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

Číslo záznamu : 1884/ 10033/201 8/STA/Zsi-G/9 

ROZHODNUTIE 

v Bratislave, 28.02.20 18 

Mestská časť Bratis lava - Staré Mesto, ako prís lušný stavebný úrad (stavebný úrad) podľa § 117 zákona 
č . 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
v nadväznosti na § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1 990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov (ďa lej len „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 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov; v zmysle§ 46 a 47 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zastúpená starostom mestskej časti v zmysle § 17 ods. 3 
zákona o hlavnom meste, v konaní preskúmal pod ľa § 58 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, 
ktorú dňa 28. l 1.2017 podali stavebníci 

Radoslav Laurinec, Hálkova 32, 831 03 Bratislava 
a 

Mgr. Lenka Laurincová, Hálkova 32, 831 03 Bratislava 

(ďalej len „stavebn í ci") 

a na základe tohto preskúmania a podľa § 66 stavebného zákona 

povoľuje stavbu 

pod názvom: „Tajovského 25 - oporný múr, oplotenie a úprava terénu" 
(ďalej len „stavba") 

ktorá sa bude nachádzať na pozemku reg. „C" pare. č. 3895/1 k. ú. Sta ré Mesto. 

Predložená proj ektová dokumentácia, vypracovaná Ing. arch. Branislavom Hantabalom rieši 
výstavbu opomého múra, na ktorý bude osadené priehľadné oplotenie z drôteného pletiva. Prvá časť opornej 
steny (ktorá sa tiahne pri hranic i pozemkov pare. č. 3895/ 1 a pare. č. 3895/3 k. ú. Staré Mesto) má dÍžku cca 
39,300 m a výšku v rozmedzí od 1,6 do 2,5 m (pozdÍž trasy je premenl ivá, prispôsobená klesajúcemu terénu). 
Druhá časť oporného múra je kolmá na prvú a oddelí dve úrovne terénu na pozemku stavebníkov. Bude mať 

dÍžku cca 7 ,300 m a výšku 1, 160 m a jeho súčasťou bude aj schodisko. Úprava terénu bude spočívať 
vo vytvorení dvoch úrovní a vo vyrovnaní vyvýšených a nerovných častí záhrady, na čo sa použije aj zemina 
z výkopov od základov oporného múra. Odvedenie dažďových vôd zo vzniknutej prírodnej terasy je 
zabezpečené sústavou drenážnych rúrok na pozemku stavebníkov. 

Záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby : 
1. podl'a § 66 ods. 1 a 2 stavebného zákona : 
a) dodržiavať platné a účinné predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a ochrany 

životného prostredia, 
b) stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e 

stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na uskutočňovanie stavieb 
podľa § 48 až 53 stavebného zákona, a v súlade s príslušnými technickými normami, zvlášť normami 
protipožiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými, 

c) lehota na začatie stavby- najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, 
d) lehota na dokončenie stavby - najneskôr do 2 rokov odo diía zaháj enia stavebných prác, 
e) plniť požiadavky uplatnené v stanoviskách dotknutých orgánov: 
- Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, odpadové hosp. č. OU-BA-OSZP3-2017/ 103825/HEL/I 

zo dňa 22. 11.20 17 
f) stavba bude uskutočnená dodávateľsky, stavebník oznámi názov a adresu dodávateľa najneskôr 15 dní 

po výbere; 
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g) na uskutočť1ovanie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe 
na zamýšľaný účel (podľa zákona č. 133/20 13 Z. z. o stavebných výrobkoch), 

h) začatie stavby oznámiť na stavebný úrad do 5 dní, písomne na adresu uvedenú v záhlaví rozhodnutia, 
a lebo e-mailom na adresu erika.zsirosova@staremesto.sk 

2. podľa § 66 ods. 3 stavebného zákona : 
a) požiadavky na uskutočnenie stavby z hľadiska komplexnosti a plynulosti, napojení na siete a zariadenia 

technického vybavenia, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia stavby, 
podmienky ochrany zelene: 
- stavba nevyžaduje napoj enie na siete elektrickej energie, plynu, vody a kanalizácie, 
- úpravy okolia stavby: nevyžadujú sa, 
- podmienky ochrany zelene: nevyžadujú sa, 

b)vymedzenie nevyhnutného rozsahu plôch pozemkov, ktoré budú tvoriť súčasť staveniska: nevyžaduje sa, 
c) podrobnosti pre opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe podľa § 135 stavebného zákona: 

neurčujú sa, 
d) zhotoviteľ stavby - ak v čase vydania povolenia nie je známy, oznámiť meno (názov) a adresu (sídla) 

zhotoviteľa stavby, určeného vo výberovom konaní (§ 62 ods. ! písm. d) stavebného zákona), do 5 dní 
od ukončenia výberového konania, na adresu erika.zsirosova@staremesto.sk, 

e) požiadavky na označenie stavby na stavenisku - počas celej doby výstavby (do vydania právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia) stavbu označiť na viditeľnom mieste z verejne dostupného miesta, dostatočne 
zreteľným a čitateľným písmom, formou zabezpečujúcou trvanl ivosť označen ia voči poveternostným 
vplyvom. Označenie stavby obsahuje údaje: názov stavby, meno a priezvisko (názov a sídlo) stavebníka, 
číslo stavebného povolenia, dátum nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, dátum dokončenia 
stavby, meno a priezvisko (názov a sídlo) zhotoviteľa stavby, meno a priezvisko osoby vykonávajúcej 
stavebný dozor, meno a priezvisko projektanta stavby. 

