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

Číslo záznamu: 2648/3599/2018/STA/Sul-A/04 V Bratislave, 26.02.2018 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratis lava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") podľa § 117 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon") v nadväznosti na§ 7a ods. 2 písm.i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej 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 nadväznosti na § 2 písm.e) 
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, v zmysle § 46 a§ 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok"), zastúpená starostom mestskej časti 

v zmysle § 17 ods.3 zákona o hlavnom meste, v spojenom územnom a stavebnom konaní podľa § 37 ods. 2 a § 
62 stavebného zákona preskúmal návrh na umiestnenie stavby a žiadosť o stavebné povolenie v spojenom 
konaní, ktorú dňa 25.05.2017 podal 

JUDr. Ľuboš Chovanec, Čajakova 6884/18, 811 05 Bratislava 

v zastúpení Ing. Danou Tarabovou Suškovou konatel'kou spoločnosti PRESS & BURG Consulting s.r.o., so 
sídlom Hrobákova 1633/ 1, 851 02 Bratislava (ďalej Jen „stavebník") a na základe tohto preskúmania vydáva 
v spojenom územnom a stavebnom konaní podľa § 39, § 39a a § 66 stavebného zákona v nadväznosti na § 4 
a § 1 O vyhlášky č. 453/2000 Z.z„ ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

rozhodnutie o umiestnení a povolení stavby 

na zmenu dokončenej stavby: 
„ Rodinný dom , Mudroňova č. 7, Bratislava" 

(ďalej len „stavba") nehnuteľnosti súpisné číslo 1O1683 na pozemku register "C" pare. č. 1071 a pozemku pare. 
č. 1070 v katastrálnom území Staré Mesto, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projektantami Ing. 
Svenom Szokolayom, autorizovaný architekt, reg. č. *07 l 5AA * a Ing. Milanom Christophorym, autorizovaný 
stavebný inžinier, reg. č. 2857* A *I, Ateliér-S, s.r.o., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava, dátum 12.2017. 

Pre umiestnenie a uskutočňovanie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Členenie stavby: 
SO.OJ Rodinný dom 
S0.02 Oporné múry a bazén 
SO 03 Prípojka NN 

2. Predmetom umiestnenia a uskutočnenia je rekonštrukcia samostatne stojaceho rodinného domu. 
Pôvodný rodinný dom má jedno podzemné, dve nadzemné podlažia a podkrovie s dreveným krovom 
sedlového tvaru s valbami. Rekonštrukciou, prístavbou a nadstavbou vznikne rodinný dom s podzemným 
podlažím, s dvoma nadzemnými podlažiami a jedným ustúpeným podlažím s plochou strechou a s novým 
architektonickým dispozičným riešením. Objekt je vertikálne prepojený schodiskom a výťahom. 
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3. Búracie práce pozostávajú z: 
• Odstránenia dreveného krovu s krytinou a všetkých nenosných konštrukcií strechy, 
• Odstránenia deliacich priečok v podkroví, 
• Odstránenia celého stropu s podlahou nad 2.NP, 
• Odstránenia priečok na l .NP a na 2.NP, 
• Odstránenia existujúceho schodiska, 
• Vybúranie prevažnej časti nosnej konštrukcie stropu nad 1.NP a 1.PP v mieste nového schodiska 

a výťahu, 
• Úpravy otvorov v nosných stenách pre okná a dvere - ich zväčšenie alebo zmenšenie, 
• Vybúranie ( zväčšenie ) otvoru v existujúcom opornom múre pre navrhovaný vjazdový vstup zo 

strany ulice Hradné údolie. 
Z pôvodného rodinného domu sa ponechajú základy, ktoré sa upravia sa len v mieste napojenia nových 
základov, zvislé steny s úpravami a časť stropu na 1.PP a l .NP. 

4. Pôvodný rodinný dom má obdÍžnikový pôdorysný tvar rozmerov 10,590m x l 4,900m. Orientácia čelnej 
fasády objektu je na severovýchod, pozdlžne s Mudroňovou ulicou. Prístavba je umiestnená v zadnej časti, 
t.j., orientovanáje k ul. Hradné údolie. Prístavba nadväzuje na rožnújuhozápadnú časť pôvodného objektu, 
lemuje ho a vytvára tak okolo rohu pôvodnej stavby pôdorysný tvar písmena L. Zo západnej strany má 
vonkajšiu dÍžku 8, l 70m, šírku 2,300m a z južnej strany má vonkajšiu dÍžku 6,800m a šírku l ,980m. 
Pôdorysný tvar rodinného domu po vytvorení prístavby sa zmení z obdÍžnika do tvaru dvoch posunutých 
prekrývajúcich sa obdÍžnikov, pričom celkový rozmer zo západnej strany je 12,570m (pôvodne 10,590m), 
celková dÍžka 17 ,200m ( pôvodne l 4,900m). Výškové osadenie rodinného domu ±0,000 - podlaha l .NP je 
na úrovni 219,250 m.n.m. Výška atiky strechy je na kóte 10,600m od úrovne ±0,0000 ( výška stropu 
v pôvodnom podkroví je na kóte 10,680m) . 

Bazén má obdÍžnikový tvar rozmerov 3,00m x 10,00m. Pri bazéne je terasa obdÍžnikového tvaru 
rozmerov 3,lOm x 2,lOm. Vjazd na pozemok má šírku 3,00m. Odstavná plocha má plochu 35,83m2 aje zo 
zatrávňovacích plastových tvaroviek. V stup pre peších z komunikácie Mudroňova ul. je zalomeným 
chodníkom šírky l,Om, dÍžky 9,63m a 5,96 ma má plochu l 7,38m2

• 

5. Pôvodný rodinný dom je umiestnený na pozemku pare. č. 1071 k.ú. Staré Mesto. Terén je svahovitý so 
sklonom od Mudroňovej ulice do Hradného údolia. Prístavba, bazén a spevnené plochy sú umiestnené na 
pozemku pare. č. 1070 k.ú. Staré Mesto. 

