
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
Vajanského nábrežie 3, 814 21Bratislava1 

Číslo: 2468/3414/2019/STA/Gal/A-1 v Bratislave, dňa 11.02.2019 

ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad") 
podľa§ 117 ods. (1) zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov, podľa §7a ods. (2) písm. i) zákona č. 37711990 Zb. o hlavnom 
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa čl.67 Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podľa§§ 46 a 47 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok"), v stavebnom 
konaní podľa §§ 37 a 62 stavebného zákona preskúmal žiadosť o stavebné povolenie, ktorú podali 
Anton Herceg, Suchá ul. č. 4E, 831 01 Bratislava, JUDr. Zuzana Hercegová, Suchá ul. č. 4E, 831 01 
Bratislava, Ing. arch. Roman Hájek, ul. Vincenta Hložníka č. 4, 841 05 Bratislava, JUDr. Boris 
Reken, Gajova ul. č. 15, 811 09 Bratislava a JUDr. Lucia Reken, Gajova ul. č. 15, 811 09 
Bratislava, v zastúpení spoločnosťou B.IN.G, s.r.o., Šamorínska 55A, 821 06 Bratislava (ďalej len 
„stavebníci "), 

a na základe tohto preskúmania podľa§§ 39, 39a stavebného zákona v nadväznosti na § 4 vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona 

umiestňuje 

1. stavebníkom novostavbu „ 5 rodinných domov s dopravným napojením a inžinierskymi 

sieťami, Bartókova ulica, Bratislava" na pozemkoch reg. "C" KN pare. č. 2401/6, 2401 /7, 2401/1 0, 
2401112, 2408/28, 2410/ 1, 2410/9, 2410/10, 2415/6, 2415/2, 241611, 2416/2, 2416/24, 2416/25, 
2416/26, 2416/27, 2416/28, 2416/29, 2416/30, 2408/29, 2408/32 a 2416/ 13, k.ú. Staré Mesto (ďalej 

len „stavba"), tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese tvoriacom neoddeliteľnú prílohu č. l M 
1: 1000 tohto rozhodnutia a podľa projektovej dokumentácie vypracovanej firmou ART OF 
SP ACE, s.r.o„ Michalská 7, 811 O 1 Bratislava, hlavným projektantom, autorizovaným architektom 

Ing. arch. Romanom Hájekom, reg.č. * l l 92AA * z 09/18 

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

povoľuje 

II. stavebníkom novostavbu „ 5 rodinných domov s dopravným napojením a inžinierskymi 

sieťami, Bartókova ulica, Bratislava" na pozemkoch reg. "C" KN pare. č. 2401/6, 2401/7, 2401110, 
2401 / 12, 2408/28, 2410/1, 2410/9, 2410/1 0, 2415/6, 2415/2, 241611, 2416/2, 2416/24, 2416/25, 
2416/26, 2416/27, 2416/28, 2416/29, 2416/30, 2408/29, 2408/32 a 2416/13, k.ú. Staré Mesto (ďalej 

len „stavba") tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese tvoriacom neoddeliteľnú prílohu č. l M 1: 
1 OOO tohto rozhodnutia a podľa projektovej dokumentácie vypracovanej firmou ART OF SPACE, 
s.r.o„ Michalská 7, 811 O 1 Bratislava, hlavným projektantom, autorizovaným architektom Ing. arch. 
Romanom Hájekom, reg.č.*1192AA* v 09118. 
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Zoznam účastníkom konania: 
1) B.IN.G, spol. s r.o., Šamorínska SSA, 821 06 Bratislava 
2) ART OF SPACE, s.r.o„ Michalská 7, 811 01 Bratislava, Ing. arch. Roman Hájek - projektant 
2) vlastníci a spoluvlastníci nehnuteľností, pozemkov a stavieb na týchto pozemkoch: 

Parcely KN-C: 
v k.ú. Staré Mesto, pare. č. 2401/7, 2408/28, 2416/25, 2416/28, 2410/10, 2416/13, 2408/29, 
2416/26, 2416/2, 2410/9, 2416/27, 2416/24, 241011, 2415/2, 2416/30, 241611 , 2401110, 
240116, 2401/12, 2465/10, 2464/ 1, 2464/2, 241411, 2415/6, 2414/2, 2416/12, 2410/5, 2410/8, 
2416/7, 2416/3, 2416/29, 2408/1, 2408/32, 2401/8, 2401/11, 2401114, 2401/17, 2401115, 
2408/23, 2408/6, 2401150, 2401149, 2401/48, 240115, 2401125, 2401 /26, 

Stavby KN-C: 
chata, súp. č. 102440, na pare. č. 2464/2 v k.ú. Staré Mesto (Bartókova ul.), 
dom - iná budova, súp. č. 100048, na pare. č. 2416/3 v k. ú. Staré Mesto, kód 20 (Slávičie 
údolie), 
bytový dom, Bartókova ul.č. 2, súp. č. 104705, na pare. č. 240118 v k.ú. Staré Mesto, 
bytový dom, Bartókova ul.č. 4, súp. č. 4706, na pare. č. 2401115 v k.ú. Staré Mesto, 
rodinný dom Slávičie údolie 38, súp. č. 781 O, na pare. č. 2410/8 k.ú. Staré Mesto 
garáž, súp. č . 5512, na parc.č. 2408/6 v k.ú. Staré Mesto (Bartókova ul.), 
garáž, súp. č. 6014, na parc.č. 2401149 v k.ú. Staré Mesto (Bartókova ul.), 
garáž, súp. č. 6183, naparc.č. 2401/48 v k.ú. Staré Mesto (Bartókova ul.), 

Parcely KN - E: 
v k.ú. Staré Mesto, parc.č. 2448. 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú 
vypracoval ART OF SPACE, s.r.o„ Michalská 7, 811 01 Bratislava, hlavným projektantom, 
autorizovaným architektom Ing. arch. Romanom Hájekom, reg.č. * 1192AA * zo septembra 2018, 
ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byt' uskutočnené bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úradu. 

2. Predmetom žiadosti je novostavba 5 rodinných domov, každý s jednou bytovou jednotkou. 
Objekt SO 101-A bude s jedným PP, dvoma NP a ustúpeným, rodinný dom SO 102-B bude s 
jedným PP a dvoma NP, rodinný dom SO 103-C bude s dvoma PP, z toho jedno pod terénom, 
dvoma NP, rodinný dom SO 104-D bude s jedným PP a dvoma NP, rodinný dom SO 105-E bude s 
jedným PP a dvoma NP. Všetky rodinné domy budú mať plochú strechu, dvojgaráž a parkovacie 
miesto na pozemku. Objekty budú osadene v svažitom pozemku pod bytovými domami na 
Baitókovej ul. č . 2 a 4. 

3. Stavba je členená na stavebné objekty: 
SO 1O1 Rodinný dom A 
SO 102 Rodinný dom B 
SO 103 Rodinný dom C 
SO 104 Rodinný dom D 
SO 105 Rodinný dom E 
SO 501 Dažďová kanalizácia 
SO 551 Prípojka vody 
SO 601 Prípojka NN 
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SO 107 Objekty merania energií, nová PRIS 
SO 108 Prestrešenie vnútroareálovej komunikácie 
SO 109 Spevnené plochy a chodníky 
SO 11 O Oporné múry a oplotenie 
SO 111 Vnútroareálový rozvod elektriny 
SO 112 Vnútroareálový rozvod vody 
SO 113 Vnútroareálový rozvod plynu 
Stavba nemá prevádzkové súbory. 

