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Vec Oznámenie o začatí stavebného konania 

Navrhovateľ poda l dňa 26.01.2018 žiadosť o stavebné povolenie na zmenu dokončenej 

stavby bytového domu vstavbou kotolne s technologickým zariadením na spaľovanie zemného 

plynu, bez zmeny pôdorysného a výškového ohraničenia stavby. Dňom doručenia žiadosti sa podľa 

§ 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predp isov 

začalo stavebné konanie podľa § 60 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v navrhovanej veci : 

Stavba: Vstavba plynovej kotolne v suteréne bytového domu, 

navrhovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Dunajská 58-60, 

miesto : Dunajská 58-60, bytový dom, stavba súp. č. 2330 na pozemku pare. reg. C KN 

č . 8796/1 , 8796/7, 8796/8 a 8796/12 v k.ú. Staré Mesto . 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad podľa § 11 7 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorš ích 

predpisov v nadväznosti na § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1 990 Zb. o hlav nom meste 

Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 67 štatútu hlavného mesta 

Bratis lavy (ďalej iba „stavebný úrad") preskúmal predloženú žiadosť a po doplnen í podania dňa 

30.04.2018 podľa § 6 1 ods. l a v súlade s§ 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona dotknutým 

orgánom a známym účastníkom konania vo veci stavebného povolenia 

oznamuje začatie stavebného konania. 

Stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania v sú lade s § 61 ods. 2 

stavebného zákona, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 

podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny dokončenej stavby. 

Úrad v súlade s § 61 ods. 3 určuj e, že účastníci konania môžu uplatniť námietky v lehote 

15 kalendárnych dní odo dňa doručenia tohto oznámenia a upozorňuje, že na neskorš ie podané 

námietky neprihliadne. 

Predmetná zmena spočíva vo odpoj ení sa z pôvodnej jestvujúcej kot olne v bytovom dome 

Dunajská 62-64 a vybudovaní vlastnej kotolne v spoločných priestoroch v suteréne bytového domu 

Dunajská 58-60. Kotolňa je podľa STN 070703 klasifikovaná ako kotolňa III. kategórie (1 ks 

teplovodný kondenzačný dvojkotol spaľujúc ich zemný plyn o celkovom inštalovanom výkone 370 

kW). Nové zariaden ie sa napojí na jestvujúce rozvody plynu, vody, elektroinštalácie, vykurovania 

a rozvodu teplej vody v bytovom dome, nové dymovody DN300 mm budú zaústené do 

navrhovaného komína DN350 vedeného po dvorovej fasáde budovy nad at iku. 

Bytový dom je napojený na verejný distribučný plynovod DN200 v lastnou STL prípojkou 

DN32 cez skriňu regul ačného a meracieho zariadenia s hlavným uzáverom plynu pred budovou na 

Dunajskej ulic i. Kotolňa sa napojí NTL plynovodom DN 80. Vedľa nového komína sa nad atiku 

vyvedie odfukové potrubie DN25 . 



Priestor pre kotolňu v miestnosti vedľa schodiska v suteréne sa upraví nasledujúcimi 

stavebnými úpravami: 
0 Úprava jestvujúcej prípojky plynu podľa podmienok dodávateľa plynu sp. SPP - distribúcia, 

a.s„ od plynomeru na Dunajskej ulici v ryhe (výkope) nový NTL plynovod do budovy ku 

kotlu, 
0 zhotovenie základu pre stacionárny kotol, 
0 zhotovenie otvoru v obvodovej stene 0 400 mm pre nový dymovod, 
0 zhotovenie neuzatvárateľného vetracieho v obvodovej stene v suteréne (400x400 mm), 
0 zhotovenie neuzatvárateľného vetracieho otvoru pod stropom v obvodovej stene v suteréne 

(0 250 mm), 
0 zhotovenie VZT potrubia v suteréne (0 250 mm), 
0 výmena dverí predmetného priestoru vrátane zárubne za dvere s požiarnou odolnosťou, 
0 úprava elektroinštalácie, 
0 montáž technologického zariadenia, 
0 udržiavacie práce v priestore. 

Stavebný úrad oznamuje dotknutým orgánom začatie stavebného konania; tieto orgány si 

môžu posúdenie vyhradiť, sú však povinné oznámiť svoje stanovisko najneskoršie v určenej lehote. 

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predÍži stavebný úrad 

na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje 

stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 

súhlasí. 

Navrhovateľ predložil do spisu konania správneho orgánu tieto doklady a súhlasné 

stanoviská dotknutých orgánov: 
0 Doklady o vlastníctve dotknutých stavieb a pozemkov 
0 Oznámenie zo dňa 26.04.2018 o výsledku písomného hlasovania vlastníkov BaNP v dňoch 

24.04. - 25.04.2018 o predloženom návrhu stavebných úprav a o zhotovení vlastnej kotolne 

s prílohou Zmluva o výkone správy 
0 Zápisnica z domovej schôdze vlastníkov BaNP bytového domu Dunajská 62-64 zo dňa 

04.06.2015 s uznesením č. 5.4 o návrhu na oddelenie bytového domu Dunajská 58-60 od 

spoločnej kotolne umiestnenej v suteréne na Dunajskej 62-64. 
0 Projektová dokumentácia (dátum zhotovenia august 201 7, zodpovedný projektant Ing. Pavol 

Repčík, ASI, stavebné riešenie, požiarno-technické posúdenie, vykurovanie, 

elektroinštalácia, meranie a regulácia, plynoinštalácia) 

° Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko zo dňa 29.12.2017 č. KPUBA-

2017/26564-2/103040/MAC 
0 Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, stanovisko pre stavebné konanie 

zo dňa 13.12.2017 č. HZUBA3 -4378/20 17-00 1. 
0 Okresný úrad Bratislava, odb. SoŽP, odd. OPaVZŽP, ref. OHo, vyjadrenie pre stavebné 

konanie k nakladaniu s odpadom zo stavebnej činnosti č. OÚ-BA-OSZP3-

2017 /111170/HEL/I zo dňa 13. 12.2017, 
0 Odborné stanovisko ev. č. 1674/2 0/ 17/BT/OS/DOK zo dňa 21.09.2017 právnickej osoby 

oprávnenej na technickú inšpekciu k projektovej dokumentácii, 
0 Okresný úrad Bratislava ako orgán ochrany ovzdušia, súhlas na povolenie stavby stredného 

zdroja znečisťovania ovzdušia č OÚ-BA-OSZP3-2017/111272/TRK/I zo dňa 11.1 2.201 7, 
0 SPP-distribúcia, a.s„ vyjadrenie k PO pre stavebné konanie č . TD/PS/0260/2017 /Pe zo 

13 .1 2 .201 7, 
0 Západoslovenská distribučná, a.s„ vyjadrenie k PO pre stavebné konanie zo dňa 11 .12.20 17. 
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Upozornenie: 

Účastníc i konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom 

alebo iným zástupcom, ktorého s i zvolia. Právnická osoba koná prostredníctvom svojich orgánov 

alebo prostredníctvom svoj ho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať 

písomným plnomocenstvom a lebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice (§ 17 správneho 

poriadku). 

Účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie(§ 33 ods .! 

správneho poriadku). 

Stavebný úrad týmto dáva účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred 

vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zisten ia, prípadne navrhnúť 

jeho doplnenie, v lehote určenej stavebným úradom (§ 33 ods.2 v nadväznosti na § 27 správneho 

poriadku). 

Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu 

známe (§ 34 ods .3 správneho poriadku). 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť a prípadné námietky uplatniť v priestoroch 

Miestneho úradu MČ Bratislava - Staré Mesto na Vajanského nábr. 3, v m. č. 227, v pondelok 

a v stredu v čase stránkových hodín od 8.00 do 12.00 a od 13 .00 do 17 .00 hod. 

Tento dokument sa pre veľký počet účastníkov konania doručuje verejnou vyhláškou 

v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti na § 26 ods.2 správneho poriadku. 

Toto oznámenie musí byť podľa § 26 správneho poriadku vyvesené na úradnej tabuli 
Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na dobu 15 dní. Po zverejnení tohto oznámenia na 

úradnej tabuli po dobu 15 dní vyznačí sa deň vyvesenia a zvesenia tejto vyhlášky a predloží sa do 

spisu na stavebný úrad. 15. deň je dňom doručenia tohto oznámenia. Miestom obvyklým je aj 

úradná tabuľa na internetovej stránke www.staremesto.sk. 

Vyvesené dňa: „„ „ „ „ . .. ... . . .... . . „ . .... . .... . ..... „. „ Zvesené dňa: .„„„ „ „. „ .. „.„„„„„„ „.„„ .. „. „„„. 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia. 

str. 3/4 



Doručí sa: 

1. Účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

• Vlastníkom nehnuteľností: 

- pozemku pare. reg. C KN č. 8796/1, 8796/7, 8796/8 a 8796/1 2 v k.ú. Bratislava-Staré Mesto 

a stavby súp č. 2330 na ň om (bytový dom na Dunajská 58-60, 54 bytov a nebytových 

priestorov) 

- pozemku pare. reg. C KN č. 8790/24 v k.ú. Bratislava-Staré Mesto a stavby súp č. 2331 na 

ňom (bytový dom na Dunaj ská 62-64, 76 bytov a nebytových priestorov) 

- pozemku pare . reg. C KN č . 8794/1 v k .ú. Bratis lava-Staré Mesto a stavby verejnej 

komunikác ie na ňom (chodník pred BD Dunajská 60), 

• TZB projekt s.r.o. , Ing. Pavo l Repčík, Drieňová 37, 821 Bratislava, projektant 

Dotknutým orgánom doporučene: 

2. Okresný úrad Bratislava, odb. SoŽP, odd. OPaVZŽP, ref. odpadového hospodárstva 

Tomášikova 46, 832 05 Bratis lava 

3. Okresný úrad Bratislava, odb. SoŽP, odd. OPaVZŽP, ref. ochrany ovzdušia 

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

4. Mestská časť Bratis lava-Staré Mesto, odd. ž ivotného prostred ia, správnych konaní 

a verejného poriadku, ref. správy komunikác ií -tu 

5. Has ičský a záchrann ý útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 81 1 07 Bratis lava 

6. Kraj ský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 1 7, 81 1 04 Bratislava 

7. SPP Distribúcia, a .s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, 

8. Západos lovenská distribučná, a.s ., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

Na vedomie: 

9. JC.SK, s. r.o„ Žilinská 16, 817 78 Bratislava 

1 O. Stavebné bytové družstvo Bratislava 1, Palackého 24, 811 02 Bratislava 

11. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava - tu 

12. Hlavné mesto Slovenskej republiky Brat is lava, Primaciálne námestie 1, 81 4 99 Bratislava 

13. TZB projekt s.r.o., Ing. Pavo l Repčík, Drieňová 37, 821 Bratislava, projektant 
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