
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok 

S t a v e b n ý  ú r a d

V Pezinku, dňa 24.04.2018 
Zn.: 5/76-SP/727-28374/2016-18 

STAVEBNÉ POVOLENIE 
Stavebník: Jaromír Kovačovský, 

podal dňa 20.09.2016 na Mesto Pezinok - stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie v spojenom 
územnom a stavebnom konaní na stavbu: Rodinný dom - novostavba, ul. Št.Polkorába, Pezinok, 
(pare. č. 4549/2, 4555, kat. úz. Pezinok). 

Mesto Pezinok, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so 
známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa§ 37, § 39a, § 62 a§ 63 stavebného zákona 
v spojenom územnom a stavebnom konaní rozhodol takto: 

STAV B A: 

Rodinný dom - novostavba 
ul. Št.Polkorába, Pezinok 

na pozemku pare. č.: 4549/2, 4555 kat. úz.: Pezinok 

sa podľa §39a ods. 4 a §66 stavebného zákona, § 1 O vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a §46 a §47 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

povoľuje. 

Popis stavby 
Jedná sa o prízemnú drevostavbu rodinného domu bez podpivničenia, zastrešenú valbovou 
strechou. Zároveň sa povoľuje nová prípojka vody, kanalizácie, nn káblová prípojka, vsakovacia 
jama a spevnené plochy. Zastavaná plocha je 71,5 m2, úžitková plocha je 56,91 m2, obytná plocha 
je 45,06m2. 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa v súlade s § 39a, 66 a súvisiacimi ustanoveniami 
stavebného zákona a §  10 vyhl. č. 453/2000 Z.z. určujú tieto záväzné podmienky : 

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Prípadné zmeny
nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia Mesta Pezinok. Overená projektová
dokumentácia v stavebnom konaní je súčasťou stavebného povolenia a je priložená k
stavebnému povoleniu, ktoré obdržal stavebník.

2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a práce
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona a
príslušné technické normy.

4. Šikmá strecha stavby so sklonom strešných rovín strmšia ako 25°musí mať zachytávač
zosúvajúceho sa snehu.

5. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby t.j. jej priestorovej polohy podľa podmienok
umiestnenia stavby fyzickou osobou (resp. organizáciou ) na túto činnosť oprávnenou. Doklad
o vytýčení stavby predloží ku kolaudácii stavby

6. Polohové zameranie trasy realizovaných prípojok stavebník predloží ku kolaudácii stavby
v digitálnej forme - vo formáte .dgn, alebo .dwg.



7. Stavebník je povinný rešpektovať zariadenia vlastníkov, prevádzkovateľov a správcov
inžinierskych sietí a ich ochranné pásma v zmysle príslušných právnych predpisov. Pred
začatím zemných prác je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných
vedení a zariadení u ich správcov. Pri vykonávaní prác v miestach výskytu vedení a zariadení
stavebník zabezpečí, aby sa pracovalo s najväčšou opatrnosťou a bolo používané vhodné
náradie.

8. Špecifické podmienky pre navrhovanú stavbu:
Umiestnenie drevostavby rodinného domu bude na pozemku pare. č. 4555 vo vzdialenosti
3,867m od hranice s pozemkom pare. č. 4554, južná časť stavby je vo vzdialenosti min. 1,515m
od hranice s pozemkom pare. č. 4556/1, vo vzdialenosti O,OOm od hranice s pozemkom pare. č.
4549/2 (uličná čiara). Stavba je obdÍžnikového pôdorysu rozmerov max. 6,50 x 11,0m,
zastrešená valbovou strechou výšky max. 4,240m od ±0,000.
Výškové osadenie stavby: ±0,000 = +0,500m od pevného bodu v úrovni osi verejnej
komunikácie - v zmysle situácie.
Súčasťou stavby sú spevnené plochy na pozemku pare. č. 4555 o výmere 60,60m2- pre
parkovania OA a na pozemku pare. č. 4549/2 (1266/7 KN E) - chodník v dÍžke 22,850m šírky
2, 145m, výmera 51 m2 s napojením na jestvujúcu dlažbu chodníka - na základe zmluvy
s Mestom Pezinok.

Na pozemku pare. č. 4555 budú vytvorené 3 parkovacie miesta. Parkovacie miesta a chodník
musia byť vybudované do kolaudácie stavby.

9. Stavba bude dokončená do: 24 mesiacov od právoplatnosti SP. 
Stavbu bude uskutočňovať: Jaromír Kovačovský, 

Stavba bude uskutočňovaná.
Dodávateľ stavby:

dodávateľsky. 
BF Stavby, s.r.o., Ivachnová 235, 034 83 Ivachnová 

1 O. Podmienky napojenia na inžinierske siete: stavba je napojená na rozvody inžinierskych sietí 
navrhovanými prípojkami vody, kanalizácie a elektro. Dažďové vody sú odvedené do 
vsakovacej jamy. 

11. Podmienky zariadenia staveniska /POV stavby, prívod energií využívanie verejného
priestranstva na skládku materiálu ap/. Skládky materiálu sa umiestnia najmä na vlastnom
pozemku. Podmienky umiestnenia skládok materiálu na verejnom priestranstve je potrebné
dohodnúť s Mestským úradom.

12. Pred realizáciou prác (prípojky, vjazdy a pod.) na verejných priestranstvách je stavebník
povinný požiadať Mesto Pezinok, oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb
a dopravy o vydanie príslušného povolenia (rozkopávkové povolenie).