3. ostatné podmienky : 
a) stavenisko(§ 43 i stavebného zákona): 

- zabezpečiť pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to 
prípadne aj úplným ohradením, 

- musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komun ikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun 
stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci 
a požiarnej ochrany, ktorý sa musí či stiť, 

- musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie 
zariadenia staveniska, 

- musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, 
- musí mať zabezpečený odvoz a lebo likvidáciu odpadu, 
- musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné 

práce, 
- musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho 

okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov, 
- na stavenisku musí byť po celý čas výstavby (od začatia stavebných prác po vydanie právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia) projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná 
na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu, 

b) stavebný denník(§ 46d stavebného zákona) 
- stavebný denník musí byť súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku; do stavebného denníka sa 

zapisujú všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho 
dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním stavby a autorského dozoru a o iných činnostiach 
ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník 
od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác, 

c) za realizovateľnosť proj ektu zodpovedá projektant(§ 46 stavebného zákona), 
d) stavba sa musí uskutoči1ovať v súlade s projektom overeným stavebným úradom 

a právoplatným staveným povolením a musí spÍiíať základné požiadavky na stavby (§ 48 ods. 1 
stavebného zákona); dokumentácia, ktorú vypracoval Ing. arch Branislav Hantabal, tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tohto rozhodnutia; stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť 
zmenu stavby pred jej dokončením(§ 68 ods.1 stavebného zákona). Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola 
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postavená v rozpore so stavebným povolením zrealizovaním podstatných odchýlok, z vlastného podnetu 
začne konanie o dodatočnom povolení stavby, v ktorom môže byť nepovolená časť stavby, alebo 
nepovolená zmena stavby dodatočne povolená, alebo môže stavebný úrad rozhodnúť o jej odstránení 
(§ 88a stavebného zákona), 

e) realizovať stavbu v súlade s platným a účinným všeobecným nariadením mestskej častí, ktoré určuje 
pravidlá pri stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prácach, 

f) neprekročiť prípustné hodnoty určené Vyhláškou č. 549/2007 Z. z. MZ SR, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, 

g) pred zahájením výstavby je stavebník povinný odsúh lasiť všetky podzemné a nadzemné vedenia s ich 
správcami a vytýčiť ich na tvare miesta, a pri realizácii stavebných objektov je nutné dodržať príslušné 
normy STN alebo EN o križovaní a priestorovej úprave vedení technického vybavenia územia, ako aj 
podmienky stanovené správcami inžinierskych sietí, 

h) prípadné nároky zo škody spôsobenej stavebnou činnosťou na susedných alebo výstavbou dotknutých 
nehnuteľnostiach reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení 
neskorších predpisov, 

i) toto rozhodnutie nenahrádza povolenie na rozkopanie komunikácií, ktoré v prípade potreby vydá 
príslušný správca komunikácie, 

j) v prípade záberu verejného priestranstva požiadať o povolenie na zvláštne užívanie komunikácie 
príslušný cestný správny orgán, 

k) vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie, alebo 
zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, 

1) dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa 
vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno 
užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia (§ 76 ods. ) stavebného zákona). Stavebný úrad môže 
s kolaudačným konaním spojiť konanie o zmene stavby(§ 81 ods. 4 v nadväznosti na§ 68 stavebného 
zákona), pokiaľ sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným 
úradom v stavebnom konaní. Ak zmena stavby spočíva iba v nepodstatných odchýlkach od projektovej 
dokumentácie overenej v stavebnom konaní - ak sa nemení umiestnenie, pôdorysné ani výškové 
ohraničenie stavby, účel, konštrukčné ani dispozičné riešenie, možno zmenu po dohode so stavebným 
úradom vyznačiť priamo v overených vyhotoveniach pôvodnej projektovej dokumentácie stavby 
a prerokovať v kolaudačnom konaní (§ 11 ods. 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona). Podstatné odchý lky (iné ako nepodstatné, uvedené vyššie) 
vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu budú predmetom konania o dodatočnom 
povolení stavby v zmysle § 88a stavebného zákona, ak dôjde k zákonným predpokladom na začatie 
konania o dodatočnom povolení stavby, 

m) stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a zariadeniach 
počas zvláštneho užívania komunikácie, 

n) stavebníci sú povinní prípadné poškodenie zelene opätovne zrevital izovať, 
o) na opornom múre je zo strany suseda prípustná estetická úprava, ktorá nezasiahne do jeho statiky, 
p) po dohode medzi účastníkmi konania je prípustná úprava výšky oplotenia do takej miery, aby nebola 

ohrozená bezpečnosť osôb v zmysle § 28 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. 