Čelná východná fasáda je od pozemku pare. č. 21502/2 k.ú. Staré Mesto ( Mudroňova ul. ) vo 
vzdialenosti l l ,400m. Severná fasáda je vo vzdialenosti 3,840m (fasáda pôvodného rodinného domu) až 
4,830m (fasáda prístavby) od spoločnej hranice s pozemkom pare. č . 21478 k.ú. Staré Mesto ( ul. Strmá 
cesta). Zo západnej strany od spoločnej hranice s pozemkom pare. č. 1069/1 k.ú. Staré Mesto (na ktorom 
je jestvujúci bytový dom, nehnuteľnosť súpisné číslo 102002 ), je prístavba vo vzdialenosti 11,31 Om. 
Z tejto strany sú umiestnené vonkajšie terasy, jedna z terás so vstupom z rodinného domu, druhá je 
umiestnená pri bazéne nad jeho technologickou časťou. 

Východná časť objektu od spoločnej hranice s pozemkom pare. č . 1073/1 k.ú. Staré Mesto je 
v minimálnej vzdialenosti 2,790m, od jestvujúceho rodinného domu, nehnuteľnosti súpisné číslo 1682 na 
pozemku pare. č. 1072 k.ú. Staré Mesto je v minimálnej vzdialenosti 4,31 Om. Severovýchodný roh stavby 
je v najkratšej vzdialenosti od jestvujúceho rodinného domu, nehnuteľnosti súpisné číslo 1684 na pozemku 
pare. č. 1662/1 k.ú. Staré Mesto, vo vzdialenosti 12,320m. 

Odstavná plocha je umiestnená na pozemku pare. č. 1070 k.ú. Staré Mesto v zadnej rožnej časti s 
pozemkom pare. č. 1073/1 k.ú. Staré Mesto. Bazén je vo vzdialenosti 3, 77m až 8,0m od spoločnej hranice s 
pozemkom pare. č. 214 78 k.ú. Staré Mesto ( ul. Strmá cesta). 
Umiestnenie stavby je zrejmé zo zákresu do kópie katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu 
tohto rozhodnutia. 

6. Vyhodnotenie navrhovanej stavby vo vzťahu k ÚPZ: , 
Stavba sa nachádza v území, na ktorom je v platnosti Uzemný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 
2007 v znení neskorších zmien a doplnkov a územný plán zóny Mudroňova ( juhozápad ) v znení 
neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len UPN - Z ). Stavba sa nachádza v regulačnom bloku č. 10 
predmetnej UPN - Z. 
Parametre stavby: 
Plocha pozemku pare. č. 1070 podľa LV č. 4649 491,00m2 

Plocha pozemku pare. č. 1071 podľa L V č. 4649 256,00m2 

Celková plocha pozemkov 747,00m2 

Pôvodná zastavaná plocha RD 134,12m2 
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Zastavaná plocha prístavby 51,37m2 

Zastavaná plocha celkom 185,49m2 

Prírodná plocha 443,91m2 

Spevnené plochy 117,60m2 

(vonkajšie terasy, bazén, chodník, odstavná plocha, oporné múry) 
Stavebný objem 1964,15m3 

Záväzné regulatívy funkčného využiäa a priestorového usporiadania - sektor č. 10119-6: 
Funkčné využitie: bývanie návrh: bývanie v súlade 
Typologický druh zástavby: rodinný dom samostatne stojaci 

návrh: RD samostatne stojaci v súlade 
Stavebná činnost:· nadstavba(U), prístavba(P), stavebné úpravy(R) 

návrh: prístavba, stavebné úpravy v súlade 
Maximálna podlažnosť: 2 nadzemné podlažia + 1 ustúpené podlažie alebo podkrovie; počet podzemných 
podlaží je regulovaný tak, aby nepresiahol dvojnásobný počet nadzemných podlaží 

návrh: IPP+2NP+ustúpené v súlade 
Index zastavanej plochy: 0,25 (pri celkovej ploche pozemku 747,00m2 max. zastavaná plocha 186,75m2

) 

návrh: 0,248 ( zastavaná plocha 185,49) 
v súlade 

Index prírodnej plochy: 0,60 (pri celkovej ploche pozemku 747,00m2 min. prírodná plocha 448,20m2 ) 

návrh: 0,59 (prírodná plocha 443,9lm2
) 

akceptovateľné 
Stavebné čiary: predná stavebná čiara daná existujúcou zástavbou, resp. v nároží Mudroňovej ulice 
a Strmej cesty je stanovená vo vzdialenosti 5m od Mudroňovej ul.; zadná stavebná čiara nie je stanovená 

návrh: bez zmeny v súlade 
Index stavebného objemu: l lm3/m2( pri zastavanej ploche 185,75m2 ) 

návrh: 10,59 v súlade 
Minimálna veľkosť stavebného pozemku pre možnosť novej zástavby: 600m2 

celková plocha pozemkov 747m2 v súlade 
Maximálna výmera pre výpočet plochy zastavania: 1000m2 v súlade 
Druh oplotenia: stavebný pozemok je možné oplotiť pevným priehľadným prípadne živým plotom 
(priehľadný plot do maximálnej výšky 1600mm, alebo živý plot maximálnej výšky lOOOmm) 

v súlade 

Posledné ustupujúce podlažie: je časť budovy vymedzená dvoma najbližšie nad sebou nasledujúcimi 
horizontálnymi deliacimi konštrukciami, ktorej zastavaná plocha zaberá max. 49% zastavanej plochy 
predchádzajúceho podlažia 
(pri ploche 2.NP 200,4lm2 a pri a zastavanej ploche ustúpeného podlažia 99,66m2) 

návrh: 0,497 akceptovateľné 

Navrhovaná novostavba v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie nie je v rozpore so záväznou 
reguláciou v území určenou v územnoplánovacích podkladoch. V zmysle §39a ods.4) stavebného zákona 
v znení neskorších predpisov stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným 
konaním, nakoľko podmienky na umiestnenie stavby vyplývajú z územného plánu zóny. 

