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ROZHODNUTIE

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa ako príslušný stavebný úrad (ďalej „stavebný úrad“) 
podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“), podľa Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej „správny poriadok“), rozhodujúc podľa §§ 39, 39a ods. 4 a §§ 60 - 66 stavebného 
zákona, v spojení s §§ 4, 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v súlade s ustanoveniami §§ 3, 32 
a 47 správneho poriadku, ako aj ostatných súvisiacich právnych predpisov, na podklade 
vykonaného konania vydáva v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby so stavebným 
konaním

stavebné povolenie

na stavbu : „Novostavba administratívnej budovy“
stavebník : Libor Modrovich, Petôfiho 54, 821 06 Bratislava
miesto stavby: Bratislava, Priehradná- záhrady, pozemky reg.CKlN pare.č. 2502, 2503, 2504, 

katastrálne územie Vrakuňa 
druh stavby: novostavba 
účel stavby : nebytová budova- administratíva

Podmienky pre umiestnenie stavby:
Stavba bude umiestnená podľa situácie na podklade katastrálnej mapy, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Architektonické riešenie:
Novostavba je riešená ako jednopodlažná, samostatne stojaca budova s jedným 

nadzemným podlažím, bez podpivničenia, zastrešená plochou strechou, max. pôdorysných 
rozmerov 14,68 m x 9,00 m.
Nosný systém je riešený stenovým systémom z brúsených keramických tehál hr.300mm. 
Obvodový plášť je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom z expandovaného polystyrénu 
hr. 150 mm. Stropné konštrukcie sú riešené zo železobetónovej dosky.

Zastavaná plocha: 132,12 m^

Podlahová (úžitková) plocha nadzemných podlaží stavby. 105,20 m^

Polohové a výškové umiestnenie stavby:

Polohové umiestnenie stavby voči susedným nehnuteľnostiam:



Od pozemku pare.č. 2493/1 - 2,140 m
Od pozemku pare.č. 2501/1 - 2,000 m
Od stavby na pozemku pare.č. 2501/2 - 5,540 m
Od pozemku pare.č. 2508 (prístupová komunikáeia) - 12,040 m
Od rozostavanej stavby na pare.č. 2504 - 2,560 m

Výškové umiestnenie stavby:
± 0,000 = úroveň podlahy 1. nadzemného podlažia (NP) stavby =+ 0,150 m nad úrovňou 
priľahlého terénu = +133,00 m n.m. BPV

Max. výška stavby : úroveň atiky streehy +3,765 m od ± 0,000 

Napojenie stavby na verejné rozvody inžinierskych sietí:
- voda: Zásobovanie stavby pitnou vodou sa zabezpečí z verejného vodovodu

prostredníetvom existujúeej vodovodnej prípojky a vodomemej šaehty, z ktorej je 
vybudované existujúee prívodné potrubie ukončené na pozemku stavebníka pare.č. 
2504, v armatúmej šaehte. Navrhovaná stavba bude napojená navrhovaným 
prívodným potrubím HOPE 100,DN25 dĺžky 39,0m.

- kanalizácia-. Na odvádzanie splaškovýeh vôd bude využívaná jestvujúea plastová nádrž- žumpa
o objeme 10 m^, umiestnená na pozemku stavebníka pare.č. 2503, 2504.

- dažďová kanalizácia: Dažďová kanalizáeia dĺžky 43,5 m bude slúžiť pre odvádzanie zrážkovýeh
vôd zo streehy eez vsakovaeí systém v3dvorený z blokov DRENBLOK (15 ks), 
umiestnenýeh na pozemku pare.č. 2503, v prednej časti pozemku pri prístupovej 
komunikáeii.
Týmto rozhodnutím sa dažďová kanalizácia a vsak umiestňujú. Nakoľko sa jedná 
o objekty charakteru vodnej stavby podľa §52 vodného zákona na ich 
uskutočnenie sa vyžaduje povolenie orgánu vodnej správy podľa §26 vodného 
zákona.

- elektro: Zabezpečenie elektriekého prúdu do budovy je existujúeou nízkonapäťovou
podzemnou káblovou prípojkou z verejného podzemného elektriekého vedenia.

