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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA  NOVÉMESTOMIESTNY ÚRAD BRATISLAVA  NOVÉMESTOJunáckaČ. 1, 832 91 Bratislava 3Prednosta miestneho úradu

Vášlist číslo/zodňa Našaznačka Vybavuje//J Bratislava
25 4 2018 14933/5478/ Ing. Hadeková/02/49253155 26 4 2018154/201 8/UKSP/HADL stavebne@banm.sk

Vec:Ziadost‘o informáciu— odpoved‘.
Mestskej časti Bratislava  NovéMesto (d‘alejlen „úrad“)ako povinnej osobe podl‘aust. 2 ods. I zákonač.

2 11/2000 Z. z. o slobodnom prístupek infonnáciáma o zmene a doplneníniektorých zákonov(d‘alej len „zákon
o slobode informácií“) bola dňa 25. 4. 2018 doručenážiadost‘Bratislava, o poskytnutie inf‘orrnáciív citovanorn znení:

„Podl‘azákonaČ. 21 1/2000 Z. z. o slobodnom prístupek informáciáma o zmene a dophieníniektorýchzákonovv platnom znení(d‘alejv texte iba zákona)Vásžiadamako povinnú osobu ( 2 ods. 2 zákona)o sprístupnenienasledovných informácií:1. stavebné povolenie vydané k stavbe na Deviatej ulici 5 umiestnenej na parc. č. C 18274/4,44,22
v katastrálnomúzemíVinohrady, okres Bratislava III.Ako žiadatel‘žiadamo sprístupneniepožadovanejinformáciepísomnev zákonomstanovenej lehote.“
Stavebný úrad v rozsahu a spósobomuvedeným v ust. 16 zákonao slobode informácií,informáciev bode

1. sprístupňuje:kl.:Informácie sa žiadatel‘ovi sprístupňujú formou zaslania kópie Rozhodnutia Č.
12153/2016_277/2017/UKSPJIIADL26 zo dňa12.4.2017 právoplatnéhodňa24.8.2017, ktorým Mestskáčast‘
Bratislava — Nové mesto (ako príslušný stavebný úrad) povolila stavbu: „Rodinný dom Deviata —

rekonštrukcia a dostavba“, súpisnéčíslo2253, na pozemkoch parc. č. 18274/4, 18274/11, 18274/22,
v katastrálnomúzemíVinohrady, v lokalite Koliba — Kamenné Sady, na Devia
stavebníkomIng. Mgr. art. Radoslavovi Pavlovičovi a Ing. Monike Pavlovičovej

Prílohy: ‚

1 _KópiaRozhodnutia Č. 12153/2016277/201 7/LJKSP/HADL26,zo dňa12.4.2017

prednosta MU BANM

s/fax Bankovéspojenie Číslo účtu IČO Stránkovédni
02/49 253 111 Prima banka Slovensko, a. S. SKO8 5600 0000 0018 0034 7007 00603317 Pondelok 8°°1200 13°°17°°
02/45 529459 Streda 8°°12°° 13°°17°°
email: banm(i)banm.sk DIČ Piatok 8°°12°°www.banm.sk 2020887385



MESTSKÁ ČASt BRATISLAVANOVÉMESTO
JunáckauL č. 1, 832 91 Bratislava 3

12153/2016277/2O17ÍCTKSP/HADL26 Bratislava, 12.4.2017 11Toto rozhoctie nadobudlo právoplatnosťdň:Podpis
ROZHODNUTIE

Tj ‘

Mestskáčast‘Bratislava  NovéMesto, ako stavebný úradpríslušnýpodl‘a 117 ods. 1)zákona č. 50/1976 Zb. o úzenmorn plánovanía stavebnom poriadku v zneníneskoršíchpredpisov (ďalej len „stavebný zákon“)v spojitosti s ‘7b zákonač. 3 77/1990 Zb. o hlavnomrneste Slovenskcj republiky Bratislave v zneníneskoršíchpredpisov (d‘alej len „stavebnýúrad“)na základeuskutočnenéhostavebnéhokonania rozhodla takto:podl‘a 46 zákonač. 7 1/1967 Zb. o správnomkonanív zneníneskoršíchpredpisov (d‘alejlen„správnyporiadok“)a 39a a 66 stavebnéhozákona

p o v o ľu j e
stavbu „Rodinný dom Deviata — rekonštrukciaa dostavba“na Deviatej ul. č. 5 v Bratislave,v lokalite Koliba — Kamenné Sady, na pozemkoch parc. č. 18274/4, 18274/11, 18274/22,v katastrálnomúzemíVinohrady, stavebníkomIng. Mgr. art. Radoslavovi Pavlovičovi a Ing.Monike Pavlovičovej, obom bytom Krnet‘ovonám.1, 811 07 Bratislava.

Stavba sa týka prestavby jestvujúceho rodinnéhodomu sjedným čiastočnezapustenýmNP a druhým NP na ktoréje vstup schodmi. Na 2.NP sa nachádzajúdve izby, kúpel‘ňa,WCa vel‘káchodba z ktorej vedú schody na 1 .NP do chodby. Na tomto podlažísa nachádzajednaizba, kuchyňa,kotolňaa dva sklady. Strecha je sedlováprekrytáazc. krytinou. Je postavený vosvahovitorn terénena pozemku takmer štvorcovéhotvaru.Rekonštrukcia a dostavba tohto objektu si bude vyžadovat‘búracie práce v častispodného polozapusteného podlažia, kde sa odstránianiektoré časti nosných aj nenosnýchmúrov, celého 2. NP a konštrukciestrechy. Pri výstavbe sa využijúpo zosilneníaj zostatkovéčasti póvodných základov.Po dostavbe a rekonštrukcii bude mat‘ RD tri podlažia — 1. čiastočne PP s technickoumiestnosťou,skladom, pracovňou a kúpel‘ňou,1 .NP s rozmermi 11,60 x 12,60 rn, so vstupomdo haly spojenej s chodbou, obývacou izbou, kuchyňou ajedálňoudo obytného priestorus prístupornna terasu. Jedna spálňa,kúpel‘ňaa WC sú oddelené a umiestnené oproti vstupu.Podlažiaspájacentrálneschodisko vychádzajúcez 1.PP a cez lEP smeruje do chodby 2.NP,kde sa nachádzajúdve detské izby a kúpel‘ňaspojenás práčovňoua Wc. Oproti 1 .NP jeustúpenénad čast‘ouobývacej izby, čast‘ouchodby, kúpel‘ňoua wc na 1 .NP.Výška prebudovaného objektu bude oproti pövodnémuväčšiao 2,60 rn, čímsvojou výškoukorešpondujes okolitými rodinnými domami.Prebudovaný objekt bude zastrešený plochou strechou so svetlíkom.