7. Dispozičné riešenie rodinného domu s 1 bytovou jednotkou je nasledovné: 
1.PP: 
(úžitková plocha 60,31 m 2 , na kóte -3, 1 OOm) 

• Schodiskový priestor s výťahom, technológia, sklad, chodba 

1.NP: 
(úžitková plocha celkom bez terasy 146,16 m 2, terasa 12,Sm 2

, na kóte± O,OOOm) 

• Schodisková hala s výťahom, vstupná hala, kúpeľňa, šatník , salón, sklad, kuchyňa, jedáleň, obývačka 

2.NP: 
(úžitková plocha celkom bez balkóna 147,90 m 2, balkón 12,28m 2, na kóte ± 3,630m) 

• Schodisková hala s výťahom, 2 x izba, 3 x kúpeľňa, spálňa, balkón 
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3.NP (ustúpené podlažie): 
(úžitková plocha celkom (bez terasy) 78,72 m 2 , terasa 10m2, terasa s tieniacou pergolou 82,85 m2, na 
kóte +6,920m ) 

• Schodisková hala s výťahom, ateliér, kúpeľňa+ práčovňa 

Pôvodná podlahová plocha 
Pôvodná podlahová plocha nadzemnej časti 
Podlahová plocha po dostavbe (vrátane výťahu ) 
Podlahová plocha nadzemnej časti po dostavbe (vrátane výťahu ) 

318,66 m2 

262,43 m1 

433,09 m1 

369,78m2 

8. Rodinný dom je prístupný vstupom pre peších z ul. Mudroňova, vjazd pre motorové vozidlá je z ul. Hradné 
údolie. 

9. Statická doprava: Na pozemku stavebníka je navrhnutá výstavba 2 nových parkovacích miest. Odstavná 
plocha májeden vjazd z miestnej komunikácie Hradné údolie. 

10. Napojenie na verejné inžinierske siete: 
Elektroinštalácia: Energetická časť novostavby rodinného domu je tvorená rozvádzačom RD. Prívod do 
rozvádzača RD je riešený káblom CYKY-J 4xl 6mm2 z elektromerového rozvádzača RE. Rozvádzač RE je 
umiestnený v oplotení rodinného domu aje súčasťou SO 03 Prípojka NN. 
Vodovod: Pre daný pozemok je zriadená jedna vodovodná prípojka DN 32. Na pozemku je existujúca 
vodomerná šachta. Táto ostáva bez zmeny, navrhnutá je iba nová vodomerná zostava v šachte. Do objektu 
bude privedená samostatná prípojka vody pre hygienické sociálne účely. 
Kanalizácia: Odvádzanie odpadových vôd je riešené jednotnou kanalizáciou sekundárne delenou na 
splaškovú a dažďovú. Splaškové a dažďové vody budú odvádzané samostatnou kanalizačnou prípojkou DN 
150 do verejnej kanalizácie DN 300, ktorá je vedená v komunikácii pred pozemkom stavebníka. Na trase 
prípojky budú kanalizačné šachty KŠ. Dažďové vody budú odvádzané dažďovými zvodmi, ktoré budú 
následne napojené do prípojky kanalizácie. 
Plynofikácia: Na pozemok stavebníka je privedený plyn jednou existujúcou STL prípojkou plynu DN25. 
Na hranici pozemku je osadená skrinka regulácie a merania plynu. Keďže v danom mieste je navrhnutý 
nový vstup na pozemok, navrhnuté je skrátenie existujúcej prípojky plynu. Na pozemku stavebníka je 
navrhnutý zemný uzáver. Za ním bude pokračovať potrubie cca 0,5m vľavo, kde je navrhnutá nová skrinka 
regulácie a merania plynu. Od skrinky MP je navrhnutý nový rozvod plynu. 
Vykurovanie: Vykurovacia sústava je navrhnutá teplovodná s núteným obehom vykurovacej vody pre 
radiátorové vykurovanie, podlahové ·vykurovanie, ohrev TV a ohrev bazénovej vody. Na pokrytie tepla pre 
rodinný dom sú navrhnuté 2ks nízkotlakové kondenzačné teplovodné kotly GEMINOX THRs 2-17C, 
výkonu á 2,3-16,9kW, zemný plyn á 1,8m3/hod, s odvodom spalín a prívodom spaľovacieho vzduchu 
koncentrickým potrubím a nadstrešným nadstavcom pre každý kotol samostatne. 
Solárne zariadenie je určené pre ohrev TÚV a ohrev bazénovej vody. Na streche budú osadené 2 kusy 
solárnych panelov V ARISOL DF s počtom trubíc 150 pre 1 kolektor, s príslušenstvom na osadenie 
a uchytenie na streche a prepojenie kolektorov. 

11. Ostatné stavebné objekty 
S0.02 Oporné múry a bazén: Novonavrhované oporné múry na hranici pozemku čiastočne zachytávajú 
stávajúce oporné múry, ktoré sú v dezolátnom stave a je potrebné ich sanovať. Oporné múry sú navrhnuté 
uholníkové, železobetónové, monolitické a sú navrhnuté v dolnej časti pozemku a okolo bazéna. Existujúce 
oporné múry s prístupom z ulice Hradné údolie ostávajú v pôvodnom tvare s vybúraním otvoru pre nový 
vstup. Druhý existujúci oporný múr zo strany Strmá cesta je potrebné nadvýšiť s vyšším upraveným 
terénom na pozemku. Na oporných múrov je navrhnuté celosklenné zábradlie výšky l ,Om. 
SO 03 Prípojka NN: Prípojku NN tvorí kábel NAVY-J 4x25mm2 zo vzdušnej rozvodnej siete do 
poistkovej skrine SPPO umiestnenej na podpernom bode jestvujúceho stÍpa vzdušného vedenia NN. 
Poistkovú skriňu SPPO dodá Západoslovenská distribučná a.s., Z poistkovej skrine SPPO bude kábel 
NAVY-J 4x25mm2 uložený v ochrannej trubke a ďalej v zemi v hÍbke 70cm, riadne zapieskovaný 
a chránený tehlami. Kábel bude ukončený v poistkovej skrini SPPO a elektromerovom rozvádzači RE 
v oplotení rodinného domu na verejne prístupnom mieste. Z elektromerového rozvádzača do rozvádzača 
rodinného domu bude kábel CYKY-J 4x16 mm2 uložený v zemi a následne pod omietkou rodinného domu. 

