet z plochy 1.000 m2 
-

IZP 0,250 - vyhovuje; 
Druh oplotenia: - stavebný pozemok je možné oplotiť pevným prieh ľadným prípadne živým plotom 
(priehľadný plot do maximálnej výšky 1600 mm, alebo živý plot maximálnej výšky 1 OOO mm) -
navrhuje sa oplotenie priehľadné s plnými bránami výšky 1600 mm - vyhovuje. 

Dokumentácia stavby spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. 

Navrhovanú zmenu stavby posúdili tieto dotknuté orgány štátnej správy a dotknuté organizácie: 
• Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-2017/14746-

2/47083/BAL zo dňa 19. 06. 2017; 
• Has ičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, stanovisko č. KRHZ - BA

HZUB6-2301 /201 7-001 zo dt'ía 10. 07. 201 7; 
• Okresný úrad životného prostredia, odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, 

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OÚ-BA
OSZP3-20 l 7 /67058/HEL/I zo d1'ía 21. 07. 2017; 

• Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský 
dopravný inšpektorát, stanovisko č. KRPZ-BA-KDB-35-11 5/2017 zo dňa 23. 06. 2017; 

• Siemens, vyjadrenie č. PD/BA/125/17 zo dňa 29. 06. 201 7; 
• Hlavné mesto SR Bratislava, súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania č. 

MAGS OZP 473 16/20 17/333330/Be zo d1'ía 24. 07. 2017. 

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy boli kladné a pripomienky vyplývajúce z ich 
stanovísk sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 
K žiadosti boli predložené tieto ďalšie doklady: 

Výpis z katastra nehnuteľností - výpis z listu vlastníctva č . 2323, 1656, 6335, 443; 
Kópia katastrálnej mapy; 
Splnomocnenie; 
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Informatívne zákresy inžinierskych sietí nachádzajúce sa v území; 
Projektové hodnotenie stavby+ Tepelnotechnický a energetický posudok č. 17086; 
Vplyv rekonštrukcie na denné osvetlenie a preslnenie oko litých budov zo di'la 13. 06. 2017; 
Projektová dokumentácia 2 x - architektúra, jestvujúci stav, statika, plynofikácia, ústredné 
vykurovanie, elektroinštalácia, zdravotechnika, projekt organizácie výstavby, riešenie 
protipožiarnej bezpečnosti. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

Stavebné povolenie stráca p latnosť, ak do dvoch rokov odo di1a kedy nadobudlo právoplatnosť, 
nebude stavba začatá. 

Stavba nesmie byt' začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zák. č. 

71/1967 Zb.) 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na 
správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského 
nábrežie č.3, 814 21 Bratislava. Odvolacím orgánom j e Okresný úrad Bratis lava, odbor výstavby 
a bytovej politiky, Tomášikova č.46, 832 05 Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov. 

Poplatok: 
Správny poplatok podľa zákona č. 

predpisov, vo výške 35,00 €. 
145/1995 Z. z. o,....správo.t ch poplatkoch v znení neskorších 

,··<~ 1:-rn11t,1~,„„, 
/'{~"' · ..i~ 

Doručí sa verejnou vyhláškou: 

.„.., ~„ 11' ~11: ~ 
/ p/ r-y·--·1 ~· 
i ·~- l ~ ~' l..... ? 1 <i : ·-·1 „.J 1 ~ 
1 · ;. ,-·. '""/ ' (i>) <;_ 

\ · - - LC' i s =------
.\ \. ·' .„ . . ::::..--:=:=::: 

. 0;_ '· ...... „~/Mgr. Radoslav Števčík 
'.:::._':>r;8k. , ?'f."ľ-o/ starosta mestskej časti 
'-.~~ 

1. vlastníkom nehnuteľnosti na pozemkoch pare. č. : 1684/1 , 6 - ostatná plocha a 1684/2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9 v k. ú. Staré Mesto (Bytový dom súpisné čís la 2078 a 2079 na ul. Fialkové údolie č. 23 
a č. 25, Bratislava) 

2. vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku pare. č.: 1687/8 v k. ú. Staré Mesto - ostatná plocha 
(Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava) 

3. vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku parc.č. 1688/3, 1 O v k.ú. Staré Mesto (Rodinný dom a 
záhrada na ul. Fialkové údolie 31, Bratislava) 

4. vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku pare. č. a 1693/8 v k. ú. Staré Mesto - zastavaná plocha 
a nádvorie (LV nezaložený) 

5. vlastníkom nehnuteľnosti na pozemku pare. č. 1818/1 v k. ú. Staré Mesto (Ul. Fialkové 
údolie) 

6. Ing. Blanka Zechmeistrová, Vranovská 51, 85 1 02 Bratislava 
7. cakov & partners, s. r. o., Ing. arch. Kalín Cakov, Ventúrska 5, 811 OJ Bratislava (projektant) 

Na vedomie: 
1. Bratislavská vodárenská spo ločnosť, a. s„ Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
2. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 81 1 04 Bratislava 
3. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44B, 825 11 Bratislava 
4. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Bratislava, Radlinského 6, 811 03 Bratislava 
5. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova ul. č. 6, 814 47 Bratislava 
6. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, majetkové odd„ TU! 
7. Hl. m. SR Bratislava v zastúpení primátorom mesta, Primaciálne nám. ! , 814 99 Bratislava 
8. Ing. Blanka Zechmeistrová, Vranovská 51, 851 02 Bratislava 
9. cakov & partners, s. r. o., Ing. arch. Kalín Cakov, Ventúrska 5, 811 01 Bratislava (projektant) 
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