4. Osadenie objektov bude nasledovné: 

SO 101 RD - A (parc.č. 2416/1), výškové osadenie ±0,000=227,070 m n.m„ atika + 10,480 m 
- najmenšia vzdialenosť od parcely č. 2408/ 1 bude 2,05 m 
- najmenšia vzdialenosť od parcely č. 2416/7 bude 23,22 m 
- najmenšia vzdialenosť od parc.č. 241O/1 bude 3 ,3 8 m 
- najmenšia vzdialenosť od parcely č. 2410/9 a 2416/29 bude 0,00 m 
- najmenšia vzdialenosť od parc.č. 2416/ 13 bude 2, 11 m 

SO 102 RD - B (parc.č. 2410/9), výškové osadenie ±0,000=230,630 m n.m., atika +6,900 m 
- najmenšia vzdialenosť od parcely č. 2416/26 bude 1, 71 m 
- najmenšia vzdialenosť od parc.č.2410/ 1 bude 16,03 m 
- najmenšia vzdialenosť od parcely č. 2416/28 a 2416/29 bude 0,00 m 

SO 103 RD - C (parc.č. 2416/2 a 2415/6), výškové osadenie ±0,000=230,630 m n.m., atika 
+6,900 m 
- najmenšia vzdialenosť od parcely č. 2416/26 bude 1,77 m 
- najmenšia vzdialenosť od parcely č. 2416/25 bude 10,35 m 
- najmenšia vzdialenosť od parc.č. 241411 bude 2,07 m 
- najmenšia vzdialenosť od parcely č. 2415/2 a 2416/24 bude 13,10 m 

SO 104 RD - D (parc.č. 2415/2 a 2416/24), výškové osadenie ±0,000=224,600 m n.m., atika 
+ 6,850 m 
- najmenšia vzdialenosť od parcely č. 2415/6 a 2416/2 bude 2,92 m 
- najmenšia vzdialenosť od parcely č. 2416/27 bude 3,34 m 
- najmenšia vzdialenosť od parc.č. 241411 bude 2, 1 O m 
- najmenšia vzdialenosť od parcely č. 2414/2 a 24 16/12 bude 8,99 m 

SO 105 RD - E (parc.č. 2410/ 1), výškové osadenie ±0,000=221,450 m n.m., atika+ 6,850 m 
- najmenšia vzdialenosť od parcely č. 2410/9 bude 0,00 m 
- najmenšia vzdialenosť od parcely č. 2416/1 bude 2,02 m 
- najmenšia vzdialenosť od parcely č. 2410/5 bude 23,23 m 
- najmenšia vzdialenosť od parcely č. 2416/24 bude 2,00 m 
- najmenšia vzdialenosť od parcely č. 2416/27 bude 1,82 m 

V každom objekte bude jedna samostatná bytová jednotka. 
SO 101 Rodinný dom A, 4 - izbový byt s celkovou podlahovou plochou 302,08 m2 

SO 102 Rodinný dom B, 4 - izbový byt s celkovou podlahovou plochou 321,27 m2 

SO 103 Rodinný dom C, 4 - izbový byt s celkovou podlahovou plochou 332,52 m2 

SO 104 Rodinný dom D, 4 - izbový byt s celkovou podlahovou plochou 236,50 m2 

SO 105 Rodinný dom E, 4 - izbový byt s celkovou podlahovou plochou 253,77 m2 
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Rodinný dom A 
1.P.P.: 77,09 m2 

l.N.P.: 85,03 m2 

2.N.P.: 101,63 m2 

3.N.P.: 38,43 m2 

podlahová plocha celkom: 302,08 m2 

podlahová plocha nadzemných podlaží celkom: 224,99 m2 

Rodinný dom B 
l.P.P.: 11 0,06 m2 

l.N.P.: 99,58 m2 

2.N.P.: 111.63 m2 

podlahová plocha celkom: 321,27 m2 

podlahová plocha nadzemných podlaží celkom: 211,21 m2 

Rodinný dom C 
2.P.P.: 46,15 m2 

l.P.P.: 110,53 m2 

l.N.P.: 95,92 m2 

2.N.P.: 79,92 m2 

podlahová plocha celkom: 332,52 m2 

podlahová plocha nadzemných podlaží celkom: 175,84 m2 

Rodinný dom D 
l.P.P.: 81,17 m2 

l.N.P.: 97,75 m2 

2.N.P.: 57,58 m2 

podlahová plocha celkom: 236,50 m2 

podlahová plocha nadzemných podlaží celkom: 155,33 m2 

Rodinný dom E 
l.P.P. : 80,97 m2 

l .N.P.: 92,70 m2 

2.N.P.: 80,10 m2 

podlahová plocha celkom: 253,77 m2 

podlahová plocha nadzemných podlaží celkom: 172,80 m2 

podlahová plocha 5-tich rodinných domov spolu: 
z toho podlahová plocha nadzemných podlaží 5-tich rodinných domov celkom: 

Objekty budú napojené na inžinierske siete: 

1446,14 m2 

940,17 m2 

SO 551 Prípojka vody - rodinné domy budú zásobované vodou z navrhovanej vodovodnej 
prípojky TVL DNI 00, dÍžky 8,80 m z verejného vodovodu DN 200 vedeného v Bartókovej ulici, 
pozemkoch reg. „C" KN pare. č. 2401/6, 2401/7, k.ú. Staré Mesto, vsadením odbočky 2001100. Na 
konci prípojky bude osadená vodomerná šachta s fakturačným vodomerom. Za vodomerom bude po 
pozemku reg. „C" KN parc.č. 2408/28, k.ú. Staré Mesto pokračovať prípojka TVL DNlOO dÍžky 
63,75 m, až do ďalšej vodomernej šachty, v ktorej bude 5 podružných vodomerov. 
SO 112 Vnútroareálový rozvod vody - bude pokračovať z druhej vodomernej šachty do 
jednotlivých rodinných domov potrubiami PE40. 
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SO 113 Vnútľoareálový rozvod plynu - rodinné domy budú napojené na existujúcu prípojku 
plynu STL DN32 na hranici pozemku stavebníkov, kde bude umiestnená nová skriňa s HUP -
objekt S0107 Meranie energií. Odtiaľ budú do rodinných domov vedené 3 PE potrubia DN32 a 2 
PE potrubia DN40 a DN32. 
SO 601 Prípojka NN - rodinné domy budú napojené zemným káblom NAYY-J4Bx50+FeZnlO, 
v chráničke FXKV 100, z existujúcej skrine RIS, nachádzajúcej sa na pozemku reg. „C" KN pare. č. 
2401112, k.ú. Staré Mesto, do nového plastového rozvádzača 6RE, ktorý bude osadený na verejne 
prístupnom mieste, na hranici pozemku reg. „C'' KN pare. č. 2410/10, k.ú. Staré Mesto. 
Umiestnených v ňom bude 6 elektromerov PJ, typu E3S. 
SO 111 Vnútroareálový rozvod elektriny - z rozvádzača 6RE bude napájaný podružný rozvádzač 
RVS. Prepoj medzi nimi bude káblom CYKY 4Bxl0, dÍžky cca 3,0 m. 
Vykurovanie - každý rodinný dom bude vykurovaný samostatne, závesným kondenzačným kotlom 
VIESSMANN VITODENS 200-W, s odvedením spalín nad strechu rodinného domu. Príprava TV 
bude riešená v každom rodinnom dome samostatne, externým zásobníkom VIESSMANN 
VITOCEL 100-W, o objeme 120 l. 
Odkanalizovanie rodinných domov bude cez kanalizačnú prípojku SO 502, potrubím PVC DN 
160, dÍžky 12 m a následne vnútroareálovým rozvodom splaškovej kanalizácie SO 114, ktorý bude 
pozostávať čiastočne z gravitačnej (DN 150) a čiastočne z výtlačnej kanalizácie (D 90). Oba objekty 
boli povolené Rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, 
pod č. OU-BA-OSZP3-2018/0l 7448/JAJ/I-6239 dňa 31.8.2018, právoplatné 9.10.2018. 
Komunikačné napojenie rodinných domov bude cez objekty SO 001 Prístupová komunikácia a 
SO 106 Vnútroareálová komunikácia, ktoré boli povolené rozhodnutím č. 2417/631/2019/ 
DOP/Zub dňa 07.01.2019. 
5. Stavba bude dokončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia, v prípade, že stavebník nemôže do uvedenej lehoty ukončiť stavbu, musí pred jej 
uplynutím osobitnou žiadosťou a s uvedením dôvodov požiadať o jej predÍženie. 
6. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky (oprávnenou osobou na vykonávanie stavebných prác) a 
vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávané oprávnenou osobou - stavbyvedúcim(§ 45 ods. 
(3) a§ 46a stavebného zákona). Stavebník oznámi stavebnému úradu meno (názov), adresu (sídla) a 
oprávnenie zhotoviteľa stavby·do pätnástich dní po skončení výberového konania(§ 62 ods. I písm. 
d) stavebného zákona). 
7. Stavebníci preukázateľným spôsobom oznámia začatie stavby stavebnému úradu (§ 66 ods. 2 
písm. h) stavebného zákona). 
8. Stavebníci počas celej doby výstavby (do vydania kolaudačného rozhodnutia a nadobudnutia jeho 
právoplatnosti) stavbu označia výrazným štítkom "Stavba povolená" s uvedením údajov: názov 
stavby, meno a priezvisko, sídlo stavebníka, číslo stavebného povolenia s dátumom nadobudnutia 
jeho právoplatnosti, meno a priezvisko projektanta stavby, meno zhotoviteľa stavby (názov a sídlo), 
dátum dokončenia stavby. 
9. Stavebníci sú povinní zabezpečiť, aby počas realizácie predmetnej stavby čo najmenej rušili 
užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým 
možno zabrániť, po skončení sú povinní uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu. 
10. Na stavenisku sú stavebníci povinní mať po celý čas realizácie projektovú dokumentáciu stavby 
overenú stavebným úradom v stavebnom konaní potrebnú na uskutočňovanie stavby a na výkon 
štátneho stavebného dohľadu (§ 43i stavebného zákona), stavebníci sú povinní viesť stavebný 
denník o stavebných prácach (§ 46d stavebného zákona), stavebný dozor sleduje spôsob a postup 
uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia 
a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, 
vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení, sleduje vedenie stavebného denníka, 
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zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných 
technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí 
vydaných na uskutočnenie stavby, vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil, ak nemožno 
závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu. 
(§ 46b stavebného zákona). 
11. Za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant (§ 46 stavebného zákona). 
12. Stavebníci sú povinní pri uskutočňovaní stavebných a montážnych prác zabezpečiť dodržiavanie 
platných a účinných bezpečnostných a technologických predpisov týkajúcich sa zaistenia 
bezpečnosti práce a technických zariadení, obzvlášť týkajúcich sa prác vo výškach, požiadaviek na 
lešenie a jeho používanie, používanie osobných ochranných prostriedkov proti pádu„„ (najmä 
Vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov - upravujúcou podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení nesk. 
predpisov, zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 
neskorších predpisov, a ďalšie„„vrátane ustanovení platných STN, EN) a dbať o ochranu osôb na 
stavenisku. 
13. Stavebníci sú povinní na uskutočnenie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky a materiály, 
ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel v súlade s platnou legislatívou, upravujúcou 
uvádzanie výrobkov na trh (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 305/201 1 
z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov 
na trh, Zákon NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, 
vyhláška MDVRR SR č. 162/2013, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a 
systémy posudzovania parametrov„„). Stavebníci ku kolaudácii stavby predložia doklady o 
použitých a zabudovaných stavebných výrobkoch. 
14. Stavebníci sú povinní 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. 
15. Stavebníci sú povinní stavebné práce uskutočňovať tak, aby neprimerane neobmedzovali 
ostatných účastníkov konania (vlastníkov bytov a nebytových priestorov) v užívaní ich bytov a 
nebytových priestorov. 
16. Prípadné nároky zo škody spôsobenej stavebnou činnosťou na susedných alebo výstavbou 
dotknutých nehnuteľnostiach regulujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník, v znení neskorších predpisov. 
1 7. Stavebníci sú povinní rešpektovať existujúce podzemné aj nadzemné vedenia inžinierskych sietí 
a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde k styku pri realizácii stavby a jej technickej vybavenosti. 
18. Stavebníci sú povinní uskutočňovať stavbu v súlade s platnými a účinnými všeobecnými 
záväznými nariadeniami mestskej časti Bratislava Staré Mesto (VZN), predovšetkým VZN č.9/2018 