- plyn: stavba nebude plynofikovaná

-vykurovanie: Vykurovanie bude zabezpečené tepelným čerpadlom systém vzdueh -voda.
Doplnkovým zdrojom tepla bude krb na tuhé palivo, umiestnený v miestnosti 
1.09 Open offiee

- výmena vzduchu-, objekt bude vetraný rekuperáeiou 

Statická doprava, spevnené plochy, dopravné napojenie:

K stavbe budú zabezpečené 2 parkovaeie miesta na navrhovaných spevnených plochách zo 
zámkovej dlažby, na pozemku pare.č. 2503 k.ú. Vrakuňa. Prístup k objektu bude z jestvujúcej 
účelovej súkromnej komunikácie na pare.č. 2508, k.ú. Vrakuňa.
Súčasťou stavby sú navrhované spevnené plochy chodníkov zo zámkovej dlažby.
Plocha spevnených plôch : 194,77 m^



Pred začatím stavby bude jestvujúci objekt so súp.č.l3566, na pozemku pare.č. 2502, k. 
ú. Vrakuňa, Bratislava, odstránený na základe rozhodnutia mestskej časti Bratislava- Vrakuňa 
o povolení odstránenia stavby, vydaného dňa 16.4.2021 pod 
č.SP/2678/20/47/3278/2021/9/SU/Mat-2.

Podmienky pre realizáciu stavby:

I. Stavba bude umiestnená a uskutočnená podľa projektu stavby, ktorý vypracoval PROBUG, 
zodpovedný projektant Ing.Vojtech Bugár, špecialista poz.stavieb, č.op. 6410*11, 925 42 Trstice 
509, overeného stavebným úradom v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby so 
stavebným konaním, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

2. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí 
stavebný úrad. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo 
dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

3. Bez osobitného povolenia tunajšieho stavebného úradu sa stavebník nesmie odchýliť od 
schválenej projektovej dokumentácie.

4. Stavba bude úplne ukončená do 24 mesiacov odo dňa jej začatia. Termín začatia stavebných 
prác oznámi stavebník listom tunajšiemu úradu (podľa § 66 ods. 2 písm. h stavebného zákona).

5. Počas stavebných prác musí stavebník dodržiavať ustanovenia vyhlášky MPSVaR SR 
č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 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 a ustanovenia § 43i ods. 3 písm. e, g, h stavebného zákona.

6. Stavba sa povoľuje ako trvalá.

7. Stavba bude realizovaná svojpomocne. Stavebný dozor nad realizáciou stavby bude vykonávať 
oprávnená osoba: Ing. Juraj Kerestúr, ul. Československých parašutistov 25,, 831 03 Bratislava, 
ev.č. 10689.

8. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom "Stavba povolená" s týmito 
údajmi: a) označenie stavby,

b) označenie stavebníka,
c) kto stavbu realizuje,
d) kto a kedy stavbu povolil,
e) termín začatia a ukončenia stavby,
f) meno zodpovedného stavbyvedúceho 

a ponechať ho tam až do ukončenia stavby.

9. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a stavebné povolenie a o stavbe 
musí byť vedený stavebný denník.

10. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu (§ 43i ods. 3 písm. d 
stavebného zákona).

II. Stavebník je povinný v zmysle § 43f stavebného zákona použiť vhodné stavebné výrobky.

12. Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho 
stavebného dohľadu.

13. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadať majiteľov podzemných inžinierskych sietí 
o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma v zmysle príslušných 
platných predpisov a noriem.



14. V súlade s § 75 ods. 1 stavebného zákona musí stavebník pred začatím stavby zabezpečiť 
vytýčenie stavby oprávnenou osobou.

15. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť 
k ohrozeniu života, a to prípadne aj úplným ohradením (§ 43i ods. 3 písm. a stavebného zákona).

16. Týmto rozhodnutím podľa § 135 stavebného zákona stavebný úrad súčasne ukladá tým, ktorí 
majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom, aby v nevyhnutnej miere strpeli 
vykonanie prác zo svojich pozemkov alebo stavieb v prípade potreby. Stavebník je povinný dbať, 
aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami 
nevznikli škody, ktorým možno zabrániť; po skončení je povinný uviesť susedný pozemok alebo 
stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi 
náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.

17. V prípade rozkopania verejného priestranstva je stavebník povinný zabezpečiť rozkopávkové 
povolenie od príslušného cestného správneho orgánu. Pri stavebných prácach, ktoré vyžadujú 
zaujatia verejného priestranstva (postavenie kontajnera, lešenia) je potrebné o to požiadať 
vlastníka, resp. správcu predmetnej nehnuteľnosti, v prípade zabratia ciest je potrebné zabezpečiť 
povolenie príslušného cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie komunikácie.

18. V zmysle Cestného zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou 
znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez prerušenia 
bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.

