
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–JAROVCE 
Palmová 1, 851 10 Bratislava 59 

 
 
číslo:SU-73/1603/2021-Tu Bratislava, 28. 09. 2021 
 
 

ROZHODNUTIE 
 
 
Mestská časť Bratislava-Jarovce, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne cesty III. 
a IV. triedy a účelové cesty (ďalej „špeciálny stavebný úrad“), podľa § 120 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej 
„stavebný zákon“), podľa § 3a ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, 
v znení neskorších predpisov (ďalej „cestný zákon“), podľa § 2 písm. a) a § 4 ods. 4) zákona 
NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a 
na vyššie územné celky, v znení neskorších predpisov, podľa čl. 74 písm. b) Štatútu hl. m. SR 
Bratislavy, podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších 
predpisov (ďalej „správny poriadok“), rozhodujúc podľa § 66 stavebného zákona v súčinnosti 
s § 10 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona 
 
 

p o v o ľ u j e  
 
 
realizáciu stavby  „Stavebné úpravy na Urbárskej a Pílovej ulici“, (ďalej len „stavba“) 
v skladbe  SO - Prepojenie Urbárska 
v rozsahu   stavebné úpravy 
stavebníka   Mestská časť Bratislava-Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava, 

IČO 00 304 603, (ďalej len „stavebník“) 
miesto stavby na pozemkoch registra „C“ KN parcelné čísla 520/1 a 838/87 

v katastrálnom území Jarovce 
druh stavby inžinierska stavba, miestna cesta III. triedy, podľa § 1 ods. 2) písm. c) 

cestného zákona v spojení s § 7 ods. 1) písm. c) vyhlášky č. 35/1984 
Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon), stavba trvalá 

 
účastníci stavebného konania: 
 
1. Mestská časť Bratislava-Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava, IČO 00 304 603 
2. osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane 

susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom 
a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté, 

3. PRO.BE ASI s.r.o., Turnianska 4, 851 07 Bratislava IČO 52 389 162,  
zodpovedný projektant Ing. Ladislav Benček, ev. č. 2131 

 
 
Mestská časť Bratislava-Jarovce ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona 
overil dodržanie zastavovacích podmienok určených územným plánom zóny alebo súlad 
s priestorovým usporiadaním územia a funkčným využívaním územia záväzným stanoviskom 
č. UKSP-2041/48/2021/Tn zo dňa 26. 06. 2021.  
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Popis stavby 
 
 

SO - Prepojenie Urbárska 
 
Predmetom stavby je komunikačné prepojenie miestnej komunikácie zóny Jarovce-Dvor-
Juhozápad s miestnou komunikáciou funkčnej triedy D1 vedenej po Urbárskej a Pílovej ulici 
v Jarovciach chodníkovým prejazdom a chodníkmi. 
 
Minimálny sklon nivelety vychádza z minimálneho pozdĺžneho sklonu pre potrebu 
povrchového odvodnenia dažďových vôd 0,6%. Maximálny pozdĺžny sklon navrhovaných 
spevnených plôch nepresiahne v rovinatom území hodnotu 1,0%. 
 
Obrubníky sú osadené v betónovom alebo kamennom obrubníkom hrúbky min. 150 mm. 
Rozhrania funkčných plôch sú vymedzené zapusteným obrubníkom 1000x200x100 mm 
a 1000x200x50 mm. 
 
Návrh konštrukčného usporiadania vozoviek je v nasledovnej skladbe: 
 
Typ konštrukcie – chodníkový prejazd – dopravný prah 
 
Betón STN EN 206-1-C30/37-XF4-Dmax 32   200 
MSK, 31,5GB, STN 73 6126      150 
ŠD, 31,5(45) Gc, STN 73 6126     150 
 
Spolu         500 mm 
 
Typ konštrukcie – nemotorové cesty 
Betónová dlažba DL, hr.60mm, STN EN 1338   60 (80) 
Drvené kamenivo L, fr.4/8, 30mm, STN EN 13242   30 
CBGM C 5/622, STN 73 6124-1     140 
ŠD 31,5(45) Gc, STN 73 6126     150 
 
Spolu         380 (400) mm 
 
Odvodnenie 
 
Odvodnenie dažďových vôd vychádza z miestnych podmienok a inžiniersko-geologických 
predpokladov. Dažďové vody z dopravných plôch stavebného objektu sú odvedené 
povrchovo prostredníctvom priečneho a pozdĺžneho sklonu povrchovo do vsakovacieho / 
odpaľovacieho rigolu situovaného na okraji navrhovanej cesty. 
 