13. Námietky účastníkov konania: bez námietok.

14. Stanoviská a podmienky dotknutých a odborných oddelení Mesta Pezinok: 

Mesto Pezinok, odd. výstavby a životného prostredia
Referát investičnej výstavby, realizácie a územného plánu - záväzné stanovisko zn. VirZu-
3557-15751/2017 z 01.06.2017 - Mesto Pezinok súhlasí s výstavbou rodinného domu podľa
predloženej PD s pripomienkami:
- v povoľovacom konaní stavieb preukázať splnenie stanovených regulatívov intenzity využitia
územia (max. koeficient zastavania 40 pričom vo výpočtoch uvažovať aj s jestvujúcimi stavbami
na priľahlých pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa.
- normovú potrebu pre statickú dopravu riešiť na vlastných pozemkoch alebo v objektoch;
parkovacie státie riešiť, tak aby bol možný výjazd oboch vozidiel nezávisle od druhého (vedľa
seba nie za sebou)
- Predmetný rodinný dom je navrhovaný v otvorenej radovej zástavbe, kde existujúce stavby
majú hrebene striech orientované rovnobežne s priľahlou komunikáciou ( do ulice je
orientovaná rímsa sedlovej strechy a štíty sú orientované k susedom ) - zvážiť preriešenie
prestrešenia navrhovaného rodinného domu, tak aby bola pohľadovo korešpondoval s
jestvujúcou okolitou uličnou zástavbou.
Stanovisko z 20.03.2018 - súhlasí - urbanistický blok 01-18, zástavba rodinných domov, max. 

zastavanosť 0,4.
Referát životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy
• úsek ochrany prírody a krajiny - 27 .10.2016 - súhlasíme
• úsek ŠVS - 27.10.2016 - súhlasíme
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• úsek ochrany ovzdušia - záväzné stanovisko zn .. Moto1/EC2/3448/14891/17 z 24.05.2017
Mesto Pezinok súhlasí so stavbou malého zdroja znečisťovania ovzdušia v novostavbe
rodinného domu na ul. Štefana Polkorába v Pezinku (pare. č. 4555 k.ú. Pezinok) za
dodržania nasledovnej podmienky:
- prevádzkovateľ MZZO musí používať palivo predpísané výrobcom (resp. tvrdé alebo mäkké

drevo, nemorené, nelakované) 
• úsek dopravy a cestného hospodárstva - 31.10.2016 - treba požiadať o zriadenie zjazdu

z MK na susednú nehnuteľnosť. 
Rozhodnutie zn. ZalVl-2669-32882/2017 zo dňa 21.11.2017 - povolenie na zriadenie dvoch 
zjazdov z miestnej komunikácie - ulica št. Polkorába, pare. č. 4549/2, KN C v k.ú. Pezinok 
na pozemok pare. č. 4555 KN C v k.ú. Pezinok vo vlastníctve žiadateľa, ktoré budú slúžiť ako 
vjazdy k novostavbe rodinného domu. Podmienky: 
1. Napojenie zjazdu žiadame uskutočniť cez obrubník sklopený tak, aby neprišlo k narušeniu

vodných pomerov na miestnej komunikácii. 
2. Počas prevádzania stavebných prác nesmie byť na miestnej komunikácii skladovaný žiaden

materiál a nebudú tu parkovať mechanizmy slúžiace na výstavbu bez súhlasu Mesta na záber 
verejného priestranstva. 

· 

3. Výstavbou zjazdu nesmie byť ohrozená bezpečnosť premávky na MK a to hlavne zvádzaním
a odtekaním vody na cestné teleso, technickým prevedením zjazdu alebo jeho umiestnením. 

4. Žiadateľ bude rešpektovať prípadné povolenia na rozkopávku vydané Mestom bez nároku na
náhradu.

5. Žiadateľ nebude zjazd využívať na vjazd nákladnými automobilmi.
Stanovisko z 15.12.2017 - súhlasíme a žiadame, aby bol pozdÍž celého objektu vybudovaný 
chodník zo zámkovej dlažby v zmysle doplnenej PO. Chodník musí byť dokončený do 
kolaudácie stavby. 

Mesto Pezinok, odd. majetkovo právne - 31.10.2016 - vzťah k pozemku treba riešiť 
zmluvou, príp. formou súhlasu. 

15. Stanoviská a podmienky dotknutých orgánov a správcov sietí: 

Okresný úrad Pezinok - odbor starostlivosti o životné prostredie
• štátna správa odpadového hospodárstva - vyjadrenie č. OU-PK-OSZP/2017 /006304 zo

dňa 24.05.2017 - nemá námietky proti realizácií predmetnej stavby.
1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace

všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.
2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je

právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom
štádiu vykonávajú a pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce
vykonáva.

3. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 -
držiteľa odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať a zhromažďovať
vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo
vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť
pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a zabezpečiť
spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o
odpadoch.

5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému
okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 písm. f)
a g) zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z.
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

6. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas
stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol
vykopaný, nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v
súlade so zákonom o odpadoch.