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, sypký materiál 
musí byt' umiestnený vo vhodnej nádobe alebo zabezpečený tak, aby nedochádzalo k znečisteniu 
bezprostredného okolia a verejnej kanalizácie (napr. odplavením, naviatím vetrom). 
19. V zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov, sú stavebníci povinní počas realizácie stavby udržiavať čistotu na stavbou 
znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia 
bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky. Toto rozhodnutie nenahrádza povolenie na 
zvláštne užívanie komunikácií, ktoré v prípade potreby vydá príslušný cestný správny orgán a v 
prípade zaujatia verejného priestranstva stavebníci zabezpečia povolenie príslušného orgánu 
samosprávy. 
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20. Stavebníci budú mať stavebný materiál uložený na pozemkoch, ku ktorým má vlastnícke alebo 
iné právo. 
21. Stavebníci sú povinní zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné 
prostredie technickou disciplínou (zníženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného kľudu) - v 
súlade so zákonom NR SR č . 355/2007 Z.z. o oclu-ane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, neprekročiť prípustné hodnoty 
určené Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z„ ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov. 
22. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania(§ 70 stavebného 
zákona). 
23. Vyprodukovaný odpad v dôsledku uskutočňovania stavebných prác sú stavebníci povinní 
odovzdať oprávnenému subjektu na zhodnotenie, alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo 
vhodnom zariadení v zmysle zákona NR SR č .. 7912015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ku kolaudácii stavebníci predložia doklady o 
naložení s vybúranými hmotami. 
24. Po zhotovení stavby a pred uvedením do užívania stavebníci zabezpečia: vykonanie kontroly, 
vykonanie skúšok v zmysle platných a účinných technických noriem a predpisov. Doklady o 
výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti zariadení na plynulú a bezpečnú 
prevádzku stavebníci predložia ku kolaudácii stavby. 
25. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať, len ak na 
žiadosť stavebníkov stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie (§ 76 ods. l stavebného zákona), 
ktoré nadobudne právoplatnosť. Ak zmena stavby spočíva iba v nepodstatných odchýlkach od 
projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní (v súlade s § 11 ods.3 vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona), možno zmenu po dohode so stavebným úradom vyznačiť priamo v overených 
vyhotoveniach pôvodnej projektovej dokumentácie stavby a prerokovať v kolaudačnom konaní. 
26. Na stavbe môže byt' vykonaný štátny stavebný dohľad povereným zamestnancom stavebného 
úradu v súlade s § 98 v nadväznosti na § 134 stavebného zákona. Stavebníci, 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 na 
stavbu, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu (§ 100 písm. a) 
stavebného zákona). 
27. Stavebník je povinný splniť podmienky uplatnené dotknutými orgánmi a organizáciami: 

Hlavné mesto SR Bratislava: vyjadrenie č. MAGSORM 57219/12-452517 zo dňa 

25.02.2013: 

z hľadiska urbanisticko - architektonického riešenia: 
• vzájomne časovo koordinovať výstavbu prístupovej komunikácie a piatich samostatne 

stojacich rodinných domov; 
z hľadiska riešenia dopravného vybavenia: 
• podľa UPN-7. Machnáč. sektor č. 7-11/21 k územnému konaniu pre umiestnenie stavby 

objektu (5 rodinných domov) je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu prístupovej 
komunikácie (verejná prístupová komunikácia Bartókova ulica) a technickej infraštruktúry 
v celom sektore v nadväznosti na okolité sektory a zabezpečiť vydanie územného 
rozhodnutia na prístupovú komunikáciu a technickú infraštruktúru k stavbe pred vydaním 
územného rozhodnutia na stavbu; 

• „SO 106 - Objekt smetníkov a merania energií" , žiadame umiestniť, tak aby nezasahoval 
do verejnej prístupovej komunikácie Bartókova ulica; 
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• statickú dopravu žiadame riešiť na vlastnom pozemku, v počte 3 odstavné stojiská pre 
každý rodinný dom; 

• žiadame tretie odstavné stojisko (pred objektom) pre "SOIOl - Rodinný dom A", riešiť tak. 
aby nezasahovalo do navrhovanej verejnej prístupovej komunikácie Bartókova ulica, ktorá 
je predmetom samostatnej dokumentácie; 

• „SO 107 - Vnútroareálová komunikácia" žiadame nezaradiť do siete miestnych 
komunikácií; 

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

č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy; 
z hľadiska budúcich majetko - právnych vzťahov: 
• v prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do majetku 

a správy Hlavného mesta SR. žiadame tento riešiť v projektovej dokumentácii pre 
stavebné povolenie ako samostatný objekt vo všetkých náležitostiach projektovej 
dokumentácie tohto stupňa. 

Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor: stanovisko č. OU-BA-PL0-
2015/100333 č. k. 225143/2015-GRO zo dňa 25. 11. 2015: 
• Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto 

stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom 
samonáletu drevín. 

• Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť 
hospodárne a účelné využitie uložením a rozprestretím na poľnohospodárskej pôde. 