Na okrajoch navrhovaných komunikácii je navrhovaná drenáž (plytký pozdĺžny trativod 
DN 160) na odvedenie podpovrchových vôd a ochranu podložia a podkladových vrstiev 
vozovky. Pozdĺžny sklon drenáže je totožný so spádom vozovky. Odvodnenie časti 
konštrukcie medzi dlažbou a nepriepustnou vrstvou je nutné konštrukčne upraviť. 
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Pričom  určuje podmienky na uskutočnenie a užívanie stavby podľa § 66 ods. 1) a 3) 
Stavebného zákona takto :  
 
I. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a ďalšie podmienky  

 
1. Okresný úrad Bratislava, OSŽP odpadové hospodárstvo, č. OU-BA-OSZP3-

2021/097102-002 zo dňa 08. 07. 2021, citácia: 
 

1.1 Držiteľ odpadov je povinný: 
1.1.1 zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich 

pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 
1.1.2 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, 

1.1.3 recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možne alebo účelne zabezpečil 
jeho prípravu na opätovne použitie, odpad takto nevyužitý ponúknuť 
na recykláciu inému, 

1.1.4 zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné 
zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie 
inému, 

1.1.5 zneškodnením, ak nie je možne alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu 
alebo iné zhodnotenie, 

1.1.6 odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona 
o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 

1.1.7 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, 

1.1.8 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. 

1.2 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 

1.3 Pred začatím stavebných prác pôvodca odpadov predloží orgánu štátnej 
správy odpadového hospodárstva spôsob nakladania s odpadmi druhu č. 17 05 
06-výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05. 

1.4 V kolaudačnom konaní ma 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 potrebne 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 
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za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených 
dokladov. 

1.5 Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov, vznikajúcich pri 
stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste 
podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej 
osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická 
osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri 
vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, 
kto uvedené práce vykonáva. 
 

2. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., č. 34688/2021/Fj zo dňa 10. 08. 2021, 
citácia: 
 

2.1 Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možne vykonávať len v spolupráci 
a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody 
(ďalej len „DDV“) (p. Kothaj, 0911 778 612) a Divízia odvádzania 
odpadových vôd (ďalej len „DOOV“) (p. Berček, 0902 969 109). 

2.2 Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii 
s vodohospodárskymi zariadeniami 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. 

2.3 V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané 
vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, 
umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať 
činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej 
kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technicky stav, vysádzať trvalé 
porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne. 

2.4 Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom 
na navrhovanú stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, 
verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 
Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších 
predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať 
cez podateľňu BVS na základe objednávky na prace (tlačivo nájdete na našej 
webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách). 

2.5  K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie 
je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy 
so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite. 

2.6  Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sieti s verejnými 
vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 
o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien 
a dodatkov. 

2.7  Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri 
križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom vykope. 
Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody 
vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačne zariadenia, 
prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach 
musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV. 

2.8 Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu 
nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV. 
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2.9 Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií 
alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto 
zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej 
úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu 
a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo 
inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka 
verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, pripadne prevádzkovateľa. 
 

3. Hasičský a záchranný útvar Hl.m.SR Bratislavy, č. HZUBA3-2021/001585-002, zo 
dňa 09. 07. 2021 citácia: 
 

3.1 Bez pripomienok. 
 

4. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, č. 131/SK/2021/Mo zo dňa 06.08.2021 
citácia: 
 

4.1 Pri chodníkových prejazdoch na chodníkoch doplniť varovné pásy. 
 

5. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej 
Ing. Ladislavom Benčekom, autorizovaným stavebným inžinierom, reg. č. 2131  
v 03/2021 overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné 
akékoľvek zmeny stavby oproti projektovej dokumentácii, overenej v stavebnom 
konaní nemôžu byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho 
stavebného úradu. 
 

6. Projektant stavby v zmysle § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť 
vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2) stavebného zákona ako aj za jej 
realizovateľnosť. 
 

7. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie stavby podľa 
vytyčovacieho výkresu, spracovaného v zmysle podmienok stavebného povolenia 
a v súlade s § 75 ods. 1) stavebného zákona vytýčenie musí vykonať oprávnená 
fyzická alebo právnická osoba – autorizovaný geodet. 
 

8. Počas výstavby musí byť neodkladne a súvisle udržiavaná čistota komunikácií 
a nesmie byť narušené teleso, okraje a ani povrch komunikácií akoukoľvek stavebnou 
činnosťou, alebo činnosťou dopravných, alebo stavebných mechanizmov. 
Stroje a mechanizmy, ktoré pracujú s podpretím mimo kolesových gumených náprav 
musia podoprenia podložiť gumenými, či inými podložkami za účelom ochrany 
povrchu cesty. Na miestne komunikácie je zakázaný vstup mechanizmov 
pohybujúcich sa, alebo vykonávajúcim činnosť  iným spôsobom, ako na pneumatikách 
(napr.  nesmú vstúpiť na komunikácie žiadne pásové vozidlá a ani iné, pri ktorých 
je predpoklad, že svojou činnosťou narušia povrch komunikácií). V prípade 
akéhokoľvek poškodenia komunikácie je povinný toto poškodenie stavebník nahradiť 
v plnej výške škody v rozsahu opravy s predpokladom opravy celého bloku cesty a to 
v šírke priestoru komunikácie (chodník cesta, odvodňovací rigol) nie je dovolené 
skladovanie materiálu, prevádzanie stavebných činností a ani iné užívanie priestoru 
mimo nutných prejazdov a vstupov na stavebný pozemok. 
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9. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude oznámený 
špeciálnemu stavebnému úradu do 15 dní od ukončenia výberového konania. 

 
10. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavbe, dodržiavať 
príslušné ustanovenia § 43d a § 43e stavebného zákona, ktoré upravujú základné 
a všeobecné technické požiadavky na výstavbu. 
 

11. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami 
Zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, 
použitý materiál vyhovujúci platným normám v zmysle § 43f stavebného zákona 
a dodržané všeobecno-technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy. 
Ku kolaudácii stavebník doloží doklady o vhodnosti použitých výrobkov a materiálov. 
 

12. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
ku spôsobeniu škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 

 
13. Stavebník je povinný podľa § 66 ods.2) písm. h) stavebného zákona oznámiť začatie 

stavby špeciálnemu stavebnému úradu. 
 

14. Stavebník je povinný podľa § 66 ods.3) písm. j) stavebného zákona stavbu 
na viditeľnom mieste označiť z verejného priestranstva dobre čitateľným štítkom 
„STAVBA POVOLENÁ“, s uvedením čísla rozhodnutia, ktorým bola stavba povolená, 
dátumu  vydania rozhodnutia a dátumu  právoplatnosti rozhodnutia. 
 

15. Stavebník je povinný zabezpečiť pred začatím realizácie stavby vytýčenie všetkých 
existujúcich podzemných vedení u ich správcov. 
 

16. Lehota na dokončenie stavby sa určuje do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 

17. Stavebník je povinný oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu termín ukončenia 
stavby pred jej uvedením do trvalého užívania a požiadať v zmysle § 79 stavebného 
zákona o vydanie kolaudačného rozhodnutia. 
 

18. Stavebník je povinný odovzdať v kolaudačnom konaní potvrdenie správcu digitálnej 
mapy o odovzdaní príslušnej dokumentácie. Jej rozsah stanoví správca digitálnej 
mapy, ktorým je Magistrát hl. mesta SR Bratislavy v súlade s VZN hl. mesta SR 
Bratislavy č. 1/1995. 
 

19. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. 
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo 
dňa, keď nadobudlo právoplatnosť (§ 67 ods. 2) stavebného zákona). Stavebné 
povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych 
nástupcov účastníkov konania. 
 