Póvodný RD je napojený na všetkyinžinierskesiete; prestavba si vyžadujezrušenievšetkýchprípojoka vybudovanie nových, okrem plynovej.Objekt bude chránený bleskozvodnou sústavou; vodičom vedenom v predpísanejvzdialenostinad fasádou.Póvodný plot bude nabradený podmurovaným pletivovým plotom, len v časti vstupu a vjazduna pozemok bude plný.Súčast‘oustavby súterénnea záhradnéúpravyokolia objektu.
Podmienky pre umiestnenie stavby:Stavba bude umiestnenána pozemkoch parc. č. 18274/4, 11, 22 v k.ú. Vinohrady, v týchtoodstupových vzdialenostiach od susedných pozemkov a stavieb na nich:od stavby na pozemku parc. č. 18274/23 7,130 ni (vystupujúcačast‘)od stavby na pozemku parc. č. 18274/23 8,800 ni (spodnáčast‘1 .PP)od hranice pozemku parc. č. 18274/2 1 4,060 ni (vystupujúcačast‘)od hranice pozemku parc. č. 18274/21 5,600 m (spodnáčast‘1.PP)od stavby na pozemku parc. č. 18272/4 8,290 niod hranice pozemku parc. č. 18272/3 4,900 niod stavby na pozemku parc. č. 18271/2 16,000 niod hranice pozemku parc. č. 18271/1 8,000 niod hranice pozemku parc. č. 18274/9 2,00 ni (cesta v správeLesy SR)2. Výškové osadenie:výška podlahy 1. NP ± 0,000 = 318,500 ni n. ni.výška atiky strechy + 6,800 325,3 00 ni n. ni
3. Podmienky napojenia na inžinierskesiete:• zásobovanieelektrickou energiou:Napojenie RB na elektrickú energiu bude novou NN prípojkou z eXistujúcejrozpojovacej a istiacej skrine nachádzajúcej sa oproti pozemku do rozvodnice REs hlavným ističom, nainštalovanej na hranici pozemku stavebníkov.Od nej povedú el.kábledo rozvádzačaRMS rodinnéhodomu.Póvodnávzdušnáel. prípojkabude demontovaná.• zásobovanieteplom:Ako zdroj tepla bude slúžit‘tepelnéčerpadlo vzduchvoda typu BUDERUS umiestnenév tecbrdckej miestnosti, ktoré bude zároveňplnit‘aj chladiacu funkciu cez strop, čo sivyžadujezatienenie okien vonkajšímižalúziami.Bude inštalovanépodlahovékúrenie.• zásobovaniepitnou vodou:Prestavba bude zásobovanávodou z verejnéhovodovodu cez novúvodovodnúprípojkuDN2S končiacu v novej vodomernej šachte. Od VS bude pokračovat‘domová čast‘prípojky,ktorása napojína rozvody ZTI v objekte.• zásobovanieplynom:nieje• odvádzanieodpadových vód:Odkanalizovanie splaškových vódje riešenécez novúprípojkuDN15O a v novej trasedo verejnej kanalizácie,pričom sa póvodnáprípojkazruší.Dažd‘ovévody zo strechy a spevnených plóch budú odvedené cez lapač strešnýchsplaveníndo vsakovacieho systému.• dopravnénapojenie:Vjazd na pozemok bude rozšírenýale zachovanábude jeho poloha z bočnej spevnenejcesty.
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• statickádoprava — odstavnémiesta:Tri parkovacie miesta súnavrhnutépri vstupe do objektu na pozemku stavebníka.Zatouto čast‘ouparcely dójde pred výstavbou k výrubu j ednéhoihličnatéhostromu.
Podmieiiky pre uskutočnenie stavby:1. Stavba bude uskutočnená podľa proj ektovej dokumentácie vypracovanejMELISMICIIALKO.SK, s.r.o., so sídlom Jánska 5, 900 81 Senkvice  Ing. arch.Stanislavom Melišom, ev.č. 1940AA, Justičná7, 811 07 Bratislava v 10/2016, ktorájeoverenástavebným úradom v stavebnom konanía je súčast‘outohto povolenia. Prípadnézmeny nesmúbyt‘urobenébez predchádzajúcehopovolena stavebnéhoúradu.2. Pri uskutočňovanístavebných úprav je nutné dodržiavat‘predpisy týkajúce sa bezpečnostiprácea technických zariadenía dbat‘na ochranu zdravia a osóbna stavenisku.3. Lehota na dokončenie stavby je 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnostipovolenia. V prípade,žestavebníknie je schopný stavbu dokončit‘,máo predlženietermínudoby výstavby požiadat‘pred jeho uplynutím.So stavebnými prácamimožnozačat‘ažponadobudnutíprávoplatnostitohto rozhodnutia.4. Stavba bude uskutočňovanádodávatel‘sky.Stavebníkje povinný do 15 dníod uskutočneniavýberového konania, najneskór do začatia stavebných prác, oznámit‘stavebnému úraduidentifkačnéúdaje zhotovitel‘astavby a jeho oprávneniena výkon tejto činnosti. Stavebnýdozor na základevyhláseniazo dňa 19.12.2016 bude vykonávat‘Ing. Adrian Sabo, ev.č.SKSI 11033, Bezručova25, 900 31 Stupava.5. Stavebníkje povinný mat‘na stavbe schválenúa overenúprojektovú dokumentáciua viest‘denníko stavebných prácach.6. Stavebníkje povinný podl‘a 66 ods. 2) stavebného zákonaoznámit‘stavebnému úraduzačatie stavby.7. Na uskutočnenie stavby možnopoužit‘iba stavebný výrobok, ktorý je podl‘aosobitnýchpredpisov vhodný na použitiev stavbe na zamýšl‘aný účelpodl‘a 43Ľstavebnéhozákona.8. Počas realizácie stavby nezat‘ažovat‘nad prípustnúmieru užívanienehnutel‘nostínasusedných pozernkoch.9. Stavebníkje povinný stavbu označit‘štítkornna viditel‘nommieste s týmito údajmi:• označenie stavby,• označenie stavebníka,• kto a kedy stavbu povolil,• termínukončenia stavby,• meno zodpovednéhovedúceho stavby.10. Uprava staveniska:• stavebný materiálskladovat‘len v priestore staveniska,• na stavenisku musíbyt‘udržiavaný poriadok,• stavebníkmusízabezpečit‘zamedzenie vstupu na stavenisko cudzímosobám,• sypký materiálmusíbyťzabezpečený proti úletu,• vozidlápred výjazdom zo staveniska očistit‘,• zariadenie staveniska umiestňovat‘prednostne na spevnenéplochy,• obmedzit‘pri realizáciistavby znečist‘ovanieovzdušiasekundárnouprašnost‘ou,• vznikajúcoupri stavebných prácacha preprave materiálu.11. Stavebníkje povinný:• zabezpečit‘denne počas trvaníanebezpečenstvaprekročenia limitných noriem prerozptyl prachu (ak prekročenie 24 hodinovej koncentráciepre PM 10  prach, dosiahnehodnotu 30) pravidelnéčistenie komunikáciíznečistených výjazdom vozidiel zo
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stavieb, kropenie a čisteniekomunikáciía chodníkovpril‘ahlých k stavbe a verejnýchpriestranstiev,• zabezpečit‘nepretržitéprekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe,• a pri ich preprave,• maximálneobmedzit‘negatívnevplyvy stavebných prácna životnéprostredie,• neporušovat‘predovšetkým v noci a v dňochpracovnéhopokoja ústavnéprávonaprimeraný odpočinoka právona priaznivéživotnéprostredie,• počas stavebných prácdodržiavat‘ustanovenia VyhláškyMZ SR Č. 549/2007 Z. z.,ktorou sa ustanovujúpodrobnosti o prípustných hodnotáchhluku, infrazvuku a vibráciía o požiadavkáchna obj ektivizáciuhluku, infrazvuku a vibráciív životnomprostredí.• odstránit‘tri listnatéstromy pri hranici s pozernkom parc. Č. 18274/21 a 18274/23• zrealizovat‘odborné zaslepenie jestvujúcej splaškovej kanalizačnej prípojky, ktoráslúžilana odkanalizovanie póvodnéhorodinnéhodomu
12. Podmienky vyplývajúce z vyj adrenídotknutých orgánov:

Mestskáčast‘BA — NovéMesto, odd. ŽP a ÚP, rozhodnutie Č. 2643 1/6359/2016/ŽPĺDARMsúhlasna výrub dreviny, zo dňa18.6.2016:I. ukladajúsa podmienky výrubu:I/l. Výrub drevínuskutočnit‘prednostne v Čase vegetačnéhopokoja (1. november  31.marec), v termínenajneskórdo 2 rokov od nadobudnutia právoplatnostitohto rozhoclnutiaa po nadobudnutíprávoplatnostistavebnéhopovolenia pre stavbu novéhorodinnéhodomuna predmetnom pozemku.I./2. Prípadný výrub vo vegetačnom obdobíuskutočnit‘s ohl‘adomna druhovú ochranuchránených živočíchov,najrnä hniezdiacich vtákovaž po vypracovaníornitologickéhoposudku alebo mom jednoznačnorn preukázanítoho, že na drevine určenej na výrubnehniezdi chránený druh, a po jeho doručenína orgánochrany prírody.V prípade,žesa nadrevine bude nachádzafchránený druh živočícha,je potrebné pred výrubom požiadat‘Ministerstvo životnéhoprostredia SR o výnimku z ochrany.I./3. Vykonávatel‘výrubu zabezpečíodpratanie drevných zvyškovpo výrube.I./4. Výrub sa dotkne dreviny označenej červenou farbou na kmeni a na koreňovomnábehu.H. ukladása povinnost‘zrealizovat‘náhradnúvýsadbu:11./l. Uskutočnit‘na svoje nákladynáhradnúvýsadbu na pozemku registra CH KN parc.Č. 18274/4, k. ú. Vinohrady na Deviatej ul. v Bratislave, ktoráje vo vlastníctvežiadatel‘a,nasledovne:
 5 ks listnatých strednovekých drevínumiestnených v stromoradí,s obvodom kmeňa 15 —16 cm,
 3 ks listnatých krátkovekých drevín,taXónov, s obvodom kmeňa17 — 20 cmII./2. Ako výsadbový materiálpoužit‘predpestované dreviny I. kategórie, t.j. drevinys rovným kmeňom bez akýchkol‘vek poškodení,so zachovaným terminálnymvrcholom,súmernoukorunou a s minimálnouvýškou založeniakoruny 2,5 m.II./3 Pri výsadbe rešpektovat‘podmienky ochranných vzdialenostíkmeňov stromov odnadzernných a podzemných inžinierskych sjetí v zmysle VZN Č. 8/1993 hl. m. SRBratislavy „Ostarostlivosti o verejnúzeleňna územíhl. mesta SR Bratis1avy‘.11./4. Výsadbu zrealizovat‘v termínenajneskórdo 30.6.2019.11.15. Doručit‘na konajúci správnyorgánoznámenieo vykonanínáhradnejvýsadby sosituačným nákresomnajneskór do 30 dnípo jej realizácii, čímsa preukážesplneniepodmienky vykonania uloženejnábradnejvýsadby.
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11.16. Zabezpečit‘stáluodbornúúdržbudrevínpočas 3 rokov odo dňavýsadby drevín:1. zabezpečenímpriaziiivých podmienok pri výsadbe drevínvhodnou prípravoustanovišt‘ana výsadbu,2. zabezpečenímproti mechanickému poškodeniu, vrátane poškodenia ušliapanímauj azdením,3. zabezpečenímstability stromu ukotvenímaspoňtroma kolmi s minimálnympriemerom7 cm, s priečnym latovaním3krát v spodnej časti a 2krát v hornej časti  podnasadenímkoruny,4. kyprením,prihnojovaním,odburiňovaníma dostatočným zalievanímpódy,5. starostlivost‘ouo koreňovtimisu s ciel‘omzabezpečit‘priepustnost‘pódnehopovrchu,6. odborne realizovaným a cieleným rezom drevín,7. odstraňovanímoduniretých častídrevín,ktoréobrozujústabilitu stromu a okolie,8. vykonávanímnevyhnutných mechanických a biologických opatreníproti škodcom,9. včasným ošetrenímprípadnéhoporanenia drevín,11.17. V prípadeneujatia sa vysadených drevín,bezodkladne zabezpečit‘novúvýsadbu zaneujatédreviny v zmysle tohto rozhodnutia.11.18. V prípade,že sa nestihne zrealizovat‘výsadba do termínuurčenéhov rozhodnutí,požiadat‘správnyorgáno predlženietermínuna realizáciunáhradnejvýsadby, najneskórvšak 30 dnípred ukončenímtermínuurčeného v rozhodnutína vykonanie náhradnejvýsadby, inak bude žiadatel‘oviuloženápokuta v zmysle 90 ods. 2 písm.f) zákonač.543/2002 Z.z. o ochrane prírodya krajiny.
Mestská čast‘ Bratislava — Nové Mesto, stanovisko k investičnému zámeru č.1840/781/2016/ZP/ZBOZ zo dňa4.2.2016:Z hľadiskaochrany životnéhoprostredia.Dodržat‘zákonč. 79/2015 Z.z. o odpadoch s účinnost‘ouod 1.1.2016.Zabezpečit‘vyj adrenie štátnejvodriej správyk stavbe podl‘a 28 ods. 1 a 63 ods.3 písm.a) zákonač. 3 64/2004 Z.z. o vodácha o zmene zákonaSNR č. 3 72/1990 Zb.o priestupkoch v zneníneskoršíchpredpisov (vodný zákon),ktorúvykonávaMestskáčast‘BA—NM, odd. ZP a UP Miestneho úraduBAMN.Zabezpečit‘vyjadrenie orgánuochrany prírodya krajiny, ktorým je Okresný úradBA, odb. starostlivosti o ZP, v zmysle zákonač. 543/2002 Z.z. o ochrane prírodya krajinyv platnom znení.Zabezpečit‘povolenie na výrub drevínv zmysle vyššieuvedeného zákona č.543/2002 Z.z. od orgánuochrany prírody,ktorýmje miestny úradBANM.Z hľadiskadopravnéhovybavenia:Dodržat‘príslušnéplatné normy a predpisy s osobitným zretel‘omna ustanoveniacestnéhozákonač.135/1961 Zb. v platnom znení.Vjazd na pozemok z účelovejkomunikáciebude na mieste póvodnéhovjazdu.V rozhľadovompoli sa nesmú nachádzat‘prekážkyv rozhl‘ade— kríky,ploty, stoj iskokontajnerov, rozvodovéskrine a pod..Stavebnícisú povinnívykonat‘opatrenia na zabránenievytekania dažd‘ovýchvód z ichpozemku a spevnených plóchna verejnúkomunikáciu.Z hľadiskamafetkovopráv,ivchvzthov:Dodržat‘ opodstatnené požiadavky vlastníkov susediacich a dotknutýchnehnutel‘ností.
Okresný úrad Bratislava — pozemkový a lesný odbor, stanovisko k pripravovanémuzámerunapol‘noh.pódeČ. OUBAPLO2016/238574/MPI, zo dňa30.11.2016:
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1. Zabezpečit‘základnústarostlivosťo pol‘nohospodárskupódu, na ktorú bob vydanétoto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinenímpozernkova porastom samonáletudrevín.2. Vykonať skrývku humusového horizontu pol‘nohospodárskejpódy a zabezpečiťhospodárnea účelnéjej využitieuloženíma rozprestretímna pol‘nohospodárskejpóde.3. Po realizácii stavby, za účelomusporiadania evidencie druhov pozemkov v katastrinelinutel‘nostív zmysle ust. 3 ods. 2 zákonač. 220/2004 Z. z., požiadat‘Okresnýúrad Bratislava, katastrálnyodbor o zmenu druhu pozemku “Záhrady“na Zastavanáplocha I1 prípadne na “Ostatnáplocha“ po predloženíkolaudačného rozhodnutia,pripadne rozhodnutia o pridelenísúpisnéhočíslana stavbu (ak sa vydáva)a tohtostanoviska.
Okresný úradBratislava—odbor starostlivosti o životnéprostredie — OOPaVZŽP — orgánštátnejvodnej správy,vyjadrenie Č. OUBAOSZP320 17/005421/KEN/IIIvyj., zo dňa11.1.2017:OU Bratislava odbor starostlivosti o ZP, OOPaVZZP, ako prísl.orgánSVS podl‘a61 písm.a) zák.č. 3 64/2004 Z.z. o vodácha o zmene zák.č.372/1990 Zb. o priestupkochv zn. ncskoršíchprcdpisov (ďalej ‘vodný zákone) v zmysle 28 vodného zákona sak uvedenej stavbe z hl‘adiskaochrany vodných pomerov nevyjadruje.Podl‘a 63 ods. 3 písm.a) vodného zákonak stavbe rodinného domu a k vodnejstavbe v prípadoch,v ktorých je obec príslušnávydat‘povolenie, vyjadrenie vydávaobec,t.j. M.č. Bratislava — NovéMesto.
Okresný úrad Bratislava—odbor starostlivosti o životnéprostredie — odpadové hospodárstvo,vyjadrenie Č. OUBAOSZP3201 6/1 00550/DAD, zo dňa2.12.2016:1. Držitel‘odpadov je povinný:• zhromažd‘ovat‘odpady vytriedené podl‘adruhov odpadov a zabezpečit‘ich predznehodnotením,odcudzenímalebo mým nežiaducimúnikoni,• zabezpečit‘spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadovéhohospodárstva,a tojeho:

 prípravouria opätovnépoužitiev rámcisvojej činnosti; odpad takto nevyužitýponúknut‘na prípravuna opätovnépoužitiemému,
 recykláciouv rámcisvojej činnosti, ak nic je možnéalebo účelnézabezpečit‘jeho prípravuna opätovnépoužitie;odpad takto nevyužitý ponúknut‘narecykláciumému,
 zhodnotenímv rámcisvojej činnosti, ak nic je možnéabebo účelnézabezpečit‘jeho recykláciu;odpad takto nevyužitý ponúknut‘na zhodnotenie mému,
 zneškodnením,ak nieje možnéabebo účelnézabezpečit‘jeho recykláciuabebomézhodnotenie,• odovzdat‘ odpady len osobe oprávnenej nakladat‘ s odpadmi podl‘a zákona oodpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodneniesám,• viesťa uchovávat‘evidenciu o druhoch a množstveodpadov a o nakladanís ninúna Evidenčnom liste odpadu v súlade s 2 vyhláškyMZP SR Č. 366/2015 Z.z. oevidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,• ohlasovat‘ vznik odpadu a nakladanie s nímpodľa 3 vyhláškyMŽP SR Č.366/2015 Z.z., na tlačive uvedenom v prflohe Č. 2 citovanej vyhlášky,ak nakladáročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov abebo s viac ako jednoutonou ostatných odpadov; ohláscnieo vzniku odpadu a nakladanís nímpodávazaobdobie kalendámehoroka Okresnémuúradu Bratislava, ako príslušnémuorgánuštátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúcehokalendárnehoroka a uchovávat‘ohlásenéúdaje.
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2. Póvodcovistavebných a dernolačných odpadov sa povol‘ujeodpad zhromažd‘ovat‘vmieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplneniavel‘koobjemného kontajnera), následne sa musí ihned‘ odviest‘ k oprávnenémuodberateľovi.3. V kolaudačnom konaní má orgán štátnejsprávy odpadového hospodárstvapostavenie dotknutéhoorgánupodl‘a 99 ods. 1 písm.b) bodu Č. 5 zákonao odpadoch.K žiadosti o vydanie vyj adrenia je potrebné doložit‘doklady preukazujúce spósobnakladania s odpadmi zo stavby, (t.j. vážnelístkyo odovzdaníodpadu oprávnenejosobepre jednotlivé druhy odpadov a podl‘atohto vyjadrenia, príjmovédoklady, faktúry). Vdokladoch musíbyt‘označenástavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebudepovažovaný za relevantný. Na požiadanie musíbyt‘ predložený origináluvedenýchdokladov.Podl‘a 77 ods. 2 zákonao odpadoch je póvodcom odpadov, vznikajúcich pristavebných a demolačných prácachvykonávaných pre fyzickéosoby ten, kto uvedenéprácevykonáva.
Okresný úrad Bratislava—odbor starostlivosti o životnéprostredie — odd. ochrany prírodya vybraných zložiekZP, vyjadrenie Č. OUBAOSZP32016/100239ĺHRB,zo dňa6.12.2016:1. Na územístavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení 12 zákonaČ. 543/2002 Z.z. o ochrane prírodya krajiny v zneníneskoršíchpredpisov.2. Výstavba ani prevádzkaobjektu nepredstavuje činnost‘podl‘azákonav územízakázanú.3. Podl‘aRegionálnehoúzemnéhosystémuekologickej stability mesta Bratislavy (SAZP,1994) záujmovýrn územímprechádzaVI. nadregionálnybiokoridor JV svahy MalýchKarpáts nelesnou teplomilnou biotou. Biokoridor je na viacerých miestach narušenýaje potrebnájeho revitalizácia.4. Realizácioustavby dochádzak výrubu drevín,pričorn na výrub stromov s obvodomkmeňado 80 cm (meraný vo výške 130 cm nad zemou) sa súhlas, od orgánuochranyprírodynevyžaduje. Na výrub 1 ks smreka obyčajnéhobol vydaný súhlas a uloženápovinnost‘náhradnejvýsadby od mestskej časti Bratislava — NovéMesto.5. Ostatné dreviny v blízkostiplánovanej stavby, ktoré zostávajúzachované (ako aj nasusedných pozemkoch) je potrebné rešpektovat‘,t.j. pri stavebných a výkopovýchprácachpotrebné postupovat‘tak, aby nedochádzalok_poškodeniupodzemných alebonadzeniných častítýchto drevín( 47 ods. 1 zákonaOPK) a aby bola zabezpečenáichochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody,Ošetrovanie,udržiavaiiie a ochranastromovej vegetácie,podl‘aktorej (bod 4.2.4 STN) sa výkopové práceani zhutňovaniepódynesmie vykonávat‘v koreňovompriestore. Ak to vo výnimočných prípadochnic jemožnézabezpečit‘,musísa vykonávat‘ručne a nesmie sa viest‘bližšieako 2,5 m od pätykmeňa.Pri hlbenívýkopov sa nesmúprerušiťkorene hrubšieako 3 cm. Korene sa móžuprerušit‘jedine rezom, pričomsa reznémiesta zahladia a ošetria.
Západoslovenskádistribučná,a.s., vyjadrenie zo dňa25.10.20 16:• Rešpektovat‘všetkyzariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenskádistribučná,a.s.,silové aj oznamovacie, a dodržiavat‘ich ochranné pásmapodl‘a 43 zákona251/2012Z.z. o energetike ajeho novici. Zakresl‘ovaniesietíje možnévykonat‘pre zariadenia VNa MN na tímesprávyenergetických zariadeníVN a NN Bratislava — mesto, Hraničnáč.14; pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tímesjetíVVN, Culenova Č. 3.• Požadovaný odber elektrickej energie s maximálnyminštalovaným výkonom 25 kW (čopredstavuje 15 kW súčasnéhovýkonu) pre rodinný dom je možnépripojit‘z eXistujúcejvzdušnej MN siete patriacej spoločnosti Západoslovenskádistribučná, a.s. — povybudovanínovej zemnej prípojkyobjektu na nákladyžjadatel‘a.
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• Elektromerový rozvádzačmerania (odporúčameplastový) na verejne prístupnémiesto, nahranici pozemku v oplotenítak, aby bol kedykol‘vekprístupný za účeloni kontroly,výmeny odpočtu a pod. v súlade s „Pravidlami pre prevádzkovaniea montážmeraniaelektrickej energie“. Pred elektromer žiadame osadit‘hlavný istič max. hodnoty 3x25A s prúdovouchar. B.
Bratislavskávodárenskáspoločnost‘,a.s. — vyjadrenie bez námietokČ. 46192/20l6fNz, zo dňa1.12.2016:Pri akejkoľvck stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie,požadujeme rešpektovat‘zariadenia ByS, a.s. a ich pásmaochrany, vrátanevšetkých ichzariadenía súčastípodľa 19 zákonač. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejnýchkanalizáciách.Pásmaochrany určenépodl‘apredpisov do účinnosti zákonač. 442/2002 Z. z. o verejnýchvodovodoch a kanalizáciácha výnimky z nich zostávajúzachované.K stavbe nemámenámietkyak cez predmetnú a so stavbou súvisiace nebnutel‘nosti nie sútrasované rozvody vodovodov a kanalizáciíBVS, vrátane ich súČastí a bude dodržanélehpásmoochrany.Z dóvodu určenia presnej polohy vodohospodárskyeh zariadenívzhl‘adom na navrhovanústavbu, je potrebnévytýčenie smeru a výšky verejnéhovodovodu, ver. kanalizáciea súvisiacichzariadenív terénepodl‘azák.č. 442/2002 Z.z. o ver. vodovodoch a ver. kanalizáciáchv znenínesk. predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadost‘o vytýčenie odporúčame objednaf cezpodatel‘ňuBVS na základeobjednávkyna práce.Technické riešenie, návrha realizáciavodovodnej a kanalizačnej prípojkymusíbyt‘v súlade so zákonomČ. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciáchv zneníd‘alšíchzákonov, za súčasnéhododržania SYN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov a v súlades platnými „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nelmutel‘nosti na verejnývodovod a ver. kanalizáciu a technickými podrnienkami zriaďovania a odstraňovaniavodovodnej a kanalizačnej prípojkyv podmienkach ByS, a.s.“(,‚technicképodmienky“).V zmysle „technických podmienok“ je potrebné navrhnút‘a realizovat‘ vodomernúšachtuazároveňje potrebnédodržat‘platnéON 75 5411, SYN 75 5401, SYN 755403 aSTN73 6005, príp.Dalšiesúvisiacenormy a zákony,vr. ich zmien a dodatkov.Vlastníkvodovodnej a kanalizačnej prípojkyzodpovedáza vysporiadanie všetkýchvlastníckycha spoluvlastníckychvzt‘ahovsúvisiacichs vodovodnou a kanalizaČnou prípojkou.Vzájomnéprávaa povinnosti vzhl‘adomna spoluvlastnícke(príp.mé) vzt‘ahyje potrebnédoriešit‘vzájoinnými zmluvnými vzt‘ahrni.Všetkyvodohospodárskezariadenia, ich trasovania, pripojcnia a križovaniamusia byt‘v koordináciia v súlade s platnými SYN.Zásobovanie vodou — vodovodnápíípojka:I. Požadujeme zrušit‘póvodnú vodovodnú prípojku v mieste napojenia na verejnývodovod.2. Pred zrušenímjestvujúcej vodovodnej prípojky požadujeme zabezpečit‘ odkopaniejestvujúcejvodovodnej prípojkyv mieste napojenia na verejný vodovod.3. Vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomerom musí byt‘ priamabez lomov a nesmú byt‘vykonávanéžiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mat‘vplyv na technický stav vodovodnej prípojky,na meranie spotreby vody alebo ktoréby mohliovplyvnit‘kvalitu a nezávadnost‘pitnej vody.4. Zodpovednost‘za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky,vrátanevnútorných rozvodov, nesie vlastník,spracovatel‘projektovej dokumentáciea investor.5. BVS sivyhradzuje právona kontrolu realizácieprípojkybezprostredne pred jej zasypanímv celej jej dlžke.