12. Súčasťou projektovej dokumentácie je: 
A. Sprievodná správa 
B. Súhrnná technická správa 



C. Celková situácia 
C 1 Celková situácia - vjazd 
C2 Situácia - indexy 
C3 Situácia - spevnené plochy 

D. Koordinačná situácia 
Stavebná časť 
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Statický posudok stavby pre stavebné povolenie 
Prípojka NN 
Elektroinštalácia 
Ústredné vykurovanie 
Vzduchotechnika 
Zdravotechnika a plynofikácia 
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti 
Tepelnotechnický posudok budovy 
Svetelnotechnický posudok 

13. podľa § 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 nonnami, zvlášť nonnami 
protipožiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými; 
- v zmysle § 66 ods. I stavebného zákona v nadväznosti na § 8 Vyhlášky 532/2002 Z.z„ ktorou sa 

.ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, sa pre výstavbu a 
užívanie stavby určuje podmienka, aby stavebník zabezpečil podľa uvedených právnych predpisov 
zodpovedajúce vybavenie stavby odstavnou a parkovacou plochou, počas celej predpokladanej 
životnosti stavby. Splnenie týchto podmienok a požiadaviek bude stavebný úrad preskúmavať aj v 
kolaudačnom konaní, v zmysle § 82 stavebného zákona bude plnenie tejto podmienky premietnuté do 
podmienok užívania stavby, 

c) lehota na dokončenie stavby - stavba bude dokončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia, 

d) plniť požiadavky uplatnené dotknutými orgánmi a plniť požiadavky vlastníkov sietí a zariadení 
verejného dopravného technického yybavenia na napojenie na tieto siete: 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, referátu špeciálneho stavebného úradu, 
referátu dopravy 

• Dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, predovšetkým 
nariadenie č. 8/2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku, sypký materiál musí byť umiestnený vo vhodnej 
nádobe alebo zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia a verejnej 
kanalizácie (napr. odplavením, odviatím vetrom ), 

• V zmysle zákona č. 135/1961 Zb o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
p3redpisov počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných 
priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 

• Pred začatím prác na realizácii prípojky nn a v prípade záberu verejného priestranstva požiadať o 
povolenie na zvláštne užívanie komunikácie na Mudroňovej ulici hlavné mesto SR a na Strmej ceste 
mestskú časť Bratislava-Staré Mesto, 

• Pri vedení trasy priečne cez komunikáciu využiť technológiu pretláčania, 
• Pri vykonávaní výkopových prác zabezpečiť prechod pre chodcov a umožniť vstupy do priľahlých 

nehnuteľností, 

• Uhradiť všetky prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a zariadeniach počas zvláštneho 
užívania komunikácie, 

• Riešenie dopravnej situácie a dopravné značenie počas stavby odsúhlasiť v Operatívnej komisii na 
oddelení dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, 

• Na stavbe umiestniť tabuľu s označením stavebníka, zodpovedného zástupcu, dátumu začatia a 
ukončenia stavby a číslom stavebného povolenia. 

Každú zmenu nad rámec tohto záväzného stanoviska je stavebník povinný uskutočniť len po 
predchádzajúcom súhlase referátu špeciálneho stavebného úradu a referátu dopravy. 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto, referát životného prostredia 
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• zásobovanie pitnou vodou bude jestvujúcou vodovodnou prípojkou, 
• splaškové a dažďové vody budú odvádzané samostatnou kanalizačnou prípojkou DN 150 do verejnej 

kanalizácie DN 300, 
• napojenie na verejné vodohospodárske zariadenia je možné uskutočniť len podľa podmienok BVS,a.s. 

Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava 
1. Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom ( rez, pohľad ) odvádzanie znečisťujúcich 

látok zo spaľovania zemného plynu dvomi samostatnými dymovodmi, s ústím vo výške 10,800m nad 
úrovňou terénu (±0,000=219,250 m.n.m.), s prevýšením 0,735m nad miestom vyústenia na streche. 
Odvádzanie znečisťujúcich látok zo spaľovania tuhého paliva samostatným komínom s ústím vo výške 
l l,200m nad úrovňou terénu (±0,000=219,250 m.n.m.), s prevýšením l,200m nad miestom vyústenia 
na streche. 

2. Obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou 
vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje 
s prašnými látkami zakapotovať. 

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

4. Na spevnenej ploche parkoviska odporúčame uprednostniť pojazdnú zámkovú dlažbu, resp. 
zatrávňovacie tvárnice. 

Krajského pamiatkového úradu Bratislava 
1. Farebnosť povrchovej úpravy obvodového plášťa objektu riešiť v omietke, pred realizáciou prerokovať 

s KPÚ BA farebnosť exteriérových povrchových úprav objektu a predložiť vzorky farebného riešenia 
na schválenie KPÚ BA. 

2. Všetky technické zariadenia (VZT a pod. ) musia byť riešené v objeme stavby. 
3. Oporné múry z kyklopského muriva zachovať, stavbou dotknutú časť oporného múru rekonštruovať 

v existujúcom výraze a mierke s použitím pôvodného materiálu a spôsobu ukladania. 
4. V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa 

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

5. Každú závažnú zmenu oproti schválenému zámeru a zmenu oproti alebo nad rámec tohto rozhodnutia 
je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom. 

Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy 
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa 
zákona č. 50/1 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších 
predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri 
kolaudačnom konaní. 
Okresného úradu Bratislava, oddelenie ochrany prírody z hľadiska odpadového hospodárstva 
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 využitý 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 prípravu na opätovné použitie 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 50kg 
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 
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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 vzn iku 
(t.j . v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas ( napr. do naplnenia veľkoobjemného kontajnera ), následne 
sa musí ihneď odviesť k oprávnenému odberateľov i, 

3. Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob nakladania s odpadom 
17 05 06 výkopová zemina iná ako v 17 05 05. 

4. 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 ktoľej odpad pochádza, inak doklad 
nebude považovaný za ľelevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených 
dokladov. 