7. Investor (pôvodca) komunálnych odpadov je povinný okrem iného zapojiť sa do systému
zberu komunálnych odpadov v obci aj pre komodity sklo, kovy, biologicky rozložiteľný
odpad zo záhrad a parkov.
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8. Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie
stavby a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v
kolaudačnom konaní v zmysle§ 99 ods.1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

• štátna správa ochrany prírody a krajiny - vyjadrenie č. OU-PK-OSZP-2016/009881-002
zo dňa 26.09.2016 - nemáme pripomienky. Ak je potrebný výrub drevín v súvislosti s
plánovanou stavbou, ktoré spÍňajú parametre podľa zákona a na ktoré je potrebný súhlas, je
v zmysle zákona potrebné požiadať orgán ochrany prírody príslušnej obce predložením
žiadosti o udelenie súhlasu na výrub drevín s doložením náležitostí, uvedených v§ 17 ods. 8
vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z„ ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny.

Okresný úrad Pezinok, pozemkový a lesný odbor - stanovisko č. OÚ-PK-PL0-2016/009802-
002/HOJ zo dňa 26.09.2016 - Tunajší odbor súhlasí s navrhovaným zámerom stavby na 
poľnohospodárskej pôde za dodržania týchto podmienok: 
1. 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 

2. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a
účelné využitie na nezastavanej časti dotknutých pozemkoch, prípadne na inom 
poľnohospodárskom pozemku 

3. Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri
nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu druhu pozemku zo záhrady na 
zastavanú plochu, prípadne ostatnú plochu po predložení porealizačného geometrického 
plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva, ak nie kolaudačného 
rozhodnutia) a tohto stanoviska. 

Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Pezinok, Katastrálny odbor, Radničné nám. č. 7, 
902 01 Pezinok. 

Krajský pamiatkový úrad v Bratislave - záväzné stanovisko č. KPUBA-2016/23840-
2/90541 /ŠUS zo dňa 21.11.2016 - súhlasí s umiestnením a realizáciou predmetnej stavby, 
ktorá sa nenachádza na pamiatkovom území a dotýka sa národnej kultúrnej pamiatky 
evidovanej v ÚZPF SR Kláštor kapucínov a kostol (zaužívaný názov kostol Najsvätejšej 
trojice), ÚZPF SR č. 525/1,2, a Opevnenie mestské, k. ú. Pezinok, ÚZPF SR č. 510, 
s podmienkami: 
1. Na strechu použiť krytinu tvrdú, tehlovočervenej farby. 
2. Na fasádu použiť hladenú omietku - v odtieni pieskovej I svetlohnedej, bielej farby
3. Stavebník oznámi písomne 1 0  kalendárnych dní vopred KPÚ BA začiatok zemných prác na stavbe a

informáciu o zabezpečení právnickej osoby oprávnenej vykonať archeologický výskum KPÚ BA. 
4. Konkrétny spôsob ochrany potenciálnych, dosiaľ neznámych nálezov na mieste stavby určí KPÚ BA v

samostatnom rozhodnutí o druhu, rozsahu, spôsobe vykonávania výskumu a nakladanie s nálezmi č. KPUBA-
2016/23840-3/90547/SUS zo dňa 21 .1 1 .2016 podľa príslušných ustanovení pamiatkového zákona.

5. Každú zmenu oproti schválenému zámeru a zmenu oproti alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska je nutné
prerokovať a schváliť správnym orgánom.

Rozhodnutie č. KPUBA-2016/23840-3/90547/ŠUS zo dňa 21.11.2016 - v nadväznosti na 
záväzné stanovisko č. KPUBA-2016/23840- 2/90541 /ŠUS, zo dňa 21.11.2016, podľa § 35 ods. 
7 pamiatkového zákona nariaďuje na záchranu potenciálnych nálezov vykonať pamiatkový 
výskum vyvolaného realizáciou povolenej stavby s nasledovnými podmienkami: 
1 .  Stavebník/investor zabezpečí podľa § 35 ods. 2 písm. c) pamiatkového zákona vykonanie pamiatkového 

výskumu v rozsahu, spôsobe vykonávania a nakladania s nálezmi stanovenom v bode 4. tohto rozhodnutia. 
2. Stavebník/investor uzatvorí podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu s

vybranou právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologický výskum podľa § 36 ods. 4 pamiatkového 
zákona (ďalej len oprávnená osoba). Tejto oprávnenej osobe doručí kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí jeho 
právoplatnosti. Zoznam oprávnených osôb je k dispozícii na internetovej stránke www.culture.gov.sk 
(navigácia:http://www.culture.gov .sk/extdoc/551 1 /Zoznam _pravn ickych _osob_ oprav_ vykonavat_archeolog_ vysku
m_april2015) a na KPÚ BA. 

3. Podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona náklady na pamiatkový výskum uhrádza vlastník alebo stavebník. 
4. KPÚ BA podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona určí druh, rozsah, spôsob vykonávania pamiatkového výskumu