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6. Vodovodnáprípojkaani žiadnajej čast‘nesmie byťprepojenás potrubímméhovodovodu,vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo mého zdroja vody a nesmie byt‘ situovanáv blízkostizdroja tepla, ktorý by mohol spósobit‘nadmernézvýšenie teploty pitnej vody.7. Zasahovat‘do verejného vodovodu a vykonávaťpripojenie na verejný vodovod móžulentle osoby, ktorésúna to prevádzkovatel‘omurčené.Voclomernášachta:I. Vodomernášachtaje súčasťouvodovodnej prípojky,na ktorej je umiestnené meradlo vodomer. Vodomerje súčast‘ouvodomemej zostavy aje vo vlastníctveByS.2. Vodomernášachta umiestnenána parcele Č. 18274/4 musíbyt‘ stavebne a priestorovovyhovujúcapožiadavkámBVS, t.j. vybudovanáa dokončenáeštepred realizáciouvodovodnejprípojkya montáževodorneru.3. Usporiadanie novej vodomernej šachtya vodomernej zostavy je potrebnérealizovat‘podl‘apriloženejschémy, s dodržanfmmin. vnútorných rozmerov 900x1200x1500 mm.4. Vodomernúšachtužiadameumiestnit‘na trase vodovodnej prípojkybez smerových lomov,dlhšou stranou v smere prípojky v maximálnej vzdialenosti 10 m od miesta napojeniana verejný vodovod.5. Majitel‘je povinný vodomernú šachtu zabezpečit‘tak, aby nedošlo k mechanickémupoškodeniumeradla a v zimnom obdobíochránit‘meradlo proti zamrznutiu.6. Vodomernášachtažiadnym spósobom nesmie obrozovat‘bezpečnosťa ochranu zdraviazamestnancov vykonávajúcichčinnosti spojenés odčítanímvodomerov, výmenou vodomerov,opravami vodomemých zostáva mými prácamisúvisiacimi s meradlom.7. Vo vodomernej šachte je prfsne zakázanéskladovat‘ akýkol‘vek materiál nesúvisiacis prevádzkouvodomernej šachty.Realizáciavodovodnejprzojky a montážmeradla — vodomeru:1. Nákladyna zrušeniejestvujúcej vodovodnej prípojkya premiestnenie vodomernej zostavydo novej vodomernej šachtyznášavlastníkprípojky.2. Nákladyna realizáciu,montážnovej vodovodnej prípojky, ako aj údržbuvodomernejšachtyznášavlastníkprípojky.V prípadesplnenia podmienok uvedených vyššieje vlastníkpripájanejnebnutel‘nostipovinný písomnepožiadat‘BVS o kontrolu technickej pripravenosti na realizáciuvodovodnejprípojkya montážvodomeru.Pre úspešnézrealizovanie vodovodnej prípojkyje nevyhnutné splnenie všetkýchtechnických poclmienok1:vykopanájama ria vodovodnom potrubí tak, aby bob možnéuskutočniťnapojenie na verejný vodovod za dodržania všetkých bezpečnostných pravidiel,vykopanáryha od jamy po vodomernú šachtu a osadenávodomernášachta príslušnýchrozmerov. Pri výkopoch pre napojenie prípojkyna verejný vodovod miesto výkopu dopóvodnéhostavu uvádzazákazník,resp. žiadatel‘.Zároveňznášanákladyna všetkyzemnépráce.Odvádzanieodpadových vód(do vsaku na pozemku investora,):Odvádzanie odpadových vód požadujeme nešit‘ako delený systém, odvedenie vódz povrchového odtoku (zrážkových vód) požadujeme nešit‘mimo splaškovákanalizáciua spósobom,ktorý vyhovuje konkrétnymhydrogeologickým podmienkam. Našaspobočnosťsivyhradzuje právokontroly spósobu odvádzaniatýchto vód. Do verejnej kanalizácieje možnévypúšt‘at‘výlučne splaškovéodpadovévody.Qdvádzanieodpadových vód— kanalizačnápripojka (zrušeniejesti‘.kan. przvojky,):1. Kanalizačnúprípojku,ktorej súčast‘oumusíbyt‘revíznašachtana kanalizačnej prípojke,jepotrebné nešit‘v zmysle SYN 75 6101, SIN EN 1610 a ich zmien a dodatkov,príp.súvisiacichnoriem (stúpačky,poklop a pod.)2. Revíznu šachtu na kanalizačnej prípojke požadujeme umiestnit‘ 1 m za branicounehnutel‘nosti,na pozemku vlastníkanehnuteľnosti.
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3. Producent odpadových vód je povinný oznámit‘vlastníkoviverejnej kanalizácievšetkyzmeny a novéúdajesúvisiace s odvádzanímodpadových vóddo verejnej kanalizácie.4. Kvalita odpadových vód odvádzaných do kanalizáciemusíbyt‘v súlade s ustanovenounajvyššouprípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe Č. 3 VyhláškyMZP SRČ. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitostiprevádzkových poriadkov verejnýchvodovodov a verejných kanalizácií.Realizáciakanalizačnejpripojky:V prípade splnenia podmienok uvedených vo vyj adrenívyššiea pred pripojenímnehnuteľnosti na verejnú kanalizáciuv danej lokalite je vlastníkpripájanej nehnutel‘nostipovinný písomnepožiadaťBVS o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnúkanalizáciu.Pre úspešnézrealizovanie kanalizačnej prípojkyje nevyhnutnésplnenie všetkých“technických podrnienok‘.Zákazník,resp. žiadateľo pripojenie na verejnúkanalizáciuznášanákladyna všetkyzemnépráce.V zmysle 22 ods. I a 23 ods. 1 zákonač. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodocha verejných kanalizáciáchžiadatel‘o pripojenie na verejný vodovod a na verejnúkanalizáciusarnóžepripojit‘na verejný vodovod alebo verejnúkanalizáciulen na základezrnluvy o dodávkepitnej vody a odvádzaníodpadových vód (vodné + stočné)uzatvorenej s vlastníkorn,resp.prevádzkovatel‘omverejnéhovodovodu a verejnej kanalizácie.BVS si vyhradzuje právozmeny vyjadrenia na základenovozistených skutočností.Vyjadrenie BVS je platnédva roky. Po strate platnosti vyjadrenia podl‘apredchádzajúcejvety je žiadateľpovinný pred realizáciouprípojokpožiadat‘o novévyjadrenie,resp. O predlženieplatnosti póvodnéhovyjaclrenia.
SPP — Distribúcia, a.s. — súhlas Č. TDĺNS!0008/2017/Pe,zo dňa9.1.2017:Všeobecnépodmienky:
 Pred realizáciou zemných prác alalebo pred začatírnvykonávania mých činnosti, jestavebníkpovinný požiadat‘SPPD o presnévytýčenie existujúcichplynárenských zariadenínazákladepísomnejobjednávky,ktorújepotrebnézaslat‘na adresu: SPP  distribúcia, as., Sekciaúdržby,Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvomonlineformuláruzverej nenéhona webovorn sídleSPPD (www. sppdistribucia. sk),
 V záujrnepredchádzaniupoškodeniaplynárenskéhozariadenia, ohrozenia jeho prevádzkyalalebo prevádzkydistribučnej siete, SPPD vykonávabezplatne vytyčovanie plynárenskýchzariadenído vzdialenosti 100 rn, alebo ak doba vytyčovanianepresiabne 1 hodinu,
 Stavebníkje povinný oznámit‘začatie prácv ochrannom pásmeplynárenských zariadenízástupcoviprevádzkovatel‘aSPPD (p. MariánHeršel,tel: ±421 2 2040 2149)
 Stavebníkje povinný zabezpečit‘prístupnost‘plynárenských zariadenípočas realizáciestavby z dóvodu potreby prevádzkovaniaplynárenských zariadení,najrnä výkonu kontrolyprevádzky,údržbya výkonu odborných prehliadok a odborných skúšokopráv,rekonštrukcie(obnovy) plynárenských zariadeni,
 Stavebníkje povinný umožnit‘zástupcoviSPPD vstup na stavenisko a výkon kontrolyrealizáciečinnostív ochrarmorn pásmeplynárenských zariadení,
 Stavebníkje povinný realizovat‘výkopové prácevo vzdialenosti menšej ako 1,00 m nakaždústrany od obrysu existujúcich plynárenských zariadenív súlade s STN 73 3050 ažpopredchádzajúcomvytýčení plynárenských zariadenívýhradne ručne bez použitia strojovýchmechanizmov,
 Ak pri výkopových prácachbob odkrytéplynárenskézariadenie, je stavebníkpovinnýkontaktovat‘pred zasypanímvýkopu zástupcuSPPD na vykonanie kontroly stavu obnaženéhoplynárenskéhozariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženiavýstražnej fólie; výsledokkontroly bude zaznamenaný do stavebnéhodenníka,
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 Prístupk akýmkol‘vek technologickým zariadeniam SPPD nie je povolený a manipulácias nimi je prísnezakázaná,pokial‘sa na tieto prácenevzt‘ahujevydanépovolenie SPPD,
 Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytiazabezpečenéproti poškodeniu,
 Stavebníknesmie nad trasou plynovodu realizovat‘takéteréaneúpravy, ktoréby zmenilijeho doterajšiekrytie a hlbku uloženia, v prípadezmeny úrovne terénu požadujeme všetkyzariadenia a poklopy plynárenských zariadeníosadit‘do novej úrovneterénu,
 Každépoškodenie zariadenia SPPD, vrátanepoškodenia izoláciepotrubia, musíbyt‘ihned‘ohlásenéSPPD na tel.č.: 0850 111 727,
 Upozorňujeme, že SPPD móžepri všetkých prípadoch poškodenia plynárenskýchzariadenípodat‘ podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOl), ktoráje oprávnenázaporušenie povinnosti v ochrannom alalebo bezpečnostnom pásmeplynárenskéhozariadeniauložit‘podl‘aust. Zákonao energetike sankciu vo výške 300, € až150 000, €.
 Stavebníkje povinný pri realizáciistavby dodržiavat‘ustanovenia Zákonao energetike,Stavebného zákona a mých všeobecne záväzných právnychpredpisov, ako aj podmienkyuvedenév Zápisez vytýčenia plynárenských zariadenía taktiežust. Technických pravidiel preplyn (TPP) najmä700 02.
 Stavebník je povinný rešpektovat‘a zohl‘adnit‘eXistenciu plynárenských zariadeníalalebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
 Stavebníkje povinný pri súbehu a križovanínavrhovaných vedení s existujúcimiplynárenskými zariadeniami dodržaťrninimálneodstupovévzdialenosti v zmysle SIN 73 6005aTPP 90601.