19. Stavebník je povinný dodržiavať čistotu a poriadok podľa VZN Mestskej časti Bratislava- 
Vrakuňa č. 2/2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti v znení neskorších 
zmien a doplnkov.

20. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými 
bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.

21. Stavebník je povinný splniť podmienky dotknutých orgánov:

podľa záväzného stanoviska Hlavného mesta SR Bratislava ako príslušného orgánu ochrany
ovzdušia č. MAGS OZP 55789/2021-400185/Ri - súhlasu na povolenie stavby malého zdroja 
znečisťovania ovzdušia:

Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad) odvádzanie 
znečisťujúcich látok zo spaľovania tuhého paliva samostatným komínom, s ústim vo výške 
8,030 m nad úrovňou terénu s prevýšením 1,040 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.

podľa stanoviska Okresného úradu Bratislava, pozemkového a lesného odboru č. OU-BA-PLO-
2021/103856 zo dňa 09.08.2021

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 jej 
hospodárne a účelné využitie uložením a rozprestretím na poľnohospodárskej pôde 
po realizácii stavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 
nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z. z., požiadať Okresný úrad Bratislava,



odbor katastrálny o zmenu druhu pozemku „záhrada“ na „zastavaná plocha“, prípadne na 
„ostatná plocha“ po predložení kolaudačného rozhodnutia, prípadne rozhodnutia o pridelení 
súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva) a tohto stanoviska.

podľa vyjadrenia Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o ŽP, odd, ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-BA-OSZP3-2021/092895-002 :

V prípade drevín, ktoré sa vyskytujú v blízkosti stavebnej činnosti a zostávajú zachované (aj 
na susedných pozemkoch), je pri stavebných a výkopových prácach potrebné postupovať 
tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí týchto drevín (§ 
47 ods. 1 zákona OPK), a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana 
prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

podľa vyjadrenia Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o ŽP, odd, ochrany vôd č. OU-
BA-QSZP3-2021/158909-003 zo dňa 16.12.2021

Dažďová kanalizácia, vsakovacie zariadenie má charakter vodnej stavby podľa § 52 
vodného zákona a na jej uskutočnenie sa vyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy 
podľa § 26 vodného zákona.
Na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd je potrebné povolenie orgánu 
štátnej vodnej správy podľa § 21 ods. 1 pism. d) vodného zákona, o ktorý je potrebné 
požiadať súčasne so žiadosťou o vodoprávně povolenie.
Pri dimenzovaní vsakovacieho zariadenia je potrebné uvažovať s intenzitou dažďa pre 
Bratislavu 233 1/s.ha (20- ročný, 15 minútový najnepriaznivejší dážď).
K žiadosti o vodoprávně povolenie je potrebné predložiť okrem dokladov podľa ust. § 8 a § 
9 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona, vyjadrenie SVP, š.p., OZ Bratislava a hydrogeologický posudok k vsakovaciemu 
zariadeniu.
Existujúce inžinierske siete musia byť pred začatím stavby zamerané a vytýčené.
V mieste križovania stavby s existujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie postupovať zvlášť 
opatrne a zachovať ich ochranné pásma.
Počas uskutočňovania prác nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných 
vôd.

Podľa vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podnikuj.p. OZ Karloveská 2 zo 14.3.2022
č.CS SVP OZ BA 61/2022/64:

Pri realizácii stavby dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene 
zákona SNR č.372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 
Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu ( znečisteniu kvality povrchových vôd 
a podzemných vôd.
V zmysle §23 ods.2 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách 
v znení neskorších predpisov, likvidáciu odpadových vôd v zberných nádržiach ( žumpách) 
sa považuje za dočasné riešenie do doby vybudovania verejnej kanalizácie v lokalite.
V prípade existujúcej verejnej kanalizačnej siete musí byť objekt na ňu napojený.
Žumpa musí byť realizovaná a prevádzkovaná v zmysle normy STN 75 6081 „Žumpy 
a splaškové odpadové vody“. Žumpa a kanalizácia musia byť vodotesné, zabezpečené voči 
vztlaku a vyplaveniu obsahu povrchovými vodami.
Podľa §36 ods.4 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách je ten, kto akumuluje odpadové vody 
v žumpe povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd 
a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových 
vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len 
prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného



predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze 
tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko 
a adresu toho, komu bol odvoz vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy 
množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd 
vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.
Navrhnuté vsakovacie bloky musia byť osadené min. 1,0 m nad hladinou podzemnej vody 
a musia byť hydraulicky prepojené s vrstvou priepustných štrkových sedimentov.