a nakladanie s nálezmi
a) Druh pamiatkového výskumu: archeologický výskum podľa§ 35 ods. 3 písm. d)
b) Rozsah a spôsob výskumu: 
Záchranný výskum bude vykonaný počas akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s úpravou terénu. Výskumu 
bude realizovaný v úzkej súčinnosti so stavebno-zemnými prácami a bude realizovaný formou odborného dozoru, 
t. j. za prítomnosti archeológa za účelom vyhľadávania, identifikácie, vyhodnocovania a zberu archeologických 
nálezov. V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického výskumu podľa 
pokynov oprávnenej osoby. V prípade zachytenia archeologických objektov bude skúmaná plocha rozšírená tak, 
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aby zistené archeologické nálezy boli v dostatočnej miere preskúmané a odborne zdokumentované ich nálezové 
súvislosti. 
V priebehu terénnych prác bude vykonaný štátny pamiatkový dohľad. 
c) Podmienky vykonania výskumu môžu byť počas jeho realizácie doplnené, prípadne upravené podľa aktuálnej
nálezovej situácie. V prípade lokalizácie archeologického objektu, závažného archeologického nálezu (napr. hrob, 
depot predmetov) prizve na obhliadku zástupcu KPÚ BA. Každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby 
bude prerokovaný s KPÚ BA, ktoré určí rozsah lokálnej plošnej sondy za účelom pokrytia miesta nálezu tak, aby 
nález mohol byť ručným výkopom odkrytý, preskúmaný a jeho nálezové súvislosti dostatočne odborne 
zdokumentované. Práce na stavbe je potrebné koordinovať tak, aby bol vytvorený dostatočný čas na výskum a 
dokumentáciu zachytených archeologických nálezov. 
d) Nakladanie s nálezmi: 

podľa § 40 ods. 6 pamiatkového zákona každý archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky 
oprávnená osoba je podľa § 39 ods. 12 pamiatkového zákona povinná držať a chrániť archeologický 
nález až do jeho odovzdania, prevodu vlastníckeho práva alebo prevodu správy podľa § 40 ods. 9 
pamiatkového zákona 

5. Cieľ výskumu:
- záchrana a ochrana dosiaľ neznámych nálezov zistených pri realizácii povolenej stavby, ich identifikácia, 
preskúmanie a odborné zdokumentovanie nálezových súvislostí. 

6. Stavebník I vlastník je povinný 
a) oznámiť písomne 1 O kalendárnych dní vopred KPÚ BA začiatok stavebno-zemných prác na stavbe a

informáciu o zabezpečení právnickej osoby oprávnenej vykonať archeologický výskum v zmysle ustanovenia
§ 39 ods. 1 pamiatkového zákona (ďalej len oprávnená osoba) KPÚ BA

b) zabezpečiť, aby oprávnená osoba podľa § 39 ods. 5 pamiatkového zákona oznámila KPÚ BA začatie
pamiatkového výskumu najmenej 5 pracovných dní vopred a ukončenie terénnej časti výskumu bezodkladne.
Realizáciu výskumu je potrebné nahlásiť aj príslušnému obecnému úradu

c) zabezpečiť, aby oprávnená osoba vykonala podľa § 39 ods. 7 pamiatkového zákona opatrenia proti
poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu alebo odcudzeniu nálezu

d) zabezpečiť, aby oprávnená osoba podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona spracovala výskumom získané
odborné poznatky vo výskumnej dokumentácii v súlade s príslušnými ustanoveniami Vyhlášky Ministerstva
kultúry SR č. 231 /201 4 Z.z. (ďalej len vyhláška) 

e) oprávnená osoba je podľa § 39 ods. 1 O pamiatkového zákona povinná predložiť výskumnú dokumentáciu
Pamiatkovému úradu SR, Cesta na Červený most 6, 81 4 06 Bratislava, na posúdenie. Toto stanovisko je 
potrebné zabezpečiť pred odovzdaním výskumnej dokumentácie investorovi/stavebníkovi.

7. Stavebník podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdá bezodplatne do 90 dní od skončenia terénnej časti
výskumu jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu s príslušným stanoviskom PÚ SR na KPÚ BA a
jedno Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická ul. č. 2, 949 21 Nitra (ďalej len AÚ SAV).

8. Každú zmenu oproti schválenému zámeru a zmenu oproti alebo nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať
a schváliť správnym orgánom. 

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu vykoná zástupca KPÚ BA 
Práce na stavbe je potrebné koordinovať tak, aby bol vytvorený dostatočný čas na výskum a dokumentáciu 
zachytených archeologických nálezov. KPÚ BA odporúča realizovať archeologický výskum vo vhodných 
poveternostných podmienkach, ideálne vo výskumnej sezóne marec - november. 

Okresné riaditeľstvo PZ - ODi v Pezinku - 06.02.2018 - súhlasím so stavebným povolením 
pre 1 RD postačuje 2+1 PM na vlastnom pozemku, súhlasím s vjazdom 2x na pozemok. 