 Stavebníknesmie v ochrannom pásmeplynárenských zariadenív zmysle 79 a 80zákonao energetike umiestňovat‘nadzemnéstavby, kontrolnéšachty,trvaléporasty, a pod..
Slovak Telekom, as. — vyjadrenie Č. 6611628836, zo dňa7.11.2016:1. Dójde do styku so siet‘arnielektronických komunikáciíspoločnosti ST, a.s. a!alebo DIGISLOVAKIA, s.r.o.2. Dodržat‘v plnom rozsahu Všeobecnépodmienky ochrany sjetíelektronických komunikácií(SEK), nasledovne:
2.1. V prípade,žezámerstavebníka,pre ktorý podal uvedenú žiadost‘,je v kolíziiso SEKSlovak Telekom, a.s. ai‘aleboDIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochrannéhopásma týchto sjetí,je stavebníkpo konzultácii so zamestnancom ST,a.s. povinnýzabezpečit‘:
 Ochranu alebo preloženie sjetí v zmysle konkrétnych podmienok určenýchzamestnancom ST,a.s.
 Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestneniatelekomunikačnéhovedenia
 Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestneniatelekomunikačnéhovedenjaV lokaljte predmetu žiadostj je oprávnený vykonávat‘práce súvisiace s preloženímsjetí(alebo vybudovanJm telekom. prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil,hradil(sutel.sk, 0907 777 474Upozorňujeme, že v káblovej ryhe sa móženachádzat‘viac zariadení (káble, potrubia)s róznoufunkčnost‘ou.
2.2 Pri akýchkol‘vek prácach,ktorými móžubyt‘obrozené alebo poškodenézariadenia, ježiadatel‘povinný vykonat‘ všetky obj ektívne účinnéochranné opatrenia tým, žezabezpečí:
 Pred začatímzemných prácvytýČenie a vyznačeniepolohy zariadenípriamo na povrchuterénu.
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 Preukázateľnéoboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávat‘zemné práce,s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiežs podmienkami, ktoréboji najeho ochranu stanovené.
 Upozornenie zaniestnancov vykonávajúcichzemnéprácena možnúpolohovt odchýlku± 30 cm skutočnéhouloženiazariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 Upozornenie zamestnancov, aby pri prácachv miestach výskytu vedenía zariadenípracovali s najväčšouopatrnost‘ou a bezpodmienečne nepoužívalinevhodné náradie(napr. hlbiace stroje).
 Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečenéproti akémukol‘vekohrozeniu, krádežia poškodeniuvo vzdialenosti 1,5 m na každústranu od vyznačenej polohy zariadenia.
 Zhutnenie zeminy pod káblamipred jeho zakrytím(zasypaním).
 Bezodkladnéoznámeniekaždéhopoškodeniazariadenia na tel. č. 12129.
 Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dóvodu, že ST, a.s.a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajúza zmeny priestorovéhouloženiazariadeniavykonanébez ich vedomia).V prípade,že počas výstavby je potrebné zvýšit‘, alebo znížit‘krytie tel. káblov,je totomožnévykonat‘len so súhlasompoverenéhozamestnanca ST.2.3. V prípadepožiadavkynapojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejnásjet‘ST) jepotrebnési podat‘žiadost‘o určeniebodu napoj enia (www.telekom.sk).2.4. Ziadame dodržat‘platné predpisy podl‘aSTN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedenív plnom rozsahu.3. Existujúce zariadenia sú chránenéochranným pásmom(68 zákonač. 35 1/201 1 Z.z.) azároveňje potrebné dodržat‘ustanovenie 65 zákonač. 35 1/2011 Z. z. o ochrane protirušeniu.4. Vyjadrenie strácaplatnost‘uplynutímdoby platnosti uvedenej vyššievo vyjadrení (do7.5.2017), v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dóvodu žiadosti, účelu žiadosti, vprípadeak uvedenéparcelnéčíslov žiadostinezodpovedávyznačenémupolygónualebo aksi stavebníknesplnípovinnost‘podl‘abodu 3.5. Stavebníkalebo nímpoverenáosoba je povinnáv prípadeak zjstil, žejeho zámer,pre ktorýpodal uvedenúžiadost‘je v kolíziiso SEK Slovak Telekom,a.s. a!alebo DIGI SLOVAKIA,s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sjeti (najneskór pred spracovanírnprojektovej dokurnentáciestavby), vyzvat‘spoločnost‘Slovak Telekom, a.s. na stanoveniekonkrétnych podrnienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnancaspoločnosti povereného správousjeti: Iveta Jankovičová,iveta.j ankovicova(ätelekom.sk.+421 903 909 6256. V zrnysle 66 ods. 7 zákonač. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciáchsa doprojektu stavby musízakreslit‘priebeh všetkých zariadenív mieste stavby. Za sptnenie tejtopovinnosti zodpovedáprojektant.7. Zároveňupozorňujeme stavebníka,že v zmysle 66 ods. 10 zákonač. 351/2011 Z.z. jepotrebné uzavriet‘ dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení svlastníkomdotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možnézrealizovat‘prekládkuSEK.8. Upozorňujeme žiadatel‘a,že v teXtovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat‘podmienka spoločnostíSlovak Telekom, a.s. a DKM SLOVAKIA, s.r.o. o zákazezriad‘ovania skJádok materiálu a zriad‘ovania stavebných dvorov počas výstavby naexistujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemnýchtelekornunikačných vedenía zariadení.9. V prípadeak na Vami definovanom územív žiadosti o vyj adrenie sa nachádzanadzemnátelekomunikačná sjet‘, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alalebo DIGISLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľazabezpečit‘nadzemnú siet‘ proti
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poškodeniualebo narušeniuochrannéhopásma.10. Nedodržanie vyššieuvedených podmienok ochrany zariadeníje porušenímpovinnostípodl‘a 68 zákonač. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciáchv platnom znení.11 V prípade,žežiadatel‘bude so zemnými prácamialebo činnost‘ouz akýchkoľvek dóvodovpokračovat‘po tom, ako vydanévyj adrenie stratíplatnost‘,je povinný zastavit‘zemnéprácea požiadat‘o novévyj adrenie.12. Pred realizáciouvýkopových prácje stavebnik povinný požiadat‘o vytýčenie polohy SEKspoločnostíSlovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhl‘adomk tornu, že na záujmovomúzemísa móžunachádzat‘zariadenia mých prevádzkovatel‘ov,ako sú napr. rádiovézariadenia, rádiovétrasy, televíznekáblovérozvody, upozorňujemežiadatel‘ana povinnost‘ vyžiadat‘si obdobné vyjadrenie od prevádzkovatel‘ovtýchtozariadení.13. Vytýčenie polohy SEK spoločnostíSlovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. napovrchu terénuvykonáSlovak Telekom, a.s. na základesamostatnej objednávkyclo trochtýždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: DanielTalacko, daniel.talackotelekom.sk, +421 2 58829342, +421 902 719605 (v objednávkevo2 vyhotoveniach uviest‘číslovyjadrenia a dáturnjeho vydania)14. Stavebníkalebo nímpoverenáospba je povinnábez ohl‘aduna vyššieuvedené bodydodržat‘pri svojej činnosti aj Všeobecnépodmienky ochrany SEK.15. Ziadatel‘móževyjadrenie použit‘iba pre účel,pre ktorý mu bob vydané. Okrem použitiapre účelkonanípodl‘astavebného zákonaa nástednejrealizácievýstavby, žiadatel‘nie jeoprávnený poskytnuté informáciea dátad‘alej rozširovat‘,prenajírnat‘alebo využívat‘bezsúhlasuSlovak Telekom, a.s..16. V prípade,ak žiadatel‘plánujenapojit‘nehnutel‘nost‘na verejnúelektronickúkomunikačnúsiet‘úložným vedením,je potrebnédo projektu doplnit‘aj telekornunikačnúprípojku.17. Poskytovatel‘ negarantuje geodetickú presnost‘ poskytnutých dát. Poskytnutie dátv elektronickej forrne nezbavuje žiadatel‘apovinnosti požiadat‘o vytýčenie.
Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle 105 ods. 2 písm. a)stavebného zákona priestupkorn, ktorého sa stavebník opustí tým, že mení stavbu bezstavebného povolenia alebo v rozpore s ním,a móžemu byt‘ uloženápokuta do výšky830, EUR.
Po ukončeníprácstavebníkpredložína stavebný úrad návrhna kolaudáciu,nakol‘kostavbu nemožno užívat‘bez právoplatnéhokolaudačnéhorozhodnutia. Ku kolaudácii stavbystavebník,okrem dokladov uvedených v 17 vyhláškyč. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajúniektoréustanovenia stavebnéhozákona,predložia:• doklad o vytýčenípriestorovej polohy stavby• overený geometrický plánskutočnéhozamerania stavby• záznamo prevzatígeodetických podkladov správcom digitálnej technickej mapymesta Bratislava• doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavbyoprávnenouosobou• stanovisko HaZÚ H1.m. SR Bratislavy Č. KRHZBAHZUB63410/2016, zo dňa30.1 1.20 16 a nimi overenúPD stavby• doklad o energetickej vhodnosti budovy podl‘azákonač. 55 5/2005 Z.z.o energetickej hospodárnostibudov a o zmene a doplneníniektorých zákonov
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Stavebné povolenie strácaplatnost‘, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudloprávoplatnost‘,nebola stavba začatá.Platnost‘ stavebného povolenia je možnépredlžit‘nazákladežiadosti.Vo veci musíbyt‘rozhodnutépred uplynutímplatnosti tohto rozhodnutia
V konaníneboli vznesenénámietkya pripomienky účastníkovkonania.