podľa vyjadrenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (ďalej BVSk č. 28141/2021/TK zo
dňa 12.07.2021

Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie rešpektovať 
vodohospodárske 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.
K stavbe BVS a.s. nemá námietky, ak cez predmetnú a so stavbou súvisiace nehnuteľnosti 
nie sú trasované rozvody vodovodov a kanalizácií BVS, vrátane ich súčastí a bude dodržané 
ich pásmo ochrany.
V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie 
alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k 
verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé 
porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.
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 Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s.“ (ďalej len „technické podmienky“).
Platné: „TECHNICKÉ PODMIENKY pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný 
vodovod a verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriaďovania a odstraňovania 
vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, 
a.s.“ sú dostupné v kontaktných centrách a zverejnené na intemetovom sídle www.bvsas.sk. 
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.

A. Zásobovanie vodou 
a/ Vodovodná prípojka

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

2. Vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomerom musí byť priama bez 
lomov a 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.

http://www.bvsas.sk


3. Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane 
vnútorných rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor.

4. 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.

5. Zasahovať do verejného vodovodu a vykonávať pripojenie na verejný vodovod môžu len 
tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.

6. Vodárenská spoločnosť je zodpovedná za kvalitu dodávanej vody len po vstup do 
vodovodnej prípojky. Za vnútorný vodovod, účel ktorému slúži, za jeho stav a prípadné 
ovplyvnenie kvality vody z vodovodného kohútika, je v plnej miere zodpovedný majiteľ 
domu alebo bytu.

7. Vnútorný vodovod musí byť navrhnutý tak, aby nedochádzalo k stagnácii vody. 
Stagnujúca voda je porovnateľná s potravinou po záručnej dobe. V stagnujúcej vode 
nemusia nutne prebehnúť negatívne zmeny. V prípade, že tieto zmeny prebehnú, nemusia 
byť postrehnuteľné zmyslami.

podľa vyjadrenia Západoslovenskej distribučnej, a. s. zo dňa 13.07.2021
Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, 
a.s. po splnení obchodných a technických podmienok určených v Zmluve o pripojení číslo 
121890968, v súlade s platným prevádzkovým poriadkom spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s. a platnými technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy 
spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., ktoré sú zverejnené na webovom sídle 
spoločnosti www.zsdis.sk a v platných právnych predpisoch.
Požadovaný odber el. energie pre stavbu s inštalovaným výkonom 13,5 kW je pripojený 
z existujúcej zemnej prípojky NN z existujúceho vzdušného vedenia NN.
Meranie odberu el. energie bude umiestnené na verejne prístupnom mieste, v 
elektromerovom rozvádzači RE, tak aby umiestnenie elektromera a ostatných prístrojov 
tvoriacich meraciu súpravu, vrátane ich montáže a zapojenia, boli v súlade s platným 
predpisom „Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie" dostupnom 
na portáli www.zsdis.sk. Hlavný istič pred elektromerom použiť s menovitým prúdom 
3x25A s vypínacou charakteristikou B, jednotarifné meranie.
Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej 
dokumentácie;
Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné 
pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky 
elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná;
Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúcich 
elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s 
povinnou prílohou zašle na odberatel(@)zsdis.sk. alebo poštou na adresu Západoslovenská 
distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle 
aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.); 
Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb 
vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na Stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v 
blízkosti WN, VN a NN vedení. Výkopové práee v ochrannom pásme podzemných 
káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.
V prípade vykonávania čirmostí v ochrarmom pásme a potreby vypnutia vedenia z 
bezpečnostných dôvodov. Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom 
prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na
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odberatel@zsdis.sk. alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 
292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb 
distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.).

podľa vyjadrenia Dopravného úradu, divízia civilného letectva. Letisko M. R. Štefánika zo dňa
19.07.2021. č. 14031/2021/ROP-002-P/25461 a zo dňa 22.11.2022 Č.23703/2022/ROP-002-
P/57420