• Po realizácii stavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 
nehnuteľností v zmysle ust. § 3 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z. z., požiadať Okresný úrad 
Bratislava, katastrálny odbor o zmenu druhu pozemku "Záhrady" na "Zastavaná plocha", 
prípadne na "Ostatná plocha" po predložení porealizačného geometrického plánu 
a kolaudačného rozhodnutia, prípadne rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu 
(ak sa vydáva) a tohto stanoviska. 

Obvodný úrad životného prostredia Bratislava - ŠVS, vyjadr enie č. OSVS/2013/372/ 
SVE 1. zo dňa 06. 02. 2013: 
• Odsúhlasiť dokumentáciu BVS, a.s. 
• Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody mierou 

znečistenia a množstvom zodpovedajúce prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie 
v súlade s § 23 zákona č . 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanal izáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach. 

• Pri realizácii a užívaní stavby používať len také zariadenia, technologické postupy, alebo 
iné spôsoby zaobchádzania s nebezpečnými látkami, ktoré sú vhodné z hľadiska ochrany 
vôd. 

Obvodný úrad životného prostredia Bratislava - OHo, vyjadrenia č. OÚ-BA-OSZP3-
2018/39935/HEL/I zo dňa 02.05.2018, č. OÚ-BA-OSZP3-2018/57205, 57214, 57207, 
57211/HEL/I zo dňa 15.05.2018: 
• držiteľ odpadov je povinný: 
- zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, 

odcudzením alebo iným nežiaducim únikom; 
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- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho 
- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na 

prípravu na opätovné použitie inému; 
- recykláciou v rámci svojej činnosti , ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu 

na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému; 
- zhodnotením v rámci svojej činnosti ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu 

na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému; 
- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné 

zhodnotenie; 
- odovzdať odpady len osobne oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak 

nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám; 
- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom 

liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti 
a ohlasovacej povinnosti; 

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

• 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 ; 

• V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie dotknutého 
orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch; k žiadosti o vydanie vyjadrenia je 
potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j . vážne lístky o 
odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podľa tohto vyjadrenia, 
príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byť označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak 
doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byt' predložený originál uvedených 
dokladov. 

Obvodný úrad životného prostredia Bratislava - odbor ochrany prírody a krajiny, 
vyjadrenie č. ZP0/2012/8447-2/TOJ-BAI. zo dňa 20. 12. 2012: 
• Pozemok navrhnutý na umiestnenie stavby sa nachádza v území, na ktorom platí prvý 

stupeň ochrany podľa § 12 zákona č . 542/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon OPK). 

• Stavba nepredstavuje činnosť podľa zákona v danom území zakázanú. 
• Upozorňujeme, že dreviny nachádzajúce sa v blízkosti stavebných prác je potrebné chrániť 

v zmysle STN 83 70 1 O Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej 
vegetácie, bod 4 .1 pri stavebných prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreňová 
sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok 
sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín. Nadväzujúce ošetrovanie a iné 
opatrenia v závislosti od druhu dreviny sa realizuje hneď po skončení stavebných prác. 

• V zmysle § 9 ods. 3 zákona OPK k vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu sa 
nevyžaduje vyjadrenie dotknutého orgánu ochrany prírody podľa § 9 písm. c) zákona 
OPK. 
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Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-2013/8176-
2/32071/Buk zo dňa 20. 05. 2013: 
• V prípade nepredvídaného archeologického nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za 

vykonávanie prác v zmysle § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi 
nález KPÚ BA a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou 
odborne spôsobilou osobou. 

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, stanovisko 
č. KRPZ-BA-KDI3-1119-001/2017 zo dňa 15. 11. 2017: 
• SO 001 - prístupová komunikácia a SO 106 vnútroareálová komunikácia - realizovať ako 

vyhrievanú, 
• pešie trasy realizovať napojením na existujúci asfaltový chodník na pozemku pare. č. 

2401/1 O v k. ú. Staré Mesto, 
• vjazd a výjazd na Bartókovu ulicu realizovať osadením CSS podľa PD, 
• v prípade zásahu stavby do priľahlých cestných komunikácií požadujeme najskôr 30 dní 

pred začatím realizácie stavby predložiť projekt organizácie dopravy na prerokovanie 
a definitívne odsúhlasenie Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ v Bratislave pre 
potreby určenia dopravného značenia v zmysle zákona č. 13 511961 Zb. o pozemných 
komunikáciách, 

• trvalé dopravné značenie žiadame predložiť na definitívne odsúhlasenie Krajskému 
dopravnému inšpektorátu KR PZ v Bratislave pre potreby určenia dopravného značenia 
v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách najskôr 30 dní pred 
kolaudačným konaním stavby. 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., vyjadrenie č. 48083/2017 /PD zo dňa 
02. 11. 2017: 
• Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činností v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme 

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

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

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

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

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

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

• Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byť v 
koordinácii a v súlade s platnými STN. 
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Zásobovanie vodou 
a) vodovodná prípojka 

- pripojenie na verejný vodovod je možné len vtedy, ak už pre danú stavbu nebola zriadení 
vodovodná prípojka 

- vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomerom musí byť priama, bez 
výškových a smerových lomov 

- vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu môžu len tie osoby, ktoré sú na to 
prevádzkovateľom určené 

- na vodovodnej prípojke medzi verejným vodovodom a vodomerom nesmú byť vykonávané 
žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať vplyv na technický stav vodovodnej 
prípojky, na meranie spotreby vody, alebo ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť 
pitnej vody 

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

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

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

b) Vodomerná šachta 
- vodomerná šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené meradlo -

vodomer, vodomer je súčasťou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve BVS 
- vodomerná šachta umiestnená na prac.č. 2408/28 musí byť stavebne a priestorovo 

vyhovujúca požiadavkám BVS, t.j. vybudovaná a dokončená ešte pred realizáciou 
vodovodnej prípojky a montáže vodomeru 

- majiteľ je povinný vodomernú šachtu zabezpečiť tak, aby nedošlo k mechanickému 
poškodeniu meradla a v zimnom období ochrániť meradlo proti zamrznuti 

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

- vo vodomernej šachte je prísne zakázané skladovať akýkoľvek materiál nesúvisiaci s 
prevádzkou vodomernej šachty. 

c) Realizácia vodovodnej prípojky a montáž meradla - vodomeru 

- na základe výpočtu potreby vody a potreby požiarnej vody požadujeme meranie spotreby 
vody zabezpečiť združeným fakturačným vodomerom 

- zároveň Vás upozorňujeme, že dodacia doba pre združený vodomer môže byť až S 
týždňov 

- náklady na rekonštrukciu vodovodnej prípojky a demontáž/montáž fakturačného vodomeru 
znáša vlastník prípojky 

- pre úspešné zrealizovanie vodovodnej prípojky je nevyhnutné splnenie všetkých technických 
podmienok: vykopaná jama na vodovodnom potrubí tak, aby bolo možné uskutočniť napojenie 
na verejný vodovod za dodržania všetkých bezpečnostných pravidiel, vykopaná ryha od jamy 
po vodomernú šachtu a osadená vodomerná šachta príslušných rozmerov; pri výkopoch pre 
napojenie prípojky na verejný vodovod miesto výkopu do pôvodného stavu uvádza zákazník, 
resp. žiadateľ; zároveň znáša náklady na všetky zemné práce 
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- v prípade splnenia podmienok uvedených vyššie je vlastník pripájanej nehnuteľnosti povinný 
písomne požiadať BYS o kontrolu technickej pripravenosti na realizáciu vodovodnej prípojky a 
montáž vodomeru. 

Odvádzanie odpadových vôd 
a) kanalizačná prípojka 

- kanalizačnú prípojku, ktorej súčasťou musí byt' revízna šachta na kanalizačnej prípojke, je 
potrebné riešiť v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov, príp. súvisiacich 
noriem (stúpačky, poklop a pod.) 

- revíznu šachtu na kanalizačnej prípojke požadujeme umiestniť za hranicou nehnuteľnosti 
- producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky 

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

b) realizácia kanalizačnej prípojky 
- v prípade splnenia podmienok uvedených vo vyjadrení vyššie a pred pripojením nehnuteľnosti 

na verejnú kanalizáciu v danej lokalite je vlastník pripájanej nehnuteľnosti povinný písomne 
požiadať BYS o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu 

- pre úspešné pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu je nevyhnutné splnenie všetkých 
technických podmienok 

- zároveň zákazník, resp. žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu znáša náklady na všetky 
zemné práce 

- v zmysle § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na 
verejnú kanalizáciu len na základe zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej s 
vlastníkom, resp. prevádzkovateľom verejnej kanalizácie 

SPP - distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/PS/0029/2018/Pe zo dňa 12. 02. 2018: 
• 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 n základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP -
distribúcia, a.s„ Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, 
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp
di stribucia. sk) 

• Y záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 

plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne l 
hodinu 
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• Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Vyhlášky č. 508/2009 Z.z„ Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), 
najmä 702 O 1, 702 02 

• Stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené 
v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo 
7009880118, 70099101 18, 7009950 118, 70 11 980118 a k žiadosti o vyjadrenie 
k technickej zmene číslo 6005001217 

• Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na 
každú stranu 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 bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy 
hlavného uzáveru plynu (HUP) 

• 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. 

Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 64232 zo dňa 05. 01. 2016: 
• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) 

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

• Stavebník je povinný v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť 
je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 
sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť 
Slovak Telekom a. s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia 
SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí. 

• V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/20 11 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 
tej to povinnosti zodpovedá.projektant. 

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

• Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov 
počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok 
podzemných telekomunikačných vedení a zariadení. V prípade ak na Vami definovanom 
území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo 
vlastníctve Slovak Telekom, a. s. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú 
sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

Západoslovenská distribučná, a. s., vyjadrenie zn. CD 74883/2017 zo dňa 26. 10. 2017: 
• Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných 

podľa § 43 Zákona o energetike 25 1/20 12 Z. z . a zmene a doplnení niektorých zákonov, 
s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej 
stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie 
(oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, 
o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. 
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• Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických 
zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná č.14, pre zariadenia VVN a zariadenia 
oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č . 3. 

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

Hlavné mesto SR Bratislava súhlas č. MAGS OZP 55433/2017-418133/Ri zo dňa 14.11.2017: 
• Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom /rez, pohľad/ odvádzanie znečisťujúcich 

látok zo spaľovania zemného plynu z RD A samostatným dymovodom s ústím vo výške 11 ,500 m 
nad úrovňou (±0,000=227,070 m n.m.) s prevýšením 1,000m nad atikou strechy. Odvádzanie 
znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu z RD B a RD C samostatným dymovodom 
s ústím vo výške 7,900 m nad úrovňou terénu (±0,000=230,630 m n.m.), s prevýšením 1,000 m nad 
atikou strechy. Odvádzanie znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu z RD D 
samostatným dymovodom s ústím vo výške 4,700 m nad úrovňou terénu (±0,000=224,600 m n.m.), 
s prevýšením 1,000 m nad atikou strechy. Odvádzanie znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného 
plynu z RD E samostatným dymovodom s ústím vo výške 7 ,900 m nad úrovňou terénu 
(±0,000=221,450 m n.m.), s prevýšením 1,000 m nad atikou strechy. 

• 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. 

• 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. 

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy stanovisko č. HZUBA3-3857/2017-
001 zo dňa 09.11.2017: 
• Bez pripomienok 

Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko č. 2287/1/2018 zo dňa 04.07.2018: 
• Výťahy musia zodpovedať požiadavkám STN EN 81-20, STN EN 81-28:2004 

a požiadavkám vyhl.č. 532/2002 Z.z. 

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. 

Stavba nesmie byť začatá, pokial' toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť 
(§ 52 správneho poriadku). 

V konaní boli vznesené nasledovné námietky účastníkmi konania: 
Dňa 14. 12. 2018 doručili do podateľne Ing. Dušan Daxner, Bartókova 2, Bc. Jana 

Kozáková, Bartókova 4 a Mgr. Jana Mokošová, Bartókova 6 Vyjadrenie vlastníkov bytov 
Bartókova 2, 4 a 6 k výstavbe: 

1.) Územné konanie o umiestnení stavby spojené so stavebným konaním 
V zmysle §39a ( 4) zákona č. 50/1976 Zb. „stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby 
so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky 
umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území, pri ostatných stavbách tak urobí za 
predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny. 
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A tak isto musí umiestniť stavby v súlade s ust. §6 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. Aj napriek 
skutočnosti, že územný plán zóny povoľuje výstavbu rodinných domov vzhľadom na zložitosť 
terénu resp. potrebu posúdenia stability svahu nejde len o problém súvisiaci s rodinnými domami 
stavebníkov, ich dopravným napojením a inžinierskymi sieťami. Ide o problém celej lokality a preto 
by sa mal tento problém riešiť komplexne. Z toho dôvodu žiadame o samostatné územné a stavebné 
konanie. 

2.) Zohľadnenie noriem vzhľadom na technickú seizmicitu od dopravy 
Stavebný úrad v územnom a stavebnom konaní musí dbať pri vyhodnocovaní podkladov pre 
vydanie územného resp. stavebného povolenia aj na posúdenie stability svahu vzhľadom na 
zložitosť a členitosť terénu v danom území. Súlad s ustanovením §43d zákona č. 50/1976 Zb. 
v platnom znení a § 14 vyhl. MŽP č. 532/2002 Z. z. v súčinnosti s ust. §9 odst. 1, písm. f/ vyhl. MŽP 
č. 453/2002 Z.z. je potrebné dôkladne preveriť. V predloženej dokumentácii okrem iného je 
potrebné doplniť Posúdenie technickej seizmicity odozvy konštrukcií na seizmickú odolnosť a jej 
Národnú prílohu STN EN 1998 - l/NA/Zl , ktoré je -projektant povinný zapracovať do projektu 
(v zmysle nariadenia MV RR SR zo dňa 20.01.2010 je potrebné predložiť projektovú 
dokumentáciu podľa sústavy noriem STN EN). Tak isto je potrebné v zmysle Stavebného zákona 
uvažovať o zaťažení, ktoré bude pravdepodobne pôsobiť na konštrukciu počas jej životnosti a či 
výstavba a prevádzka navrhovaných bytových domov a ostatných stavieb nespôsobí zvýšenie 
zaťaženia na spoje panelového domu na Bartókovej ul. č. 2, resp. č. 4 a ich porušenie trhlinami. 

3.) Prístupová cesta 
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v účinnom 
znení v §47 ustanovuje všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb. Podľa uvedeného 
ustanovenia stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými 
požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných 
stavebných výrobkov a pritom aby stavba bola prístupná z cesty, miestnej komunikácie, alebo 
z účelovej komunikácie. Aktuálne stavebníci nespÍňajú ustanovenia §4 7 písm. d) Stavebného 
zákona, teda povinnosť aby k navrhovanej stavbe viedla prístupová cesta. 

4.) Dopravná cesta na stavenisko 
Aj napriek ústnemu ubezpečeniu stavebníkov pri predchádzajúcom konaní - „Prístupová a areálová 
komunikácia k 5 RD, Bartókova ulica", č. 573/36248/2016/STA/UR/Gal. zo dňa 04.08.2016, že 
stavebná cesta nebude riešená cez súčasnú účelovú komunikáciu typu C 1 (cesta pred domami 
Bartókova 2. 4 a 6), ale bude viesť priamo z parkoviska za existujúci oporný múr nakoniec 
stavebníci navrhujú použiť ako stavenú cestu práve túto komunikáciu. Vzhľadom na fakt, že sa 
jedná o jedinú prístupovú cestu k svojim domom, garážam resp. počas dňa aj k ambulancii 
všeobecného lekára žiadajú, aby stavebný úrad nariadil stavebníkovi časové obmedzenie využívania 
tejto cesty na stavebné účely - mimo dopravných špičiek a v presných časových intervaloch. Tak 
isto vlastníci žiadajú urobiť detailnú technickú evidenciu prístupových ciest, bytových domov 
a zelene - pasportizáciu skutkového stavu, aby bolo možné identifikovať prípadné poškodenie 
komunikácie, ktorá je v správe mesta. 

5.) Vzhľadom na zložitosť terénu v danom území považujeme za potrebné vykonať 
pasportizácie svahu resp. ostatných stavieb - ako sú garáže a bytové domy v okolí. 

Rozhodnutie stavebného úradu o námietkach účastníkov konania: 
Námietke č. 1 sa nevyhovuje, stavby rodinných domov sa môžu povoľovať v spojenom 

územnom a stavebnom konaní, keďže sa nachádzajú v lokalite s územným plánom zóny. 
Námietke č. 2 sa nevyhovuje, podľa vyjadrenia statika stavby rodinné domy rodinné domy 

vyhovujú na medzný stav únosnosti vrátane seizmicity. 
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Námietke č. 3 sa nevyhovuje, keďže stavebníci majú vydané stavebné povolenie na 
prístupovú komunikáciu na pozemok, v súlade s Územným plánom mesta, pričom budú 
v kolaudačnom konaní preukazovať dopravnú obsluhu pozemku (kolaudačné rozhodnutie na 
komunikácie). 