Odvodnenie
Dňa 21. 12. 2016 podali stavebníciIng. Mgr. art. Radoslav Pavlovič a Ing. MonikaPavlovičová,obaja bytom Kmet‘ovonám. 1, 811 07 Bratislava, žiadost‘o vydanie stavebnéhopovolenia v spojenom územnom a stavebnom konanína stavbu: „Rodinný dom Deviata —rekonštrukcia a dostavba“, súpisnéčíslo2253, na pozemkoch parc. č. 18274/4, 11, 22 vkatastrálnomúzemíVinohrady, na Deviatej ul. č. 5, v lokalite Koliba, v Bratislave.Podanie bob doplnenédňa16.1.2017 a 14.2.2017.
Stavebný úraddoplnený spisový materiálpreskúmal z hl‘adískuvedených v 37, 62 a63 stavebnéhozákonaa v súlades ustanovením‘36 ods. 1) a 61 ods. 1) stavebnéhozákonaoznámil listom č. 12153/2016277/2O17ÍIJKSPÍHADLozn zo dňa 16.1.2017 účastníkomkonania a dotknutým orgánom začatie spojeného konania o umiestnenía povolenístavby,pričorn upustil od ústneho poj ednávaniaa miestneho zist‘ovania.V oznámenístavebný úradupozornil účastníkovkonania a dotknutéorgány,žesvoje námietkya stanoviskámöžuuplatniťnajneskór do 10 pracovných dníodo dňa doručenia, ínaksa na ne neprihliadne. Zároveňdotknuté orgánypoučil, že ak neoznámiav určenej alebo predlženej lehote svoje stanoviská,mása za to, že so stavbou z hl‘adiskanimi sledovaných záujmovsúhlasia. Učastnícikonaniamohli svoje námietkyuplatnit‘do 24.2.20 17.
V konanísi uplatnil požiadavkyúčastníkkonania p. Viktor Špindor, bytom Deviata11861/SA, 831 01 Bratislava 37, ktorý dňa 3.2.2017 aj nahliadol do spisového materiálua projektovej dokumentáciestavby. Požiadavkyboll v znení:1.) Ziadame o výrub troch listnatých stromov s priemerom cca 15 cm rastúcich pri hranicipozemkov, ktorých veľkáčasf prečnieva na nášpozemok. Ziadame o odborné zaslepeniejestvujúcejkanalizácie,ktoráprechádzazo súčasnéhoRD cez nášpozemok.“Stavebný úrad požiadavkámvyhovel. Stavebníkovi v rozhodnutío povolenístavbyuložilpovinnost‘odstránit‘tri listnatéstromy pri hranici s pozemkami č. 18274/21 a 18274/23.Keďžestromy majúpriemer kmeňovasi 15 cm, súhlas na ich výrub nie je v zmysle 47, ods.4, písm.a) zákonač. 543/2002 Z.z. o ochrane prírodya krajiny.Zároveňstavebný úrad stavebníkovi uložil povinnost‘ zrealizovat‘ odborným spósobomzaslepenie jestvujúcej splaškovej kanalizačnej prípojky, ktorá slúžilana odkanalizovaniepóvodnéhorodinnéhodomu.
V konaní si d‘alej uplatnila požiadavky účastníčkakonania Ing. KatarínaKullová,bytom Pri starej prachárni4, 831 01 Bratislava, v zastúpeníIng. Michal Kulla, bytom Pri starejprachámi 4, 831 01 Bratislava, ktorý dňa 8.2.2017 aj nahliadol do spisového materiálua projektovej dokurnentáciestavby. Požiadavkyboli v znení:„1.)Ziadam do nahliadnutia projektu sadových úprav.“