Západoslovenskej energetiky, a.s. 
Odber el. energie pre rodinný dom s inštalovaným výkonom 40kW (čo predstavuje max. súčasný príkon 
12kW) bude pripojený z existujúceho vzdušného vedenia NN na Mudroňovej ul. pri č. 7 ( stÍp č. 2437) 
vybudovaním novej káblovej prípojky NN a skrine merania RE s dimenziou hlavného ističa 3x32A vyp. 
chyr. B + 2A pre HDO EIC-24ZZS50770250007. 
Druhý odber EIC 24ZZS50770260002 bude zo strany stavebníka ukončený a elektromer zdemontovaný. 
Prípojku buduje stavebník na vlastné náklady a zostáva jeho majetkom. Pôvodnú prípojku stavebník odpoj í 
a zdemontuje. 
1. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. 

(silové aj oznamovacie) a dodržiavať ich ochranné pásma podľa §43 zákona 251/2012 Z.z. 
o energetike a jeho noviel. Zakresl'ovanie 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. 

2. Pred zahájením výkopových prác je potrebné v dostatočnom predstihu požiadať o zakreslenie 
a o vytýčenie podzemných elektrických vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, 
a.s„ Vo vytyčovacom protokole budú stanovené podmienky prác v blízkosti našich zariadení. 

3. Po realizácii prípojky nn zo strany stavebníka žiadame dodať príslušnému špecialistovi správy 
energetických zariadení: 
• Plán skutočného vyhotovenia prípojky potvrdený zhotoviteľom so zakreslenou trasou kábla NN 
• Správu z Odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia ( revízna správa ) 

prípojky nn 
4. Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s., následne zabezpečí: 

• Osadenie novej poistkovej skrine typu SPPl /1 na podpernom bode č. 2437 ajej pripojenie na 
vzdušné vedenie, 

• Pripojenie prívodného káblu el. prípojky do poistkovej skrine. 
5. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. 
6. Značku a dátum týchto technických podmienok požadujeme uviesť pri rozhodnutiach stavebného 

úradu. 
7. Platnosť tohto stanoviska je 2 roky od dátumu vystavenia. 
8. Pri jednaniach v hore uvedenej veci na ZSD požadujeme predložiť toto stanovisko. 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
Platné: „ TECHNICKÉ PODMIENKY pľipojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod 
a verejnú kanalizáciu a technické podmienky Zľiaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej 

pľípojky v podmienkach Bľatislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s." sú dostupné v kontaktných 
centľách a zverejnené na internetovom sídle www.bvsas.sk 
A. Zásobovanie vodou 
a) Vodovodná prípojka 

1. Ak jestvujúca vodovodná prípojka, príp. jej časť, nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť realizovaná 
ich rekonštrukcia na náklady vlastníka. 

2. Vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomerom musí byť priama bez lomov. 
3. Vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu môžu len tie osoby, ktoré sú na to 

prevádzkovateľom určené. 

4. Na vodovodnej prípojke medzi verejným vodovodom a vodomerom nesmú byť vykonávané žiadne 
zmeny, úpravy a pre ložky, ktoré by mohli mať vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na 
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meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody. 
5. Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane vnútorných 

rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor. 
6. Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byt' prepojená s potrubím iného vodovodu, vlastného 

zdroja vody ( napr. studne) alebo iného zdroja vody a nesmie byt' situovaná v blízkosti zdroja tepla, 
ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie teploty pitnej vody. 

b) Vodomerná šachta 
1. Vodomerná šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené meradlo-vodomer. 

Vodomer je súčasťou vodomernej zostavy aje vo vlastníctve BVS. 
2. Vodomerná šachta umiestnená na parcele č. 1070 musí byť stavebne a priestorovo vyhovujúca 

požiadavkám BVS. 
3. Majiteľ je povinný vodomernú šachtu zabezpečiť tak, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu 

meradla a v zimnom období ochrániť meradlo proti zamrznutiu. 
4. Vodomerná šachta žiadnym spôsobom nesmie ohrozovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov 

vykonávajúcich činnosti spojené s odčítaním vodomerov, výmenou vodomerov, opravami 
vodomerných zostáv a inými prácami súvisiacimi s meradlom. 

5. Vo vodomernej šachte je prísne zakázané skladovaf akýkoľvek materiál nesúvisiaci s prevádzkou 
vodomernej šachty. 

B. Odvádzanie odpadových vôd 
a) Kanalizačná prípojka 

1. Ak jestvujúca vodovodná prípojka, príp. jej časť, nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť realizovaná 
ich rekonštrukcia na náklady vlastníka. 

2. Kanalizačnú prípojku, ktorej súčasťou musí byť revízna šachta na kanalizačnej prípojke, je potrebné 
riešiť v zmysle STN 75 60101, STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov, príp. súvisiacich noriem 
(stúpačky, poklop a pod.) 

3. Revíznu šachtu na kanalizačnej prípojke požadujeme umiestniť na pozemku vlastníka nehnuteľnosti . 

4. Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a nové 
údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie. 

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

SPP - distribúcia, a.s. 

VŠEOBECNÉPODMJENKY: 
- Stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského zariadenia 

medzi investorom a SPP-D, v zastt'.ipení p. Peter Jung, tel.č +421 02 2040 2147, e-mail: 
peter.jung@spp-distribucia.sk, 

- bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské 
zariadenie do prevádzky, 

- v zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť 
ten, kto potrebu preložky vyvolal, 

- 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 a/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 činností, 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 
447b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na 
webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk). 