BVS, a.s., - vyjadrenie č. 38925/2016/JJ zo dňa 03.10.2016 -Zásobovanie predmetnej 
nehnuteľnosti vodou je navrhnuté novou vodovodnou prípojkou DN 32 (dimenzia z projektu) s 
dÍžkou 7,00 m, z verejného vodovodu DN 125, vedeného na druhej strane komunikácie. 
Meranie spotreby vody bude fakturačným vodomerom osadeným v navrhovanej vodomernej 
šachte (vnútorné svetlé rozmery 900x1200x1800 mm) na pozemku pare. č. 4555. Potreba vody 
je vypočítaná: Qp= 540 l/deň. 
Odvádzanie odpadových vôd z predmetných nehnuteľností je navrhnuté pomocou novej 
kanalizačnej prípojky DN 160, dÍžky 6,50 m, ktorá bude napojená do verejnej kanalizácie DN 
500 vedenej v danej lokalite. Na pozemku investora je navrhnutá revízna šachta. Odvádzanie 
vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ je navrhnuté trativodom na pozemku investora. 
Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme 
rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí 
podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 
Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované. 
K stavbe „ Rodinný dom Pezinok " nemáme 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. 
Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu je potrebné
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 práce (tlačivo 
nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách ). 
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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"). 
V zmysle „technických podmienok" je potrebné navrhnúť a realizovať vodomernú šachtu a zároveň je potrebné 
dodržať platné ON 75 541 1 ,  STN 75 5401 , STN 75 5403 a STN 73 6005, príp. ďalšie súvisiace normy a zákony, 
vrátane ich zmien a dodatkov. 
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 internetovom sídle 
www.bvsas.sk. 
Vlastník vodovodnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov 
súvisiacich s vodovodnou prípojkou. 
Vzájomné práva a povinnosti vzhľadom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzťahy je potrebné doriešiť vzájomnými 
zmluvnými vzťahmi. 
A. Zásobovanie vodou 
S navrhovaným technickým nesením zásobovania nehnuteľnosti vodou súhlasíme za predpokladu, že budú 
dodržané podmienky BVS uvedené v texte vyjadrenia: 
al Vodovodná prípojka 
1 .  Pripojenie na verejný vodovod je možné len vtedy, ak už na danú nehnuteľnosť nebola zriadená vodovodná 
prípojka. 
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 
3. Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane vnútorných rozvodov,
nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor. 
4. BVS si vyhradzuje právo na kontrolu realizácie prípojky bezprostredne pred jej zasypaním v celej jej dÍžke.
5. Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byt' prepojená s potrubím iného vodovodu, vlastného zdroja vody
(napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie byt situovaná v blízkosti zdroja tepla, ktorý by mohol spôsobiť 
nadmerné zvýšenie teploty pitnej vody. 
6. Právo vykonať zásah do verejného vodovodu a pripojenie na verejný vodovod môžu realizovať len tie osoby,
ktoré sú na to prevádzkovateľom určené. 
b/ Vodomerná šachta 
1 .  Vodomerná šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej bude umiestnené meradlo - vodomer. Vodomer je 
súčasťou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve BVS. 
2. Vodomerná šachta umiestnená na parcele č. 4555 musí byť stavebne a priestorovo vyhovujúca požiadavkám
BVS. 
3. Vodomernú šachtu žiadame umiestniť na trase vodovodnej prípojky bez smerových lomov, dlhšou stranou v
smere prípojky. 
4. Majiteľ je povinný vodomernú šachtu zabezpečiť tak, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu meradla a v
zimnom období ochrániť meradlo proti zamrznutiu. 
5. Vodomerná šachta žiadnym spôsobom nesmie ohrozovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov
vykonávajúcich činnosti spojené s odčítaním vodomerov, výmenou vodomerov, opravami vodomerných zostáv a 
inými prácami súvisiacimi s meradlom. 
6. Vo vodomernej šachte je prísne zakázané skladovať akýkoľvek materiál nesúvisiaci s prevádzkou vodomernej
šachty.
c I Realizácia vodovodnej prípojky a montáž meradla - vodomeru
Náklady na realizáciu, montáž vodovodnej prípojky a montáž fakturačného vodomeru ako aj údržbu vodomernej 
šachty znáša vlastník prípojky. 
V prípade splnenia podmienok uvedených vyššie je vlastník pripájanej nehnuteľnosti povinný písomne požiadať BVS 
o kontrolu technickej pripravenosti na realizáciu vodovodnej prípojky a montáž vodomeru.
Tlačivo: Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod nájdete na našej webovej 
stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách. 
Pre úspešné zrealizovanie vodovodnej prípojky je nevyhnutné splnenie všetkých ,,technických podmienok": vykopaná 
jama na vodovodnom potrubí tak, aby bolo možné uskutočniť napojenie na verejný vodovod za dodržania všetkých 
bezpečnostných pravidiel, vykopaná ryha od jamy po vodomernú šachtu a osadená vodomerná šachta príslušných 
rozmerov. Pri výkopoch pre napojenie prípojky na verejný vodovod miesto výkopu do pôvodného stavu uvádza 
zákazník, resp. žiadateľ. Zároveň znáša náklady na všetky zemné práce. 
B. Odvádzanie odpadových vôd 
K odvádzaniu vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ do vsaku na pozemku investora nemáme námietky 
S odvádzaním splaškových vôd súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v texte 
vyjadrenia: 
al Kanalizačná prípojka 
1 .  Kanalizačnú prípojku, ktorej súčasťou musí byt' revízna šachta na kanalizačnej prípojke, je potrebné riešiť v 
zmysle STN 75 61 01 , STN EN 1 61 0  a ich zmien a dodatkov, príp. súvisiacich noriem /stúpačky, poklop a pod./ 
2. Revíznu šachtu na kanalizačnej prípojke požadujeme umiestniť 1 m za hranicou nehnuteľnosti, na pozemku
vlastníka nehnuteľnosti. 
3. Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a nové údaje
súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie. 
4. Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou najvyššou prípustnou
mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č.3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti 
prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 
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b/ Realizácia kanalizačnej prípojky 
V prípade splnenia podmienok uvedených vo vyjadrení vyššie a pred pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu 
alebo na kanalizačnú prípojku vybudovanú pre nehnuteľnosť v rámci výstavby verejnej kanalizácie v danej lokalite je 
vlastník pripájanej nehnuteľnosti povinný písomne požiadať BVS o preverenie technických podmienok pripojenia na 
verejnú kanalizáciu. 
Tlačivo: Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu nájdete na našej webovej 
stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách. 
Zákazník, resp. žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu znáša náklady na všetky zemné práce. 
V zmysle § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejnú kanalizáciu len na 
základe zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej s vlastníkom, resp. prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. 
BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností. 
Vyjadrenie BVS je platné dva roky. 
Po strate platnosti vyjadrenia podľa predchádzajúcej vety je žiadateľ povinný pred realizáciou prípojok požiadať o 
nové vyjadrenie, resp. o predÍženie platnosti pôvodného vyjadrenia. 