Námietke č. 4 sa čiastočne vyhovuje. Stavebný úrad nemohol zaviazať stavebníkov riešiť 
stavebnú komunikáciu z parkoviska za existujúci oporný múr. Prístup na pozemok majú stavebníci 
zabezpečený po verejnej komunikácii Baiiókova, v súlade s platným Územným plánom mesta. 
Práce na stavbe budú prebiehať v normálnom pracovnom čase. Pasport komunikácie, garáží, zelene 
a bytových domov na Batiókovej ulici, ktoré budú dotknuté stavebnou cestou, stavebníci vyhotovia 
a predložia ju zástupcom vlastníkov bytov Bartókova 2-6 a doložia do spisu na stavebnom úrade, 
viď bod č. 27 podmienok pre umiestnenie a uskutočnenie stavby. 

Námietke č. 5 sa vyhovuje, viď bod č . 27 podmienok pre umiestnenie a uskutočnenie stavby. 

Podrobnejšie vyhodnotenie námietok je uvedené v časti rozhodnutia „odôvodnenie". 

ODÔVODNENIE 

Stavebníci Anton Herceg, Suchá ul. č. 4E, 831 O 1 Bratislava, JUDr. Zuzana 
Hercegová, Suchá ul. č. 4E, 831 01 Bratislava, Ing. arch. Roman Hájek, ul. Vincenta 
Hložníka č. 4 , 841 05 Bratislava, JUDr. Boris Reken, Gajova ul. č. 15, 811 09 Bratislava 
a JUDr. Lucia Reken, Gajova ul. č. 15, 811 09 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou B.IN.G, 
s.r.o., Šamorínska 55A, 21 06 Bratislava podali dňa 2.2.2018, na stavebný úrad žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na novostavbu „5 rodinných 
domov s dopravným napojením a inžinierskymi sieťami, Bartókova ulica, Bratislava", na 
pozemkoch reg. "C" KN pare. č. 240116, 2401/7, 2401 / 10, 2401112, 2408/28, 241011, 2410/9, 
2410/10, 2415/6, 2415/2, 2416/1, 2416/2, 2416/24, 2416/25, 2416/26, 2416/27, 2416/28, 2416/29, 
241 6/30, 2408/29, 2408/32 a 2416/13, k.ú. Staré Mesto. Uvedeným dňom bolo v zmysle správneho 
poriadku začaté konanie. 

Žiadosť nebola ku dňu podania úplná. Stavebníci boli vyzvaní písomnosťou č . 5498/22406/ 
2018/STA/Gal/L-50 zo dňa 16.5.2018 na doplnenie podania a konanie bolo súčasne prerušené. 
Chýbajúce doklady boli stavebníkmi postupne dokladané podaniami z 31.8.2018 a 28.9.2018. 

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v §§ 37 a 62 stavebného 
zákona a zistil, že jej umiestnením a uskutočnením nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani 
neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. 

Pre územie, ktorého súčasťou sú záujmové pozemky, na ktorých sa navrhuje stavba, platí 
územný plán na zonálnej úrovni, Územný plán zóny Machnáč, zmeny a doplnky 2002, v znení 
Územného plánu zóny Machnáč, zmeny a doplnky 2005, ktorého záväzná časť bola vyhlásená 
Všeobecným záväzným nariadením hl. m. SR Bratislavy č. 11/2008 z 15.12.2008, ktorým sa mení 
a dopÍňa všeobecné záväzné nariadenie hl. m. SR Bratislavy č. 2/1999, ktorým sa vyhlasuje záväzná 
časť územného plánu zóny Machnáč, Bratislava v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2003 
s účinnosťou od 01. 02. 2009 (ďalej UPN-Z Machnáč). Pozemky patria do sektoru č. 7-11 /21 
(čiastočne do 3-11/13) UPN-Z Machnáč. 
SEKTOR č. 7-11 /21 Záväzné regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia: 
• funkcie neprípustné: výroba, sklady, predajne, dielne s negatívnym vplyvom na životné 

prostredie. 
malovýroba a podnikateľské aktivity s negatívnym vplyvom na spoločenské prostredie. 
Poľnohospodárska výroba, skladovacie okrsky, jadrové zariadenia, vojenské a iné stavby, 
stavby uránového priemyslu 
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• typologický druh zástavby pre funkciu bývania: rodinný dom samostatne stojaci 
zámer: objekty A,B,C,D,E _rodinný dom samostatne stojaci - v súlade 

• neprípustný spôsob zástavby: provizórne a dočasné objekty, radová a kobercová zástavba, 
nepriehľadné oplotenie 

• stavebná činnosť povolená: údržba, stavebná úprava, prestavba, novostavba 
• zámer: objekty A,B,C,D,E - novostavba - v súlade 
• výmera stavebnej parcely pre výpočet indexov zastavanej plochy a prírodnej plochy: 
• minimálna: 600 m2 

zámer: A - 744,5m2, B - 867,lm2, C- 681,0m2, D- 63 1,0m2, E - 645,2m2 - v súlade 
• maximálna: 1500 m2 

• index zastavanej plochy: 0.20 
zámer: A- 0,197, B - 0,159, C - 0,197, D - 0,197, E- 0,183 - v súlade 

• index prírodnej plochy: 0.65 
zámer: A - 0,688, B - 0,703, C - 0,778, D - 0,702, E - 0,718 - v súlade 

• maximálna podlažnosť: 2 nadzemné podlažia plus strecha ako podkrovie s maximálne jednou 
úrovňou využitia alebo plus ustúpené podlažie, maximálne 1 podzemné podlažie vnímateľné 
nad terénom, ostatné podzemné podlažia neregulované 
zámer: A - 1. PP + 2. NP + 1 ustúpené podlažie; B - 1. PP + 2. NP; C - 2. PP Qedno 
vnímateľné nad terénom)+ 2. NP; D - 1. PP + 2. NP; E - 1. PP + 2. NP 

• zeleň: spracovať projekt sadových úprav pozemku ako súčasť projektovej dokumentácie 
stavby 
s rešpektovaním interakčných línií a interakčných prvkov, zachovať a chrániť vzrastlú zeleň, 
v rozsahu priemetu koruny stromov nerealizovať zemné práce, neuskladňovať stavebný 
materiál, nepohybovať s ťažkými mechanizmami 
zámer: čiastočne zasahujú interakčné línie na pozemok prislúchajúci objektu SO 103, stavba 
rodinného domu ich svojim umiestnením rešpektuje 

• doprava a technická infraštruktúra: k územnému konaniu pre umiestnenie stavby objektu 
spracovať projektovú dokumentáciu prístupovej komunikácie funkčnej triedy Dl a technickej 
infraštruklúry v celom sektore v náväznosti na okolité sektory a zabezpečiť vydanie územného 
rozhodnutia na prístupovú komunikáciu a technickú infraštruktúru k stavbe pred vydaním 
územného rozhodnutia na výstavbu objektu. Stavebné parcely bez priameho napojenia na 
komunikačnú sieť s prístupniťzjazdnými chodníkmi s možnosťou modifikácie riešenia 
trasovania 
zámer: prístupová komunikácia funkčnej triedy Dl (riešená medzi obytnými domami 
Bartókova 2 a 4) je riešená samostatným konaním 

• Rezervovať územie pre - trafostanicu T4. 

Stavebný úrad v zmysle §§ 34 a 59 stavebného zákona určil primerane účastníkov spojeného 
územného a stavebného konania. 