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

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 
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508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich 
technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN EN 1775, STN EN 12327, 
STN 38 6442, STN 38 6443,STN 73 6005, TPP 704 OlJPP 605 02JPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 
12, 

- 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 6000690317, 
SKSPPDISOOO 120012035„ 

TECHNICKÉ PODMIENKY: 
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 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 trasa pripojovacieho plynovodu rešpektovala iné vedenia s 
ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k 
vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, 

- 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 boli prístupné z 
verejného priestranstva, 

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie a odpojovacie práce (ostrý prepoj) medzi 
existujúcom distribučným plynovodom a budovaným pripojovacím plynovodom vykonala iba 
oprávnená osoba - zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom 
stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D, 

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby po vykonaní prepoja a odpoja prípojkovým „T kusom" bola 
vykonaná skúška tesnosti, vrátane vyhotovenia Zápisu, 

- stavebník je povinný minimálne 3 pracovné dni pred zasypaním pripojovacieho plynovodu požiadať o 
vykonanie kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu prostredníctvom on-line aplikácie na 
webovom sídle SPP-D, 

- 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, 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 
- Pred realizáciou preložky ( skrátenia ) PP zabezpečiť demontáž existujúceho plynomeru ( u svojho 

dodávateľa 

- plynu) a novú skrinku s meraním pripraviť pre montáž plynomeru BK 4T G4 ( rozostúp hrdiel 250 ± 
0,5) na 

- hranici pozemku - voľne prístupnú pre pracovníkov SPP- distribúcia a.s„ 
- Skrátením PP sa rozumie osadenie HUP - v zemnom prevedení 0,5m pred hranicou súkromného 

pozemku p.č. 1071 
- Existujúci PP z ocele musí byt' galvanický oddelený od OPZ izolačným spojom. 
- Skracovaný PP DN25je evidovaný pod č. -ID 874673. 
- Za technické riešenie pripojenia plyn. odberného zariadenia zodpovedá projektant a odborný 

pracovník 
- montážnej organizácie. K Žiadostí o montáž merad la predložiť: Zmluvu o pripojení odberného 

miesta, Potvrdenie zo Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby (technicko-právnej dokumentácie), Správu 
o odbornej prehliadke OPZ, DRZ a Tlakovú skúšku OPZ, 

TECHNICKÁ INŠPEKCIA a.s. 
Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení 
uvádzame pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby: 

2. 1. V súhrnnej technickej správe uvedená vyhláška č. 374/1990 Zb. je zrušená a nahradená vyhláškou č. 
147/2013 Z.z. ISTI 

2.2. Domový výťah - zvislá zdvíhacia plošina určená na používanie osobami so zníženou pohyblivosťou 
musí plne zodpovedať požiadavkám STN EN 81-41. /ZZ/ 

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich 
súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 
Pracovné prostriedky - domový výťah - zvislá zdvíhacia plošina určená na používanie osobami so zníženou 
pohyblivosťou je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3a4 zákona č.1 24/2006 Z. z. v znení neskorších 
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predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z, z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, 
aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie. 
Technické zariadenie - domový výťah - zvislá zdvíhacia plošina určená na používanie osobami so zníženou 
pohyblivosťou je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. Pri uvedení na trh alebo do 
prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohoto predpisu. 
Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania - pre výťah, 
Uvedené pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia. 

e) so stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť, 
f) dodržiavať platné a účinné predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a ochrany 

životného prostredia, 
g) 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 nonnami, zvlášť normami 
protipožiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými; 

h) stavba bude uskutočnená dodávateľsky 
i) na uskutočňovanie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na 
zamýšľaný účel (podľa zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch), 

j) začatie stavby oznámiť na stavebný úrad do 5 dní, písomne na adresu uvedenú v záhlaví rozhodnutia, 
alebo e-mailom na adresu : miriam.sulekova@staremesto.sk. 

14. podľa § 66 ods. 3 stavebného zákona : 
a) Stavebný úrad týmto oznamuje, že na stavbe moze byť vykonaný štátny stavebný dohľad 

povereným zamestnancom stavebného úradu, v súlade s § 98 v nadväznosti na § 134 stavebného 
zákona, a za tým účelom vstúpiť na cudzí pozemok a stavby. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či 
právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby, sú povinní umožniť orgánom štátneho 
stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej 
dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu (§ 100 písm. a) stavebného zákona). Týmto 
poučením má stavebný úrad za to, že vstup na cudzí pozemok, na stavenisko, na stavbu alebo do nej bude 
vykonané s vedomím ich vlastníka, v zmysle§ 134 stavebného zákona. 

b) 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 bude napojená na siete: elektrickej energie, vody, kanalizácie, plynu 
- stavba bude dopravne napojená : 

- z komunikácie: Hradné údolie 
- úpravy okolia stavby : v zmysle vyjadrení, 
- podmienky ochrany zelene : v zmysle vyjadrení , 

c)vymedzenie nevyhnutného rozsahu plôch pozemkov, ktoré budú tvoriť súčasť staveniska: pare. č. 1071, 
1070 k.ú. Staré Mesto, 

d) podrobnosti pre opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe podľa § 135 stavebného zákona : 
neurčujú sa, 

e) spodrobniť statické výpočty na vyhotovenie stavby: nevyžaduje sa, v prípade nezrovnalostí, nejasnosti 
a zmien je nutné konzultovať s projektantom statiky, 

f) zhotoviteľ stavby - ak v čase vydania povolenia nie je známy, oznámit' meno (názov) a adresu (sídla) 
zhotoviteľa stavby, určeného vo výberovom konaní(§ 62 ods.1 písm. d) stavebného zákona), do S dní od 
ukončenia výberového konania na adresu uvedenú v záhlaví tohto rozhodnutia, 

g) vytyčovanie stavby 
Pred začatím stavby, zmeny stavby, terénnych úprav a ťažobných prác na povrchu musí stavebník 

zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a 
kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností 
autorizovaným geodetom a kartografom. 
j) 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 trvanlivosť označenia voči 

poveternostným vplyvom. Označenie stavby obsahuje údaje : názov stavby, meno a priezvisko (názov 
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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. 