Najvyšší bod stavby, vrátane všetkých zariadení umiestnených na jeho streche (napr. 
komíny, antény, solárne, resp. fotovoltaické panely a pod.), ostatných objektov a zariadení 
nestavebnej povahy umiestnených v riešenom území, maximálny vzrast drevín použitých na 
sadové úpravy a najvyšší bod stavebných mechanizmov použitých pri realizácii stavby 
svojou najvyššou časťou (maximálny zdvih autožeriava, betónpumpy a pod.), nesmie 
prekročiť nadmorskú výšku 142.4 m n. m. Bpv. t. j. výšku cca 10,0 m od úrovne terénu 
(najkritickejšie výškové obmedzenie určené ochranným pásmom (ďalej len „ OP“) šikmej 
prekážkovej roviny vzletového a približovacieho priestoru Letiska M.R. Štefánika Bratislava 
(ďalej len „letisko“) a OP vzletového a približovacieho priestoru leteckého pozemného 
zariadenia „Radar pre koncovú riadenú oblasť letiska (TAR LZIB - sektor A)“).
V riešenom území (OP proti nebezpečným a klamlivým svetlám letiska) je stavebník 
povinný:

použiť na povrchovú úpravu skladu, prípadne na povrchovú úpravu iných objektov a 
zariadení materiály a farby s nereflexnou úpravou, resp. použiť takú úpravu, ktorá by 
svojím charakterom nemohla odpútať pozornosť posádky lietadiel, príp. ich oslepiť 
alebo viesť k mylnej informácii pre posádky lietadiel;
svetelný lúč svietidiel použitých na prípadné osvetlenie stavby, územia, spevnených 
plôch a pod. nasmerovať priamo na povrch osvetľovanej plochy tak, aby nemohlo 
dôjsť k oslepovaniu a klamaniu posádok lietadiel. V tomto priestore je taktiež zakázané 
použitie silných svetelných zdrojov a zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie 
elektromagnetického žiarenia (lasery) takým spôsobom, že by mohla byť ohrozená 
bezpečnosť leteckej prevádzky,

riešené územie sa nachádza vo vzletovom a približovacom priestore vzletovej a pristávacej 
dráhy letiska s vysokým hlukovým zaťažením z leteckej prevádzky, ktoré sa bude s 
rozvojom letiska zvyšovať. Pri technickom riešení prístavby je nutné brať do úvahy aj vplyv 
hluku z leteckej prevádzky a riešiť ju tak, aby boli zaistené stanovené prípustné hladiny 
hluku a vibrácií.
V prípade nutnosti použitia výškových stavebných mechanizmov pri realizácii stavby nad 
úroveň nadmorskej výšky určenej v podmienke č. 1, je stavebník povinný minimálne 30 dní 
pred ich použitím vopred konzultovať a odsúhlasiť s Dopravným úradom ich použitie ako 
dočasnej prekážky, ich maximálnej možnej používanej nadmorskej výšky a ďalšieho 
postupu (postačí elektronicky na adresu ochrarme.pasma@nsat.skL
riešené územie sa nachádza v OP letiska, z ktorých vyplývajú ďalšie obmedzenia, a to:

zákaz vykonávať činnosti a zriaďovať stavby a prevádzky, ktoré by viedli k 
zvýšenému výskytu vtáctva alebo viedli k negatívnej zmene ornitologickej situácie vo 
vzťahu k leteckej prevádzke (vonkajšie ornitologické OP),
zákaz realizovať prípadné nové vedenie, prípojky a prekládky elektrického prúdu VN 
a WN formou vzdušného vedenia bez predchádzajúceho odsúhlasenia Dopravným 
úradom (OP s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a WN letiska a leteckého 
pozemného zariadenia kurzového rádiového majáka ILS LLZ 22).
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Na základe predložených podkladov stavby, jej rozsahu a charakteru a povahe stavieb v okolí 
danej stavby, nie je predpoklad narušenia daných OP letiska, preto sa tieto obmedzenia 
neurčujú ako podmienky pre stavbu.

Podľa vyjadrenia UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. č.2436/2022 :
Pred začatím stavby je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete
V ochrannom pásme káblov Im na obidve strany vykonávať ručný výkop
V prípade obnaženia káblov UPC zabezpečiť ich ochranu
Pred zásypom pozvať zástupcu UPC na obhliadku, či káble nie sú porušené
Zásyp káblov UPC vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť signalizačnú fóliu
nad káblami
Križovanie so sieťou UPC je nutné realizovať popod sieť UPC 
Vyjadrenie platí 1 rok

22. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, o ktoré si 
stavebník požiada stavebný úrad pred dokončením stavby, v zmysle § 76 stavebného zákona.

23. Stavebník je povirmý ku kolaudácii stavby, doložiť predpísané náležitostí v zmysle § 17 
vyhlášky š. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
a v zmysle podmienok tohto určených týmto rozhodnutím.