Stavebný úrad oznámil listom č. 5498/48049/2018/STA/Gal zo dňa 8.11.2018 začatie 

spojeného územného konania so stavebným konaním dotknutým orgánom a účastníkom konania (v 
súlade s ustanovením§ 36 ods. 1,2 a§ 61 ods. 1,2 a 3 stavebného zákona) a súčasne podľa§ 61 
ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania aj od ústneho pojednávania, 
pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a ži adosť poskytovala dostatočný podklad pre 
posúdenie navrhovanej časti stavby. Stavebný úrad podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona 
v oznámení určil lehotu, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje pripomienky a 
námietky a dotknuté orgány svoje písomné stanoviská a súčasne účastníkov konania 
upozornil, že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne, rovnako ako na námietky 
a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri 
prerokúvaní územného plánu zóny. 
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D1'ía 14. 12. 2018 doručili do podateľne Ing. Dušan Daxner, Bartókova 2, Bc. Jana Kozáková, 
Ba1iókova 4 a Mgr. Jana Mokošová, Bartókova 6 Vyjadrenie vlastníkov bytov Bartókova 2, 4 a 6 
k výstavbe v nasledovnom znení: 

1.) Územné konanie o umiestnení stavby spojené so stavebným konaním 
V zmysle §39a ( 4) zákona č. 5011976 Zb. „stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby 
so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky 
umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území, pri ostatných stavbách tak urobí za 
predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny. A tak isto musí 
umiestniť stavby v súlade s ust. §6 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. Aj napriek skutočnosti, že 
územný plán zóny povoľuje výstavbu rodinných domov vzhľadom na zložitosť terénu resp. potrebu 
posúdenia stability svahu nejde len o problém súvisiaci s rodinnými domami stavebníkov, ich 
dopravným napojením a inžinierskymi sieťami. Ide o problém celej lokality a preto by sa mal tento 
problém riešiť komplexne. Z toho dôvodu žiadame o samostatné územné a stavebné konanie. 

2.) Zohľadnenie noriem vzhľadom na technickú.seizmicitu od dopravy 
Stavebný úrad v územnom a stavebnom konaní musí dbať pri vyhodnocovaní podkladov pre 
vydanie územného resp. stavebného povolenia aj na posúdenie stability svahu vzhľadom na 
zložitosť a členitosť terénu v danom území. Súlad s ustanovením §43d zákona č. 50/1 976 Zb. 
v platnom znení a § 14 vyhl. MŽP č. 532/2002 Z. z. v súčinnosti s ust. §9 odst. 1, písm. f/ vyhl. MŽP 
č. 453/2002 Z.z. je potrebné dôkladne preveriť. V predloženej dokumentácii okrem iného je 
potrebné doplniť Posúdenie technickej seizmicity odozvy konštrukcií na seizmickú odolnosť a jej 
Národnú prílohu STN EN 1998 - 1/NA/Zl, ktoré je projektant povinný zapracovať do projektu 
(v zmysle nariadenia MV RR SR zo dňa 20.01.2010 je potrebné predložiť projektovú 
dokumentáciu podľa sústavy noriem STN EN). Tak isto je potrebné v zmysle Stavebného zákona 
uvažovať o zaťažení, ktoré bude pravdepodobne pôsobiť na konštrukciu počas jej životnosti a či 
výstavba a prevádzka navrhovaných bytových domov a ostatných stavieb nespôsobí zvýšenie 
zaťaženia na spoje panelového domu na Bartókovej ul. č. 2, resp. č. 4 a ich porušenie trhlinami. 

3.) Prístupová cesta 
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v účinnom 
znení v §47 ustanovuje všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb. Podľa uvedeného 
ustanovenia stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými 
požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných 
stavebných výrobkov a pritom aby stavba bola prístupná z cesty, miestnej komunikácie, alebo 
z účelovej komunikácie. Aktuálne stavebníci nespÍňajú ustanovenia §47 písm. d) Stavebného 
zákona, teda povinnosť aby k navrhovanej stavbe viedla prístupová cesta. 

4.) Dopravná cesta na stavenisko 
Aj napriek ústnemu ubezpečeniu stavebníkov pri predchádzajúcom konaní - „Prístupová a areálová 
komunikácia k 5 RD, Bartókova ulica", č. 573/36248/2016/STA/UR/Gal. zo dňa 04.08.2016, 
právoplatné dňa 23.06.2017, že stavebná cesta nebude riešená cez súčasnú účelovú komunikáciu 
typu Cl (cesta pred domami Bartókova 2, 4 a 6), ale bude viesť priamo z parkoviska za existujúci 
oporný múr nakoniec stavebníci navrhujú použiť ako stavenú cestu práve túto komunikáciu. 
Vzhľadom na fakt, že sa jedná o jedinú prístupovú cestu k svojim domom, garážam resp. počas dňa 
aj k ambulancii všeobecného lekára žiadajú, aby stavebný úrad nariadil stavebníkovi časové 
obmedzenie využívania tejto cesty na stavebné účely - mimo dopravných špičiek a v presných 
časových intervaloch. Tak isto vlastníci žiadajú urobiť detailnú technickú evidenciu prístupových 
ciest, bytových domov a zelene - pasportizáciu skutkového stavu, aby bolo možné identifikovať 
prípadné poškodenie komunikácie, ktorá je v správe mesta. 

5.) Vzhľadom na zložitosť terénu v danom území považujeme za potrebné vykonať 
pasp01iizácie svahu resp. ostatných stavieb - ako sú garáže a bytové domy v okolí. 
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Stavebníci na základe námietok podaných účastníkmi konania doložili do spisového materiálu dňa 
19.12.018 nasledovný doklad: 
- Vyjadrenie statika Ing. Mariána Halvoňa, z 18.12.20 18. 

Vyhodnotenie všetkých námietok účastníkov konania: 
1.) Povoľovanie stavby je v súlade s podmienkami, vyplývajúcimi z územného plánu zóny 

(UPN-Z Machnáč), viď §39a, ods. 4 stavebného zákona. Súlad s UPN-Z Machnáč potvrdilo aj 
Hlavné mesto SR Bratislava vo svojom záväznom stanovisku č. MAGS ORM 53526/14-305412 zo 
dňa 24. 09. 2014. 
Námietke stavebný úrad nevyhovuje. 

2.) K zohľadneniu noriem vzhľadom na technickú seizmicitu od dopravy na navrhované 
rodinné domy (nie na obytné domy, ako uvádzajú účastníci konania), sa vyjadril autorizovaný statik 
Ing. Marián Halvoň. Tento konštatuje, že medzný stav únosnosti bol spočítaný a konštrukcia 
bezpečne vyhovela s dostatočnou rezervou. Najnepriaznivejší zaťažovací stav bol medzný stav 
únosnosti - MSÚ súbor B. Na stenový systém rodinných domov, vzhľadom k veľkej vodorovnej 
tuhosti má seizmicita len minimálny vplyv. Namáhanie od seizmicity bolo nižšie ako MSÚ súbor B. 
Rodinné domy vyhovujú na medzný stav únosnosti, vrátane seizmicity. Vzhľadom k uvedenému 
vyhodnotil stavebný úrad túto námietku ako neopodstatnenú a nevyhovuje jej. 

3.) Na prístupovú komunikáciu ako na dopravný objekt stavby majú stavebníci vydané 
stavebné povolenie príslušným špeciálnym stavebným úradom pre dopravné stavby rozhodnutím č. 
2417/631/2019/DOP/Zub zo dňa 07.01.2019. Realizáciu resp. užívanie tejto komunikácie 
preukážu stavebníci v kolaudačnom konaní objektov rodinných domov, v súlade s § 7 ods. 4 
Vyhlášky č. 532/2002 Z.z., v súlade s § 81 ods. 1, § 81 a ods. 1 písm. b) Stavebného zákona a v 
súlade s § 62 ods. 1 písm. c) Stavebného zákona. 
Námietke stavebný úrad nevyhovuje. 

4.) Návrh novej trasy bol predmetom diskusie zúčastnených v územnom konaní, pri ústnom 
pojednávaní. Stavebným úradom bol považovaný za jednu z prípadných možností, ktorou sa už viac 
nezaoberal najmä z dôvodu, že k stavbou dotknutému pozemku vedie jestvujúca verejná 
komunikácia. Keďže sa jedná o jedinú prístupovú komunikáciu k bytovým domom Bartókova 2 - 6, 
stavebný úrad zaviazal stavebníkov povinnosťou, aby pred začatím výstavby vykonali pasport 
komunikácie, garáží, zelene a bytových domov, viď bod č. 27 podmienok pre umiestnenie a 
uskutočnenie stavby. 
Námietke sa v povinnosti pasportu čiastočne vyhovuje. 

5.) Stavebný úrad bodom č. 27 podmienok pre umiestnenie a uskutočnenie stavby zaviazal 
stavebníkov k vykonaniu pasportu svahu, garáží a bytových domov. 
Námietke sa vyhovuje. 