14



Stavebný úrad požiadavke vyhovel. Stavebníkavyzval na doplnenie PD o projektsadových úprav. Stavebníkdoplnil sadové úpravy dňa 14.2.2017. Stavebný úrad oznámilúčastníkovi,že jeho požiadavku stavebníksplnil a móžepríst‘nahliadnut‘ do doloženéhoprojektu. Učastníkkonania tútomožnost‘akceptoval, ale nevyužil.„2.)Ziadarn do nahliadnutia projektu svetlotechniky.“Stavebný úrad požiadavke vyhovel. Stavebníkavyzval na doplnenie PD o doloženiesvetlotechnickéhoposudku. Stavebníkdoplnil posudok dňa 14.2.2017. Stavebný úrad oznámilúčastníkovi,že jeho požiadavku stavebník splnil a móžepríst‘nahliadnut‘ do doloženéhoprojektu. Učastníkkonania tútomožnost‘akceptoval, ale nevyužil.
Ostatníúčastnícikonania nemali ku konaniu pripomienky, námietkyani požiadavky.

V konanísa súhlasne vyj adrili dotknuté orgányuvedené vo výroku tohto rozhodnutiaa Hasičský a záchranný útvar Hl. m. SR Bratislavy súhlasným stanoviskom Č. KRHZBAFIZUB63410/20l6, zo dňa30.11.2016, VUB, a.s. súhlasom zo dňa22.11.2016, SWAN, a.s..Podmieiiky dotknutých orgánovsúzahrnutédo podmienok tohto povolenia.Stavebnícipreukázalivlastníckeprávok pozenikom, na ktorých sa stavba umiestnilaa povolila, a to predloženímlistu vlastníctvač. 2442.Stavebný úrad v uskutočnenom konanízistil, že povolenímstavby nie sú ohrozenéverejné Záujmyani neprimerane obrnedzené oprávnenéZáujmyúčastníkovkonania a pretorozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené.

Poučenie
Podl‘a 54 správnehoporiadku možnoproti tomuto rozhodnutiu podat‘odvolanie do 15dníodo dňajeho oznámeniana Mestskú čast‘Bratislava  Nové Mesto, pričom odvolacímorgánomje Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmatel‘nésúdom po vyčerpaníriadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Rudolf K u s ýĺ starosta mestskej časti‘Bratislava NovéMesto

Správnypoplatok vo výške 50,— EUR bol zaplatený bankovým prevodom.
Príloha:Situáciaumiestnenia stavby
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Doručuje sa:
Účastníkomkonania:
. Ing. Mgr. art. Radoslav Pavlovič, Kmet‘ovonám.1, 811 07 Bratislava2. Ing. Monika Pavlovičová,Kmet‘ovonám.1, 811 0‘7Bratislava3. MELISMICHALKO.SK, s.r.o., Jánska5, 900 81 Senkvice (projektant)4. Ing. arch. Stanislav Meliš,Justičná7, 811 07 Bratislava (projektant)5. Ing. Adrian Sabo, Bezručova25, 900 31 Stupava (stav, dozor)6. Semir Kena, Pezinská4, 903 01 Senec7. Ing. KatarínaKullová,Pri Starej prachárni4, 831 04 Bratislava8. Viktor Spindor, Na Riviére 19, 841 04 Bratislava9. Marta Spindorová,Na Riviére 19, 841 04 Bratislava10. Hlavnémesto SR Bratislava, Primaciálnenám.1, 814 99 Bratislava1. SR — Lesy SR, š.p.,NámestieSNP 8, 975 66 BanskáBystrica

Dotknutým orgánorna organizáciám:
12. Mcstskáčast‘Bratislava—Nové Mesto, oddelenie ŽPaÚP,Junácka1,83291 Bratislava 313. Okresný úradBratislava, odb. starostlivosti o ZP — 01I, Tomášikova46, 832 05 BA14. Okresný úradBratislava, odb. starostlivosti o ZP  OPaK, Tomášikova46, 832 05 BA15. Okresný úradBratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova46, 832 05 Bratislava16. Hasičský a záchranný útvarhl. m. SR Bratislavy, Radlinského6. 811 07 Bratislava17. Bratislavskávodárenskáspoločnost‘,a.s., Prešovská48, 826 46 Bratislava 2918. Západoslovenskádistribučnáa.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava19. SPP — distnibúcia, a.s., Mlynskénivy 44/b, 825 11 Bratislava20. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská28, 817 62 Bratislava21. VUB, a.s., Mlynskénivy 1, 829 90 Bratislava 25
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