24. Stavebník predloží pri kolaudácii stavby povolenej týmto rozhodnutím, právoplatné 
kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu ( dažďová kanalizácia, vsakovacie zariadenie), 
určenej na vodoprávně povolenie Okresným úradom Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. 
ochrany vôd vo vyjadrení č. OU-BA-OSZP3-2021/158909-003 zo dňa 16.12.2021.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania :
V konaní neboli vznesené námietky ani pripomienky účastníkov konania proti umiestneniu 

a povoleniu predmetnej stavby.

Platnosť stavebného povolenia:
Podľa ustanovenie § 67 ods. 2 stavebného zákona 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. Platnosť stavebného 
povolenia je možné predĺžiť v súlade s ustanovením § 69 ods. 1 stavebného zákona na základe 
odôvodnenej žiadosti podanej v lehote, ktorá umožní ešte počas platnosti stavebného povolenia 
ukončiť konanie o jeho predĺžení.

V súlade s ustanovením § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie a rozhodnutie 
o predĺžení jeho platnosti záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Správny poplatok: Za vydanie tohto rozhodnutia stavebník zaplatil predpísaný správny poplatok 
podľa príslušnej položky sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o 
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 400,00 EUR bankovým prevodom 
na účet mestskej časti Bratislava- Vrakuňa.

Odôvodnenie

Podateľňa miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa prijala dňa 23.09.2022 
žiadosť stavebníka Libora Modrovicha, bytom Petôfiho 54, 821 06 Bratislava, zastúpeného na
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základe plnej moci Simonou Drozdovou, bytom Legionárska 673/64, 911 01 Trenčín na vydanie 
stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní pre stavbu „Novostavba 
administratívnej budovy“ , s prislúchajúcou technickou a dopravnou vybavenosťou , ul. 
Priehradná - záhrady, Bratislava na pozemkoch parcelné č. 2504, 2503, 2502, katastrálne územie 
Vrakuňa.

Dňom podania žiadosti bolo vo veci začaté spojené územné konanie o umiestnení stavby so 
stavebným konaním (ďalej aj konanie).

Predmet konania je podrobne popísaný vo výroku rozhodnutia.

Stavebný úrad listom č. oznSK/3642/9540/2022/2/SU/HAN zo dňa 16.11.2022 začatie 
spojeného územného a stavebného konania v uvedenej veci známym účastníkom konania 
a dotknutým orgánom. Súčasne upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym 
zisťovaním, podľa § 36 ods.2 a § 61 ods.2 stavebného zákona. Účastníkom konania a dotknutým 
orgánom stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na uplatnenie námietok, 
pripomienok a stanovísk a upozornil ich, že na neskôr podané námietky sa podľa ustanovení 
stavebného zákona neprihliadne.

Neznámym účastníkom konania, spoluvlastníkom pozemku pare.č. 876/9 EKN (zodpovedá 
pozemku pare.č. 2486/1 CKN) k.ú. Vrakuňa, ktorých adresa správnemu orgánu nie je známa, bolo 
začatie konania doručené verejnou vyhláškou, vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti 
Bratislava-Vrakuňa, ako aj na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po dobu 15 dní, 
v súlade s § 26 správneho poriadku, pričom dňom doručenia oznámenia bol posledný deň 
vyvesenia vyhlášky.

Účastníci konania boli upozornení, že podľa § 42 ods.5 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní 
v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Účastníci konania neuplatnili v konaní námietky ani pripomienky.

Stavebný úrad v oznámení upozornil dotknuté orgány, že podľa § 36 ods.3 a §61 ods.6 
stavebného zákona sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť 
svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne 
posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý 
orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa 
za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

K oznámeniu o začatí konania zaslal Dopravný úrad odpoveď zo dňa 22.11.2022 
Č.23703/2022/ROP-002-P/57420, ktorou potvrdil svoje záväzné stanovisko zo dňa 19.07.2021 
Č.14031/2021/ROP-002-P/25461, a ktorého podmienky stavebný úrad zapracoval do podmienok 
tohto rozhodnutia.

K žiadosti stavebník predložil predpísanú projektovú dokumentáciu stavby, ktorá spĺňa 
všeobecne záväzné požiadavky na výstavbu stanovené týmto zákonom, kladné vyjadrenia 
dotknutých orgánov, právnických osôb podľa osobitných predpisov: Hlavné mesto SR Bratislava- 
orgán ochrany ovzdušia; Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad 
Bratislava, OSZP, orgán ochrany prírody a krajiny; Okresný úrad Bratislava, OSZP, orgán štátnej 
vodnej správy; Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Karloveská; Bratislavská vodárenská 
spoločnosť a.s.; Západoslovenská distribučná a.s..
Ich prípadné oprávnené podmienky stavebný úrad zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia 
a stavebník je povinný ich akceptovať pri uskutočňovaní stavby.
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Ďalej stavebník predložil vyjadrenie správcov podzemných inžinierskych sietí k ich existencii 
v záujmovom území a z hľadiska ochranného a bezpečnostného pásma: Orange Slovensko a.s., 
SPP- distribúcia a.s..