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania. 
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O d ô v o d n e n i e 
 
 

Dňa 30. 08. 2021 požiadal stavebník tunajší špeciálny stavebný úrad o vydanie 
stavebného povolenia pre predmetnú stavbu. Nakoľko boli tunajšiemu úradu dobre známe 
pomery staveniska a žiadosť spolu s prílohami poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej stavby oznámil tunajší úrad listom č. SU-73/1484/2021 zo dňa 31. 08. 2021 
začatie stavebného konania, súčasne podľa § 61 ods. 2) stavebného zákona upustil od ústneho 
pojednávania a miestneho zisťovania a stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia 
oznámenia na podávanie námietok a pripomienok účastníkom konania a dotknutým orgánom 
a organizáciám na oznámenie ich stanovísk. Nakoľko predmetom konania je líniová stavba 
v zmysle § 139 ods. 3) stavebného zákona, upovedomil tunajší úrad účastníkov konania 
o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou podľa § 61 ods.4) stavebného zákona, 
postupom podľa § 26 ods. 2) správneho poriadku.  

 
Oznámenie konania bolo vyvesené dňa 31. 08. 2021 na úradnej tabuli Mestskej časti 

Bratislava-Jarovce, súčasne na jej webovom sídle, zvesené bolo dňa 15. 09. 2021. Podľa § 26 
ods. 2) správneho poriadku je 15. deň vyvesenia oznámenia považovaný za deň doručenia. 
Lehota stanovená tunajším úradom tak márne uplynula dňa 24. 09. 2021.  
 

Mestský časť Bratislava-Jarovce, ako príslušný špeciálny stavebný úrad posudzoval 
predložený návrh podľa § 62 ods. 1) a ods. 2) stavebného zákona a zistil, že uskutočnením 
stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva 
a oprávnené záujmy účastníkov konania.  

 
Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z. ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie.  

 
Dotknuté orgány zaujali k vydaniu predmetného stavebného povolenia kladné 

stanoviská. Všetky pripomienky dotknutých orgánov a organizácií, ktoré boli vznesené 
v stavebnom konaní, špeciálny stavebný úrad zohľadnil v podmienkach tohto rozhodnutia. 
Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu 
stavby.  
 

Špeciálny stavebný úrad preskúmal podklady vydaného rozhodnutia a zistil, 
že predmetná stavba spĺňa kritériá všeobecných požiadaviek na výstavbu, podmienky 
z hľadiska hygienického, požiarneho, bezpečnostného, dopravného a ochrany prírody, o čom 
svedčia kladné stanoviská, odborné vyjadrenia a súhlasy dotknutých orgánov štátnej správy. 
Podmienky na umiestnenie a realizáciu stavby sú výsledkom zosúladenia rôznych záujmov 
v území a s prihliadnutím na budúce účinky stavby v území, najmä z hľadiska ochrany 
životného prostredia, súladu urbanisticko – architektonického riešenia stavby s okolím, 
určenia polohy stavby na pozemku aj vo vzťahu k susedným stavbám. 

 
 Podľa § 58 ods. 2) stavebného zákona:  
„Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa 
§ 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. Stavebník 
významnej investície, diaľnice, rýchlostnej cesty alebo železničnej dráhy preukazuje, 
že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 pred vydaním 
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stavebného povolenia. To neplatí, ak tieto skutočnosti preukázal v územnom konaní 
a po právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene.“ 

 
Podľa § 139 ods. 1) stavebného zákona:  
„Pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné 
práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu rozumie právo vyplývajúce 
z iných právnych predpisov,“ 
 
Podľa § 4 ods. 1) Zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom 
usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné 
celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov:  
„Ak nemá vlastník stavby ku dňu účinnosti tohto zákona k pozemku pod stavbou zmluvne 
dohodnuté iné právo, vzniká vo verejnom záujme k pozemku pod stavbou užívanému 
vlastníkom stavby dňom účinnosti tohto zákona v prospech vlastníka stavby právo 
zodpovedajúce vecnému bremenu, ktorého obsahom je držba a užívanie pozemku pod stavbou, 
vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby, ak ide o stavbu povolenú podľa platných 
právnych predpisov, ktorá prešla z vlastníctva štátu na obec alebo vyšší územný celok. 
Podkladom na vykonanie záznamu o vzniku vecného bremena v katastri nehnuteľností je súpis 
nehnuteľností, ku ktorým vzniklo v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému 
bremenu.“ 
 