Západoslovenská distribučná, a.s. - vyjadrenie zo dňa 30.03.2017 - k vydaniu územného 
rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu: „Rodinný dom Pezinok" Pezinok, ul. št. 
Pol korába par. č. 4555 k. ú. Pezinok, investor: Jaromír Kovačovský, št. Pol korába 1137 /6, 902 
01 Pezinok, nemáme námietok. 
Požadovaný odber elektrickej energie (Pi=27,23 kW, Ps=15,5 kW) bude možné pripojiť z 
jestvujúceho vzdušného vedenia po vybudovaný novej káblovej prípojky na vlastné náklady 
žiadateľa. 
Elektromerový rozvádzač RE požadujeme umiestniť na verejne prístupné miesto na hranici 
pozemku , prístupné pracovníkom Západoslovenská distribučná, a.s. každú dennú i nočnú 
hodinu - zodpovedný investor stavby. Osadenie výšky číselníka meracieho zariadenia ( 
elektromera ) požadujeme od 1,3- 1,7 metra. Umiestnenie elektromera a ostatných prístrojov 
tvoriacich meraciu súpravu, vrátane ich montáže a zapojenia, musí byť v súlade s platným 
predpisom "Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie" dostupnom na 
portáli www.zsdis.sk. 
Pred elektromerom žiadame osadiť hlavný istič max. dimenzie 3f x 25A s vyp. charakteristikou 
typu B. 
Technické podmienky pripojenia sú stanovené v zmluvách o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej 
sústavy č. 121629346. 
Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s.. (silové aj 
oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251 /2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. 
Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN 
Bratislava - mesto, Hraničná č.14, pre zariadenia WN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí WN Čulenova 
č. 3. 
Za detailné technické riešenie v zmysle platných legislatívnych predpisov, STN noriem a schválených konštrukčných 
prvkov Západoslovenská distribučná, a.s. zodpovedá projektant. 

SPP distribúcia, a.s. - vyjadrenie č. TD/NS/0243/2017/An zo dňa 07.06.2017 - súhlasí s 
vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez jej 
plynofikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok: 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať 
SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je 
potrebné zaslať na adresu: ŠPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo 
elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.spp-distribucia.sk1. 
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky 
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 1 00m, alebo 
ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu, 
stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi 
prevádzkovateľa SPP-D (p. Rudolf Hirner, tel.č. +421 33 242 3300) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných 
prác, 
stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby 
prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných 
prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení 
stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v 
ochrannom pásme plynárenských zariadení, 
stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 ,00 m na každú strany od obrysu 
existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských 
zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, 
ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu 

a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 
prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne 
zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 
odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu, 
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stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a 
hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení 
osadiť do novej úrovne terénu, 
každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na 
tel.č. : 0850 111 727, 
upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na 
Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOi), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške
300,-€ až 150 OOO,-€, 
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a 
iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských 
zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 73 6005, 73 3050, TPP 906 
01 ,700 02, 
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 
bezpečnostných pásiem, 
stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01 , 
stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike 
umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod., 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 
Pri budovaní samotnej stavby ako aj domových prípojok z uličných IS žiadame rešpektovať všetky existujúce 
plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy. 

Slovak lelekom, a.s. - vyjadrenie č. 6611713822 zo dňa 18.05.2017 - dôjde do styku so 
sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a.s. 
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených 
stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia 
Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. 
Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 
1 .  Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351 /2011 Z. z.) a zároveň je potrebné 
dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351 /201 1 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného
polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá 
vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú
žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma 
týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. 
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti 
povereného správou sietí Anton Hudek, anton.hudek@telekom.sk, +421 33 5442108 
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí
zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351 /201 1 Z.z. je potrebné uzavrieť
dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK .. Bez uzavretia dohody 
nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných 
dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zaradení. 
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť,
ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa 
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 
351 /2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom,
ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. 
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak 
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa 
môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne 
káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov 
týchto zariadení. 
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná
Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: 
https://www.telekom.sk/vviadrenia/lavout/lavout1 .asDx 
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 
1 1 .  Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti
aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 

1 2. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa 
stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej 
rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
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1 3. Žiadateľa zároveň upozornuJeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú 
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú 
prípojku. 
1 4. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje 
žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie 
Všeobecné podmienky ochrany SEK 
1 .  V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo 
D IGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so 
zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť: 

Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s. 
• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia 
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním 
telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474 
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať
všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, 
Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou 

polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené 
Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného

uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu 
Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou 

opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍbiace stroje) 
• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo 
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia 
• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo121 29 
Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a D IGI 

SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) 
UPOZORNEN I E: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné 
vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o
určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Orange Slovensko, a.s. - vyjadrenie č. BA-1422 / 2017 zo dňa 18.05.2017 - nedôjde ku stretu 
PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava. 