V spojenom územnom a stavebnom konaní stavebník stavebný úrad zistil, že stavebník je 
vlastníkom pozemku pare.č. 2502, 2503, 2504, katastrálne územie Vrakuňa, ako aj stavby súp.č. 
13566, na pozemku pare.č. 2502, kat. úz. Vrakuňa, zapísaných na liste vlastníctva č. 989, 
ďalej preukázal, že má k pozemku parcelné č. 2508 k.ú. Vrakuňa (súkromná prístupová 
komunikácia) spoluvlastnícke právo zapísané na liste vlastníctva č. 984.

Stavebný úrad v konaní zistil, že stavba bude odkanalizovaná do žumpy, umiestnenej na 
pozemku pare.č. 2503,2504, a zásobovaná vodou navrhovaným prívodom z armatúmej šachty na 
pozemku pare.č. 2504, ktoré boli predmetom stavebného povolenia vydaného mestskou časťou 
Bratislava- Vrakuňa dňa 16.4.2021 pod č.SP/2678/20/47/3278/2021/9/SU/Mat-2, právoplatné dňa 
27.05.2021, pre stavbu „Sklad“ na pozemku pare.č. 2503,2504, kat. úz. Vrakuňa stavebníkovi 
Liches, s.r.o., Petôfiho 54, Bratislava. Stavebník v konaní preukázal právne nástupníctvo zo 
stavebného povolenia „Dohodou o prevode práv vyplývajúcich z rozhodnutia 
č.SP/2678/20/47/3278/2021/9/SU/Mat-2“ uzatvorenej s pôvodným stavebníkom - Liches s.r.o., 
dňa 15.6.2021.

Záujmové pozemky pare.č. 2504, 2503, 2502, k.ú. Vrakuňa, sa nachádzajú v území, ktoré 
definuje celomestská územnoplánovacia dokumentácia Územný plán hlavného mesta SR 
Bratislavy, 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov z hľadiska funkčného využitia vo funkčnej 
ploche; distribučné centrá, sklady, stavebníctvo, kód funkcie 302, rozvojové územie.

Podmienky funkčného vjmžitia plôch: územie slúžiace pre umiestňovanie skladových 
areálov, distribučných a logistických centier ako aj trvalé stavebné dvory a zariadenia, vrátane 
dopravného a technického vybavenia a plôch líniovej a plošnej zelene.

Prevládajúce spôsoby využitia funkčných plôch sú zariadenia a areály veľkoobchodných 
skladov a distribučných centier, logistické parky, areály stavebnej výroby vrátane stavebných 
dvorov a zariadení.

Prípustné spôsoby využitia funkčných plôch sú zariadenia drobných prevádzok výroby a 
služieb a súvisiacej distribúcie, zariadenia administratívy a vedeckého výskumu súvisiace s 
funkciou, zariadenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia.

Prípustné spôsoby využitia funkčných plôch v obmedzenom rozsahu sú zariadenia 
občianskej vybavenosti súvisiace s funkciou, byty v objektoch určených pre inú funkciu - služobné 
byty, zeleň líniovú a plošnú, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného systému, 
zariadenia na zber odpadov.

Parcely sú súčasťou rozvojového územia. Rozvojové územie je územie mesta, v ktorom 
územný plán navrhuje novú výstavbu na doteraz nezastavaných plochách, zásadnú zmenu 
funkčného využitia, zmenu spôsobu zástavby veľkého rozsahu. V danom území územný plán 
stanovuje nasledovné regulatívy intenzity využitia územia, viažuce sa k určenému funkčnému 
využitiu pre vonkajšie mesto; IPP max. = 0,9, IZP max. = 0,50, KZ min. = 0.10.

Výmera záujmového územia je 800 m^. Dosahovaný index zastavaných plôch (IZP) =0,354, 
IPP= 0,354, KZ= 0,40.

Navrhovaná stavba je v území z hľadiska funkčného využitia a intenzity využitia územia, 
definovaného územným plánom prípustná. Umiestnenie a povolenie stavby je v súlade s 
Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov.