V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou 
nezačalo do dvoch rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených 
prípadoch neurčil na začatie stavby dlhš iu lehotu. So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie 
nenadobudne právoplatnosť. 

Účastníci konania nevzniesli námietky. 

ODÔVODNENIE 

Radoslav Laurinec, Hál kova 32, 831 03 Bratislava a Mgr. Lenka Laurincová, Hálkova 32, 
83 1 03 Bratislava diía 28. 11.2018 podali a dňa 23.0 1.20 18 naposledy dop lni li žiadosť o vydanie stavebného 
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povolenia na stavbu pod názvom „Tajovského 25 - oporný múr, oplotenie a úprava terénu", ktorá sa bude 
nachádzať na pozemku reg. „C" pare. č. 3895/1 k. ú. Staré Mesto. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné 
konanie o povolení uvedenej stavby. 

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 
listom č. 1884/2677/20 18/ST A/Zsi zo dťía 23.01.20 18. Diía 15.02.2018 sa uskutočnilo ústne pojednávanie 
spojené s miestnym zisťovaním, z ktorého bola spísaná zápisnica. Účastníci konania predložili pripomienky, 
ktoré boli vzájomne akceptované, a podľa ktorých: - si písomne upravia výšku a typ horného oplotenia, -
stavebník uvedie prípadne poškodenú zelel1 do pôvodného stavu, - stavebník strpí estetické úpravy oporného 
múra, ktoré nezasiahnu do statiky. Tieto pripomienky boli zaradené do ostatných podmienok tohto rozhodnutia 
pod písmenami n) až p). 

V stavebnom konan í neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania. 

Stanoviská oznámili dotknuté orgány a organizácie: 
- Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, odpadové hosp. č. OU-BA-OSZP3-2017/l03825/HEL/I 

zo dňa 22.11.2017 

Stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v§ 62 stavebného 
zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že realizáciou 
stavby nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jej uskutočnenie 

a osobitnými predpismi. 
Stavebný úrad zistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií 

požadovaných osobitnými predpismi. Projektová dokumentácia stavby spÍňa všeobecné technické požiadavky 
na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný 
úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Správny poplatok podľa V. časti zákona č. 145/J 995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov vo výške 30,00 € bol uhradený dňa 28.1 1.2017. 

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 je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, 
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3. 

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

Tento dokument bude z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania - v zmysle § 36 ods. 4 a § 61 ods. 4 
stavebného zákona doručený verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli stavebného 
úradu (Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava) a zároveň bude 
zverejnené na webovej stránke miestneho úradu - www.staremesto.sk v časti „úradná tabuľa" . Posledný deň 
tejto lehoty je di'íom doručenia. 
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Doručí sa: 
1. účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

Radoslav Laurinec, Hálkova 32, 831 03 Bratislava 
Mgr. Lenka Laurincová, Hálkova 32, 83 1 03 Bratislava 
moreti, s.r.o., - Ing. arch Branislav Hantabal, Bajkalská 7/a, 831 04 Bratislava (projektant) 
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
vlastníci stavebného objektu na Tajovského ulici č. 23, súp. č. 3324, na pozemku registra „C" pare. č. 

3895/4 k. ú. Staré Mesto a pozemkov registra „C" pare. č. 3895/3,4 k. ú. Staré Mesto 
vlastníci pozemku registra „C" pare. č. 3894/3 k. ú. Staré Mesto 

Na vedomie: 
dotknutým orgánom doporučene: 

2. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 81 1 04 Bratis lava 1 
3. Okresný úrad Bratislava, odb. starostlivosti o ŽP, odpadové hosp„ Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 

účastníkom konania (nemá právne účinky doručovania) : 

4. Radoslav Laurinec, Hálkova 32, 831 03 Bratislava 
5. Mgr. Lenka Laurincová, Hálkova 32, 831 03 Bratislava 
6. moreti, s.r.o„ - Ing. arch Branislav Hantabal, Bajkalská 7/a, 831 04 Bratislava (projektant) 
7. Ing. Ľubomír Kaplan, Ševčenkova 4, 851 O 1 Bratislava 
8. Ing. Ivan Kap Jan, Štefana Králika 1 O, 841 08 Bratislava 
9. Ing. Juraj Kaplan, Piešťanská 23, 922 21 Moravany nad Váhom 