Dňa 06.12.2018 podalo Hlavné mesto SR Bratislava (ďalej len „Hlavné mesto 11
) námietku 

voči začatiu spojeného územného a stavebného konania, ktorého predmetom je stavba „5 rodinných 
domov Bartókova ul. , Bratislava'\ a to z dôvodu, že stavebníci nemajú s Hlavným mestom 
uzatvorený žiadny zmluvný vzťah, na základe ktorého môžu preukázať iné právo k pozemkom reg. 
„C" KN pare.č. 2401/6, 2401/7, 2401 /10, 2401112, 2408/28, 2408/29 a 2416/ 13, k.ú. Staré Mesto, a 
ani právo vyplývajúce im z iných právnych predpisov, na ktorom budú umiestnené prípojky 
inžinierskych sietí. Následne stavebníci preukázali, že dňa 25. 03.2015 uzatvorili s Hlavným mestom 
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286501171500/0099, v ktorej sa Hlavné 
mesto zaviazalo zriadiť na predmetné pozemky vecné bremeno v prospech stavebníkov. 

Dňa 24.01.2019 na základe vyššie uvedeného Hlavné mesto námietku voči začatiu 
spojeného územného a stavebného konania zobralo späť v plnom rozsahu. 
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Navrhovanú stavbu posúdili tieto dotknuté orgány a organizácie, ktoré sa vyjadrili kladne, 
prípadne s pripomienkami, ktoré stavebný úrad zalu-nul do podmienok tohto rozhodnutia: 

- Hlavné mesto SR Bratislava, záväzné stanovisko č. MAGS ORM 53526114-305412 zo drfa 
24. 09. 2014, 
Hasičský a zácillanný útvar hlavného mesta SR Bratislavy č. HZUBA3-3857/2017-001 zo 
dňa 09.11.2017, 
Ministerstvo vnútra SR, KRPZ vBratislave, stanovisko č. KRPZ-BA-KDI3-1119-
001/2017 zo dňa 15. 11. 2017, 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, stanovisko orgán štátnej vodnej správy č. 

OSVS/2013/372/SVE I. zo dňa 06. 02. 2013, 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia - stanovisko orgánu odpadového hospodárstva, č. 
OÚ-BA-OSZP3 -2018/57205, 57214, 57207, 57211/HEL/I zo dňa 15.05.2018, 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie orgánu ocillany prírody č. 
ZP0/2012/8447-2/TOJ-BAI. zo dňa 20. 12. 2012, 
Hlavné mesto SR Bratislava, odd. životného prostredia, súhlas na povolenie stavby malého 
zdroja znečistenia ovzdušia č. MAGS OZP 55433/2017-418133/Ri zo dňa 14.11.2017, 
SPP- distribúcia, a.s„ stanovisko č. TD/PS/0029/2018/Pe zo dňa 12. 02 . 2018, 
Západoslovenská distribučná a.s, vyjadrenie zo dňa 26.10.2017 , 
Bratislavský vodárenská spoločnosť, a.s„ stanovisko č. 48083/2017/PD zo dňa 2.11.2017, 
Technická inšpekcia, a.s„ odborné stanovisko č. 2287/1/2018 zo dňa 04.07.2018 
Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie č. 64232 zo dňa 05 . O 1. 2016, 

Stavebnému úradu bola predložená projektová dokumentácia a nasledovné doklady: 
Rozhodnutie o výrube drevín č. 1921/555/2017/DŽV/Rap z 05.01.2017, vydané Mestskou 
časťou Bratislava-Staré Mesto, odd. životného prostredia, potvrdené Rozhodnutím 
Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany 
prírody a· vybraných zložiek životného prostredia č. OU-BA-OSZP3-2017/036856NSM zo 
dňa 25.7.2017, právoplatné 30.8.2017. 
Územné rozhodnutie č. 573/36248/2016/STAIUR-Gal zo dňa 4.8.2016 vydané Mestskou 
časťou Bratislava-Staré Mesto, stavebným úradom, potvrdené Rozhodnutím Okresného 
úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-BA-OVBP2-2017/8125/ZAD zo 
dňa 01.06.2017, právoplatné 23.06.2017. 
Stavebné povolenie vydané Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, príslušným špeciálnym 
stavebným úradom pre dopravné stavby č. 2417/631 /2019/DOP/Zub dňa 07.01.2019. 

Stanoviská dotknutých orgánov sú súhlasné, pripomienky stavebný úrad zahrnul do 
podmienok tohto rozhodnutia. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk 
dotknutých orgánov požadovaných osobitnými predpismi (stanoviská dotknutých orgánov neboli 
ani záporné, ani protichodné). 

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predložený návrh a žiadosť z hľadísk 
uvedených v §§ 37 a 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými 
orgánmi a zistil, že uskutočnením stavby nie sú oillozené záujmy cillánené stavebným zákonom, 
predpismi vydanými na jej uskutočnenie a osobitnými predpismi. 
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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. 

POU ČEN I E 

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. 

Prílohy - overená projektová dokumentácia stavby pre stavebníka 

Poplatok: 
Správny poplatok podľa zákona č. 145/ 1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, vo výške 250 € bol uhradený dňa 31.8.2018 do pokladne Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto. 

Overenú projektovú dokumentáciu stavby v stavebnom konaní prevezme stavebník osobne. 

Doručuje sa : verejnou vyhláškou (má dôsledky doručenia): 
1) B.IN.G, spol. s r.o., Šamorínska 55A, 821 06 Bratislava 
2) ART OF SPACE, s.r.o„ Michalská 7, 81 1 01 Bratislava, Ing. arch. Roman Hájek 
3) vlastníkom a spoluvlastníkom nehnuteľností, pozemkov a stavieb na týchto pozemkoch: 

Parcely KN-C: 
v k.ú. Bratislava- Staré Mesto, parc.č. 2401/7, 2408/28, 2416/25, 2416/28, 2410110, 2416113, 

2408/29, 241 6/26, 241 6/2, 2410/9, 2416/27, 2416/24, 24 1011, 2415/2, 2416/30, 241611, 2401/ 10, 
2401/6 a 2401/12, 2465110, 246411 , 2464/2, 241411 , 2415/6, 2414/2, 2416/12, 2410/5, 2410/8, 
241 6/7, 2416/3, 2416/29, 240811, 2408/32, 2401/8, 2401/11 , 240 1/14, 2401/17, 240 1/ 15, 2408/23, 
2408/6, 2401/50, 2401/49, 2401/48, 2401/5, 2401/25,2401/26, 
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Stavby KN-C : 
chata, s.č. 102440, na parc.č. 2464/2 v k.ú. Staré Mesto, (Bartókova ul.), 
dom - iná budova, s .č. 100048, na parc.č. 2416/3 v k. ú. Staré Mesto, kód 20,( Slávičie údolie), 
bytový dom, Bartókova ul.č. 2, s.č. 104705, na parc.č. 240118 v k.ú. Staré Mesto, 
bytový dom, Bartókova ul.č. 4, s.č. 4706, na parc.č. 2401115 v k.ú. Staré Mesto, 
rodinný dom Slávičie údolie 38, s.č.7810, na pare. č. 2410/8 k.ú. Staré Mesto 
garáž, s.č. 5512, na parc.č. 2408/6 v k.ú. Staré Mesto (Bartókova ul.), 
garáž, s.č.6014, na parc.č. 2401/49 v k.ú. Staré Mesto (Bartókova ul.), 
garáž, s.č. 6183, na parc.č. 2401148 v k.ú. Staré Mesto (Bartokova ul.), 

Parcely KN - E: 
v k.ú. Staré Mesto, parc.č. 2448, 

Na vedomie: 
1) B.IN.G, spol. s r.o„ Šamorínska 55A, 821 06 Bratislava 
2) ART OF SPACE, s.r.o., Michalská 7, 811 01 Bratislava, Ing. arch. Roman Hájek - projektant 
3) Ing. Dušan Daxner, ako splnomocnený zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov domu 

Bartókova 2, Bartókova 2, 811 02 Bratislava 1 
4) Ing. Jozef Husár, Karlova 17, 110 00 Praha 1 - Staré Mesto, ČR 
5) Ing. Maroš Čikovský, Nová lehota 89, 916 35 Nová Lehota 
6) BONUS LM spol. s r.o„ Ružinovská 14, 821 O 1 Bratislava 
7) Ing. Ivan Mauer, Púpavová 14, 841 04 Bratislava 
8) Pavla Mauerová, Púpavová 14, 841 04 Bratislava 
9) Miestny úrad Bratislava Staré Mesto, finančné odd. - doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti 

Kópia: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto/stavebný úrad, 2x k spisu 
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