16. Stavba musí byť uskutočňovaná z vhodných stavebných materiálov a výrobkov v zmysle § 43f
stavebného zákona.

17. Stavebník je povinný v zmysle§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť začatie stavby
príslušnému stavebnému úradu.

18. Stavebník je povinný viesť o stavbe jednoduchý stavebný záznam, ktorý spolupodpisuje osoba
vykonávajúca odborný dozor, resp. pri dodávateľskom spôsobe výstavby stavebný denník vedie
dodávateľská organizácia.

19. Pri vstupe na stavenisko bude umiestnená tabuľka "Stavba povolená" s údajmi: stavebník,
názov stavby, číslo stavebného povolenia, stavebný dozor, začatie a ukončenie výstavby,
dodávateľ stavby.

20. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných, pozemkov alebo stavieb
a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.

Ak dôjde k poškodeniu susedného pozemku alebo stavby je stavebník povinný uviesť susedný
pozemok i stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné,
poskytnúť vlastníkovi náhradu škody podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.

21. V zmysle § 127 ods. 2 stavebného zákona ak dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne
cenných predmetov, detailov stavby, alebo chránených častí prírody, ako aj k archeologickým
nálezom, stavebník a organizácia uskutočňujúca stavbu alebo zabezpečujúca jej prípravu alebo
vykonávajúca iné práce v zmysle stavebného zákona, nález ihneď ohlási stavebnému úradu a
orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickému ústavu alebo orgánu
štátnej ochrany prírody a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

22. Pri realizácii stavby je potrebné dodržať ustanovenia § 48 - 52 stavebného zákona upravujúce
všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb.

23. Stavebník je povinný vykonať také opatrenia aby stavenisko spÍňalo požiadavky vyhlášky
532/2000 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na
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výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, príslušných technických predpisov, príslušných 
STN. V zmysle §13 vyhlášky 532/2000 Z.z. nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie, 
osobitne hlukom, prachom a podobne, ohrozovať bezpečnosť prevádzky na pozemných 
komunikáciách s ohl'adom na osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ďalej 
znečisťovať pozemné komunikácie, ovzdušie a vody, obmedzovať prístup k pril'ahlej stavbe 
alebo pozemku, k sieťam technického vybavenia územia a k požiarnemu zariadeniu. 

24. Stavenisko musí spÍňať požiadavky Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

25. Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení, najmä vyhlášku MPSVR 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.

26. V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predÍžení jeho platnosti
sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. O takýchto zmenách stavebný úrad
nevydáva rozhodnutie, a to ani vtedy, keď sa menia vlastnícke vzťahy stavebníka.

27. Dňom právoplatnosti stavebného povolenia vzniká poplatková povinnosť v zmysle § 4
zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa týka stavieb uvedených v § 3 citovaného
zákona.

28. Po ukončení stavby je stavebník povinný požiadať o kolaudáciu stavby Mesto Pezinok ako
príslušný stavebný úrad. Dokončenú stavbu možno užívať len ak na žiadosť stavebníka vydá
stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudne právoplatnosť.

S T  A V E  B N É P O  V O L E N 1 E v zmysle § 67 stavebného zákona stráca platnosť, ak do dvoch 
rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá. 
PredÍženie platnosti tohto rozhodnutia je možné na základe žiadosti podanej stavebnému úradu 
pred uplynutím uvedenej lehoty, pričom o predÍžení musí byť aj právoplatne rozhodnuté. 

O d ô v o d n e n i e
Stavebník podal dňa 20.09.2016 na Mesto Pezinok - stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia v spojenom konaní na stavbu : Rodinný dom - novostavba, ul. Št.Polkorába, Pezinok
(pare. č. 4549/2, 4555, kat. úz. Pezinok). 

Z dôvodu, že žiadosť nebola úplná, Mesto Pezinok, stavebný úrad rozhodnutím č. 5/76-
prer.SP/4509-2837 4/2016 dňa 19.10.2016 konanie prerušilo a vyzvalo stavebníka na jej doplnenie. 

Mesto Pezinok, stavebný úrad, dôkladne preskúmal predložený návrh na vydanie stavebného 
povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní, zistil vlastníkov všetkých susedných 
pozemkov ako aj susedných stavieb, následne preskúmal a posúdil, či ich vlastnícke a iné práva 
môžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté a určil okruh účastníkov konania. 

Mesto Pezinok, stavebný úrad oznámil v súlade s ustanovením § 36 a§ 61 stavebného zákona dňa 
07.03.2018 začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým 
orgánom a dňa 10.04.2018 vykonalo ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním. 

Mesto Pezinok spojilo podľa stavebného zákona konanie o umiestnení stavby so stavebným 
konaním v zmysle § 39a ods. 4 stavebného zákona. Predloženú žiadosť preverovalo z hľadísk 
uvedených v§ 37, 62 a 63 stavebného zákona, prerokovalo ju s účastníkmi stavebného konania a s 
dotknutými orgánmi a zistilo, že uskutočnením a ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené 
záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy 
účastníkov konania; preskúmalo návrh a jeho súlad s územným plánom mesta, posúdilo, či 
vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, či spÍňa podmienky z hl'adiska 
hygienického, požiarneho, bezpečnostného, o čom svedčia kladné stanoviská, vyjadrenie 
dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí. 
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Stavebník preukázal v predloženej dokumentácii súlad s Územným plánom Mesta Pezinok 
z hľadiska funkčného využitia územia ako aj regulatívov využitia územia - koeficientu zastavania 
0,35. 