Umiestnením a povolením stavby budú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, 
chránené zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
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Stavebník predložil Rozhodnutie mestskej časti Bratislava- Vrakuňa, orgánu štátnej správy 
vo veci ochrany prírody a krajiny zo dňa 27.05.2022 Č.2906/6261/2022/RŽP/RM, právoplatné dňa 
23.06.2022, ktorým vydal súhlas na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C KN pare.č. 
2503. kat. úz. Vrakuňa.

Stavebný úrad preskúmal žiadosť stavebníka v zmysle príslušných ustanovení stavebného 
zákona, vykonávacej vyhlášky a zistil, že uskutočnením stavby nebudú ohrozené verejné záujmy, 
ani neprimerane obmedzené záujmy účastníkov konania.

Po dôkladnom preskúmaní predloženej žiadosti, tunajší stavebný úrad dospel k záveru, že 
stavebník spĺňa podmienky pre vydanie stavebného povolenia, a preto rozhodol tak, ako je 
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok) do 15 dní 

odo dňa jeho doručenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. na Mestskú časť 
Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava 214, pričom odvolacím orgánom je Okresný 
úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky (podľa § 54 správneho poriadku).

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné 
správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

JUDr. Ing. Martin Kuruc 
starosta

prílohy:
- situácia
- projekt stavby overený stavebným úradom (pre stavebníka)

doručuje sa: 
účastníkom konania:
1. Libor Modrovich, Petôfiho 54, 821 06 Bratislava, v zastúpení Simona Drozdová, Legionárska 

673/64,911 010 Trenčín
2. Liches s.r.o., Petôfiho 54, 821 06 Ba
3. Oľga Kováčiková, Priehradná - záhrady, súp.č. 14883, 821 07 Bratislava
4. Ján Kováčik, Priehradná - záhrady, súp.č. 14883, 821 07 Bratislava
5. Roland Frankovič, Ing., Priehradná - záhrady, súp.č. 20 248, 821 07 Bratislava
6. Alena Pavlová, Ševčenkova 18, 851 01 Bratislava
7. Doc. MUDr. Stanislava Veselá, CSc., Prešovská 30, 821 08 Bratislava
8. Štefan Gavalda, Silvánska 21, 841 04 Bratislava
9. Ing. Viliam Thüringer, Majoránová 6A, 821 07 Bratislava
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10. Martina Thiiringerová, Majoránová 6A, 821 07 Bratislava
11. Ing.Černý Miroslav, Trstínska 63,84106 Bratislava,
12. Ing. Zoltán Richter., Nezábudková 812/50, 821 01 Bratislava
13. Slovenský pozemkový fond. Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava
14. Marián Adamovič, Priehradná -záhrady, Vrakuňa súp.č. 20288, 821 07 Ba
15. Jaroslav Jozek Ing., 023 53 Staškov 282
16. Helena Nedavašková, Mamateyova 3, 851 03 Ba
17. Lucia Dulayová, Ing., Dudova 3911/1, 851 02 Ba
18. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
19. Ing. Juraj Kerestúr, Československých parašutistov 25, 831 03 Ba (stavebný dozor)
20. PROBUG, Ing. Vojtech Bugár, 925 42 Trstice 509- projektant
Z dôvodu neznámych účastníkov konania, spoluvlastníkov pozemku pare.č. 876/9 EKN 
(zodpovedá pozemku pare.č. 2486/1 CÍCN) k.ú. Vrakuňa, doručuje sa toto rozhodnutie neznámym 
účastníkom konania verejnou vyhláškou, vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava- 
Vrakuňa, a na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po dobu 15 dní, v súlade s § 26 
správneho poriadku pričom dňom doručenia je posledný deň vyvesenia vyhlášky:
- Anna Hlaváčková, rod. Krajčovičová ( vlastník 1/36 podľa LV č.5526)
- Ing. Milan Šimovič, rod.Šimovič (vlastník 1/18 podľa LV č.5526)
- Ján Palášthy, Estónska 4, 821 06 Bratislava ( adresa podľa LV č.5526)
- Juraj Ondráška Októbrová 9, 971 01 Trnava (adresa podľa LV č. 5526)
- Anna Ondrášková, Októbrová 9, 971 01 Trnava (adresa podľa LV č. 5526)
- dedičom po zomrelom Ondrejovi Richterovi, Planét 8, 821 02 Bratislava ( adresa podľa LV 

Č.5526)

CO:
- SU-spis
- Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava

so žiadosťou o vyvesenie verejnej vyhlášky po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu

Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky :

Dátum vyvesenia : Dátum zvesenia

Pečiatka, podpis : Pečiatka, podpis

13