Podľa § 3d ods. 3) cestného zákona: 
„Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí. Miestne komunikácie pre cestnú nemotorovú 
dopravu sú vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja, obce alebo iných právnických osôb 
alebo fyzických osôb.“ 

 
Podľa § 58a ods. 1) stavebného zákona: 
„Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva pre 
a) samostatnú stavbu alebo jej zmenu, 
b) súbor stavieb vrátane stavieb zariadenia staveniska, 
c) jednotlivé stavby súboru stavieb podľa písmena b), ak budú po dokončení schopné 
samostatného užívania, 
d) podmieňujúce preložky sietí a zariadení technického vybavenia.“ 
 
Podľa § 61 ods. 1), 2), 3), 6) Stavebného zákona: 
„(1) Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým známym 
účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich 
upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na 
ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom 
konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Stavebný úrad oznámi 
začatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná. 
(2) Od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho pojednávania môže stavebný úrad 
upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre 
posúdenie navrhovanej stavby. 
(3) Stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného konania najmenej 7 pracovných dní 
pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania. Ak stavebný úrad upustí 
od ústneho pojednávania, určí, do kedy môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, 
že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. 
(6) Stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy jednotlivo. Tieto orgány sú povinné 
oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci 
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konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy 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.“ 
 
Podľa § 139 ods. 3) písm. b) stavebného zákona: 
„Líniovými stavbami sú na účely tohto zákona najmä diaľnice, cesty a miestne komunikácie,“ 
 
Podľa § 26 ods.1) a ods.2) správneho poriadku: 
„(1) Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania 
alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon. 
(2) Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny 
orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to 
vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na 
dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.“ 
 
Podľa § 62 ods.1) písm. a), b), c), d), ods.3) stavebného zákona:  
„(1) V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä, 
a) či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo 
podmienky územného rozhodnutia, 
b) či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany 
životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým 
požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi,  
c) či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie 
technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie, 
d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu 
bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby 
stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený 
vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich 
dní po skončení výberového konania, 
(3) Stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi 
vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky.“ 
 
Podľa § 66 ods.)1, ods.3) stavebného zákona:  
„(1)V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania 
stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebný úrad zabezpečí určenými 
podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, 
komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne 
iných predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, 
predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na 
životné prostredie. 
(3) Záväznými podmienkami uskutočňovania stavby sa zabezpečí, prípadne určí 
a) umiestnenie stavby na pozemku v prípadoch spojeného konania o umiestnení stavby 
so stavebným konaním, 
b) ochrana verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia, 
c) dodržanie príslušných technických predpisov, prístup a užívanie stavby osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
d) lehotu na dokončenie stavby, 
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e) plnenie požiadaviek uplatnených v záväzných stanoviskách podľa § 140b dotknutými 
orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí 
a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete, 
f) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, ak sa stavba uskutočňuje svojpomocou, 
g) použitie vhodných stavebných výrobkov,  
h) povinnosť oznámiť začatie stavby.“ 
 
Na základe vyššie uvedeného špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 

P o u č e n i e 
 
 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie, podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní, do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na mestskej časti Bratislava–Jarovce, 
Palmová 1, 851 10 Bratislava 59, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom 
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 
 
 
 
 
 
 
    
     
 JUDr. Mgr. Jozef Uhler 
                                                                                                   starosta   
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Doručí sa: 
 
Účastníkom konania /verejnou vyhláškou/  
 
1. Mestská časť Bratislava-Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava, IČO 00 304 603 
2. osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane 

susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a 
stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté, 

3. PRO.BE ASI s.r.o., Turnianska 4, 851 07 Bratislava IČO 52 389 162,  
zodpovedný projektant Ing. Ladislav Benček, ev. č. 2131 

 
Dotknutým orgánom a organizáciám: 

 
4. Okresný úrad Bratislava,  odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové 

hospodárstvo,             
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 

5. Mestská časť Bratislava-Jarovce, Cestný správny orgán, Palmová 1, 851 10 Bratislava 
6. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislava, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
8. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
9. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 
12. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
13. tu 

 
Podľa § 26 ods. 2 Správneho poriadku: „Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, 
že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň 
tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom 
webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, 
najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na 
mieste, ktorého sa konanie týka.“ 
 
Vyvesené dňa      Zvesené dňa 
 

 