15. ostatné podmienky: 
a) stavebník je povinný pri uskutoči1ovaní stavby postupovať tak, aby nevzniklo poškodenie susedných 

nehnuteľností. Ak by predsa k takémuto poškodeniu došlo, je povinný takúto udalosť bezodkladne 
oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti a pokúsiť sa o dosiahnutie vzájomnej dohody. 

b)stavenisko (§ 43i 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 komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun 
stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a 
požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť, 

- 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 alebo likvidáciu odpadu, 
- musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné 

práce, 
- musí byt' 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, 

c) stavebný denník(§ 46d stavebného zákona) 
- stavebný denník musí byt' 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, 

d) za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant(§ 46 stavebného zákona), 
e) stavba sa musí uskutočňovať v súlade s projektom overeným stavebným úradom a 

právoplatným rozhodnutím o umiestnení stavby a stavebným povolením vydanom v spojenom 
konaní a musí spÍňať základné požiadavky na stavby (§ 48 ods. 1 stavebného zákona); dokumentáciu 
vypracoval Ing. Svan Szokolay, autorizovaný architekt, reg. č. *0715AA * a Ing. Milan 
Christophory, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 2857*A*l, Ateliér -S, s.r.o., Panónska cesta 
23, 851 04 Bratislava, dátum 12/2016 a tvorí 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 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), 

f) dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava- Staré Mesto, predovšetkým 
nariadenie č. 8/2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku, sypký materiál musí byť umiestnený vo vhodnej 
nádobe alebo zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu bezprostredného okolia a verejnej 
kanalizácie (napr. odplavením, odviatím vetrom ),, 

g)realizovať stavbu v súlade s VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 12/2001 z 08.11.2001 v znení neskorších 
zmien a doplnkov, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
hlavného mesta SR Bratislavy., 

h) 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, 

i) pred zahájením výstavby je stavebník povinný odsúhlasiť 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, 
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j) 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, 

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

1) vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie, alebo 
zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, 

m) 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 odchýlky (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, 

16. Námietky účastníkov 
V konaní neboli prijaté námietky účastníkov konania. 

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 dlhšiu lehotu. 

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. 

Odôvodnenie 

JUDr. Ľuboš Chovanec, Čajakova 6884/18, 811 05 Bratislava v zastúpení Ing. Danou Tarabovou 
Suškovou konateľkou spoločnosti PRESS & BURG Consulting s.r.o„ so sídlom Hrobákova 1633/1 , 851 02 
Bratislava (ďalej Jen „stavebník") dňa 25.05.2017 podal žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia v spojenom konaní na zmenu dokončenej stavby: „ Rodinný dom , Mudroňova č. 7, Bratislava" 
(ďalej len „stavba") nehnuteľnosti súpisné číslo 1O1683 na pozemku register "C" pare. č. 1071 a pozemku l 070 
v katastrálnom území Staré Mesto. 

Uvedeným dňom bolo v zmysle § 18 ods . 3 zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov začaté konanie. 

Pretože návrh a žiadosť boli neúplné dňa 19.06.201 7 bol stavebník v zastúpení vyzvaný na doplnenie svojho 
návrhu a konanie bolo prerušené (v zmysle § 35 ods. 3, § 60 ods.l stavebného zákona v nadväznosti na § 29 
ods. 1 správneho poriadku) rozhodnutím č.852 1 /28080/2017/STAfSul-L/74. Návrh a žiadosť bola postupne 
doplnená dňa 06.07.2017, 17.07.2017, 30.10.2017 a 30.11.2017. Stavebný úrad žiadosti o predÍženie lehoty na 
doplnenie podania podanej dňa 05.09.2017 na tunajší úrad, vyhovel listom č. 8521/39693/2017/STAfSul zo 
13.09.2017. 

Stavebný úrad z dôvodu zisťovania jestvujúceho stavu stavby vykonal dňa 23.11.2017 z verejne prístupného 
miesta z ul. Hradné údolie a Mudroňova o čom je úradný záznam v spise. 

Stavebný úrad v zmysle § 34 a § 59 stavebného zákona určil primerane účastníkov spojeného územného 
a stavebného konania. 
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Stavebný úrad oznámil z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania verejnou vyhláškou č. 

8521/52442/2017 /STA/S ul zo difa 06.12.2017 začatie spojeného územného konania so stavebným konaním 
dotknutým orgánom a účastníkom konania (v súlade s ustanovením § 36 ods. 1,4 a § 61 ods. 1,4 a 3 stavebného 
zákona) a upozornil účastníkov konania, že svoje pripomienky a námietky môžu uplatniť najneskoršie pri 
ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne (§36 ods. l a §61 ods. 1 stavebného zákona). Na prerokovanie 
návrhu a žiadosti súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 12.0 1.2018, o 
výsledku ktorého bol spísaný záznam. Stavebný úrad opätovne pri spracovávaní rozhodnutia preskúmal 
projektovú dokumentáciu a zistil nezrovnalosti, ktoré v priebehu konania vznikli vo výkresovej časti zmenou 
spevnených plôch oproti pôvodne podaného návrhu. Tieto zmeny neboli opravené a premietnuté do všetkých 
súvisiacich výkresov ( výkr. č . 1, výkr. č.2 a výkr.čl7) a nezrovnalosti boli odstránené dňa 09.02.2018 
a 26.02.2018. 

V konaní neboli uplatnené pripomienky a námietky účastníkov konania. 

Vlastnícky vzťah k pozemku, na ktorom je navrhovaná stavba stavebník preukázal listom vlastníctva č. 4649 
vyhotoveného dňa 26.04.2017 Správou katastra hl. mesta Bratislavy. Stavebný úrad si tento údaj opätovne 
preveril dňa 06.12.2017, 15.01.2018a26.01.2018 cez katastrálny portál. 

Žiadosť obsahovala a bola doplnená kópiou katastrálnej mapy, listami vlastníctva susedných nehnuteľností č. 
2983, 1939, 5286, 3327, 87, 10 a 1656 vytvorenými cez katastrálny portál, splnomocnením od stavebníka pre 
PRESS & BURG Consulting s.r.o„ so sídlom Hrobáková 1633/ 1, 851 02 Bratislava zastúpenú Ing. Danou 
Tarabovou Suškovou a projektovou dokumentáciou v dvoch vyhotoveniach. 

Navrhovanú stavbu posúdili tieto dotknuté orgány: 
- Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, odd. životného erostredia, verejného poriadku a čistoty, referát 

životného prostredia, vyjadrenie č. 10577/51165/2017/DZV/Čim zo dňa 30.11.2017, 
- Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, referát špeciálneho stavebného úradu, stanovisko č. 

6030/51288/2017/DOP/Zub zo dňa 29.11.2017, 
- Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, rozhodnutie č. 8798/30126/201 7/DOP/Zub zo dňa 25.10.2017 

(povolenie zriadenia vjazdu ), 
- Technická inšpekcia a.s„ odborné stanovisko č. 2431/1/2017 zo dňa 09.08.2017, 
- Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia -

súhlas č. MAGS OZP 38856/2017-5 1106/Ri zo dňa 08.03.2017, 
- Hasičský a záchranný útvar hl. mesta Bratislavy, stanovisko č. KRHZ-BA-HZUB6-723/20ŕf-00 1 zo dňa 

10.03.2017 
- Okresný úrad Bratislava, vyj adrenie z hľadiska odpadového hospodárstva č. OÚ-BA-OSZP3-

2017/366l1/HEL/I zo dňa 30.03.2017, 
- Krajský pamiatkový úrad Bratislava, rozhodnutie č. KPUBA-2017 /9551-6/33574/BAL zo dňa 03.05.2017 
- Západoslovenská distribučná, a.s„ vyjadrenie zo dňa 07.04.2017, 
- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. , vyjadrenie č. 9780/2017 /PD zo dňa 23 .03.2017 
- SPP-distribúcia, a.s„ stanovisko č. TD/PS/0082/2017/An zo dňa 26.04.2017 

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 3 7 ods.2 a 
§ 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. 

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy boli kladné, respektíve s podmienkami, ktoré tvoria súčasť 
tohto rozhodnutia. 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií 
požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do 
s ietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. 
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Projektová dokumentácia stavby spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu, zastavovacie 
podmienky určené územným plánom zóny. Stavebný úrad v priebehu konan ia nezistil dôvody, ktoré by bránili 
povoleniu stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

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. 

Poplatok: 
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, vo 
výške 50,00 EUR bol uhradený dňa 25.05.2017 do pokladne MÚ. 

Prílohy: predmet konania zakreslený do podkladu katastrálnej mapy 
overený projekt stavby prevezme stavebník osobne 

Doručí sa: 
účastníci FO: 

1. stavebník v zastúpení: Ing. Dana Tarabová Sušková, PRESS &· BURG Consulting, Hrobáková 1633/1 , 
851 02 Bratislava 

2. Ing. Svan Szokolay, Ateliér -S, s.r.o., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava - projektant 
3. Ing. Milan Christophory, Ateliér - S, s.r.o., Panónska cesta 23, 85 1 04 Bratislava-projektant 
4. verejnou vyhláškou vlastníkom nehnuteľnosti pozemkov a stavieb v zmysle rozpisu: 

nehnuteľnosti súpisné číslo 102002 na pozemku pare. č. 1069/ 1 k.ú. Staré Mesto podľa listu 
vlastníctva č. 2983 ( bytový dom Hradné údolie 17 v Bratislave ) 
pozemok pare. č. 1069/1 k.ú. Staré Mesto podľa listu vlastníctva č. 5286 ( pozemok, na ktorom je 
postavený bytový dom Hradné údolie 17 v Bratislave ) 
nehnuteľnosť súpisné číslo 1684 na pozemku pare. č. 1662/1 k.ú. Staré Mesto podľa listu 
vlastníctva č. 1939 ( rodinný dom na Mudroňovej ul. č. ) 
nehnuteľnosť súpisné číslo 5086 na pozemku pare. č. 1662/2 k.ú. Staré Mesto podľa listu 

vlastníctva č. 1939 (garáž) 
pozemok pare. č. 1663/1 k.ú. Staré Mesto podľa listu vlastníctva č. 1939 (záhrady) 
nehnuteľnosť súpisné číslo 1682 na pozemku pare. č. 1072 k.ú. Staré Mesto podľa listu vlastníctva 
č. 87 ( rodinný dom Mudroňova 5 ) 
pozemok pare. č. 1073/ 1 k.ú . Staré Mesto podľa listu vlastníctva č. 87 (záhrady) 
pozemok pare. č. 106811 k.ú. Staré Mesto podľa listu vlastníctva č. 1 O 
pozemok pare. č. 1069/2 k.ú. Staré Mesto podľa listu vlastníctva č. 1 O ( Hradné údolie) 
pozemok pare. č. 21502/2 k.ú. Staré Mesto podľa listu vlastníctva č . 1656 (Mudroňova ul.) 
pozemok pare. č. 214 78 k.ú. Staré Mesto podľa listu vlastníctva č. 1656 ( Strmá cesta) 



Na vedomie: 
dotknuté orgány 
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5. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 
6. Miestny úrad Bratislava Staré Mesto, referát špeciálneho stavebného úradu, TU! 
7. Miestny úrad Bratislava Staré Mesto, referát ochrany prírody, TU! 
8. Miestny úrad Bratislava Staré Mesto, referát miestnych daní a poplatkov, TU! 
9. Okresný úrad Bratislava, oddelenie ochrany prírody z hľadiska odpadového hospodárstva, Tomášikova 

46, 832 05 Bratislava 3 
1 O. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
11. Hlavné mesto SR Bratislava, odd. životného prostredia, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
12. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 
13. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
14. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 
15. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
16. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 O 1 Bratislava 
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POZNÁMKY PRE ZHOTQVITELOV (DOOÁVATELOV) JEDNOTLIVÝCH ČASTI STAVBY: 
- OOKIJUt.lilÁCll< STl!f't11, PR( SľAV~uNC POVOL(Nlť Nf. IJ,\l· Rl,OZA PŔú.J[KT Rf.A!.IZ,\CI[ S l ~Vll'f A DOQÁVAl(LSKO-V'l'ilOaN(I OOKIJM[tlll.Ci\J 

- DODAVAíllSKO-VYllOB•i..Í D.J~U\lt)J14CIA VRAIANf DfTJ;Jl.0/ ~!USI !}"ľt rrirn \111lOBOU A REAllZACíiJ PRtDi.CZrnA M 
cnSí1;iiJ,5Hi:r: PP.OJH:TA!ľí0\1 A AUTOROVi SIAVRY 

+0,000=219,250 m n.m. 
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