Stavebník preukázal iné právo k pozemku v zmysle§ 139 ods. 1 písm. a) stavebného zákona. 

Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili orgány: OÚ Pezinok, odbor 
starostlivosti o ŽP - OPaK, OH, OÚ Pezinok, pozemkový a lesný odbor, OR PZ - ODi, BVS, a.s., 
Západoslovenská distribučná, a.s., SPP distribúcia, a.s., Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, 
Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko a.s., a dotknuté oddelenia Mesta Pezinok. Ich stanoviská 
boli zosúladené a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 

Dokumentácia stavby spÍňa požiadavky stanovené stavebným zákonom. 

V konaní nevzniesli účastníci konania žiadne námietky. 

V zmysle § 63 stavebného zákona dokumentáciu jednoduchých a drobných stavieb preskúma 
stavebný úrad aj z hľadiska záujmov, ktoré hája orgány štátnej správy podľa osobitných predpisov, a 
to najmä vtedy, ak na posúdenie postačia všeobecné technické požiadavky na výstavbu, vydané 
podľa tohto zákona, alebo iné predpisy. Stavebný úrad oznámi dotknutým orgánom začatie 
stavebného konania; tieto orgány si môžu posúdenie vyhradiť, sú však povinné oznámiť svoje 
stanovisko najneskoršie pri ústnom pojednávaní alebo v lehote určenej podľa§ 61 ods. 3 a 5. 

V priebehu stavebného konania nenašlo Mesto Pezinok také dôvody, ktoré by znemožňovali 
povolenie stavby. 

Správny poplatok vo výške 50, - € bol zaplatený v zmysle položky 60 písm. a) ods. 1 zákona .č. 
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hotovosti v pokladni Msú 
Pezinok. 

Poučenie 

Podľa § 54 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať 
odvolanie v lehote do 1 5  dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Bratislava - odbor 
výstavby a bytovej politiky prostredníctvom Mesta Pezinok. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po využití všetkých opravných prostriedkov a po 
nadobudnutí právoplatností. 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 zákona. č. 7 1 /1 967 Zb. 
o správnom konaní a musí byť vyvesené po dobu 1 5  dní na úradnej tabuli Mesta Pezinok
v mieste obvyklým spôsobom a taktiež je zverejnené aj na internetovej stránke Mesta 
Pezinok - www.pezinok.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 

Pečiatka a podpis : /;)/ Pečiatka a podpis: 

•·Me�!�:t�!�-01</„ 
Radničné  nám 7 902 14 p E z 1 N o K -----·----:-.�/ 11--: --- - - . 
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Príloha pre stavebníka: Dokumentácia overená v stavebnom konaní 

Doručí sa: 
verejnou vyhláškou: 
1. Stavebník: Jaromír Kovačovský,
2. Vlastníci pozemkov cez ktoré prechádza stavba: Mesto Pezinok - primátor Mesta
3. Susedia: Ing. Viktor Feder,
4. Jirina Kovačovská,
5. Mária Belešová , Pezinok (r. nar. 1897)
6. Imrich Beleš, Pezinok (r. nar. 1892)
7. Mária Dávidová, správca: Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
8. Viktor Feder, správca: Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
9. Terézia Federová, správca: Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
1 O. Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov, Župné námestie 592/10, 811 08 

Bratislava-Staré Mesto
11. SR, správca: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Karloveská 2, 842

17 Bratislava-Karlova Ves
12. Projektant: Ing. Tomáš Jókay, Tajná 65, 952 01 Tajná - Vráble

Dotknutým orgánom: 
13. Okresné riaditeľstvo PZ v Pezinku - ODi, Šenkvická cesta 14, 902 01 Pezinok
14. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
15. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
16. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava-Ružinov
17. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Staré Mesto,
18. SPP - distribúcia, a.s. , Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava-Ružinov
19. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Karloveská 2, 842 17

Bratislava-Karlova Ves
20. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
21. OÚ Pezinok - OSŽP - OPaK, OH, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok
22. OÚ Pezinok - Pozemkový a lesný odbor, M.R.Štefánika 15, 902 01 Pezinok
23. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava-Staré Mesto

Na vedomie: 
24. Stavebník: Jaromír Kovačovský,
25. Susedia: Ing. Viktor Feder,
26. Jirina Kovačovská,
27. Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov, Župné námestie 592/10, 811 08

Bratislava-Staré Mesto
28. Mesto Pezinok - primátor mesta,
29. Mesto Pezinok - oddelenie výstavby a životného prostredia
30. Mesto Pezinok - oddelenie majetkovo právne
31. Projektant: Ing. Tomáš Jókay, Tajná 65, 952 01 Tajná - Vráble

Vybavuje: Ing. Križanová 
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NAVRHOVANÁ ELEKTRICKA PRIPOJKA 
KABEL CYKY� 5x16, dl. 7,5m 
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_,, --
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SP2 OSOBNÁ JOPRAVA A PARKOVANIE; 
Dl.ALBA ...---:::::> 
DRVENIÔ KAMENIVO FR. 4-8 
DRVENIÔ KAMENIVO FR. 16-32 HR. 150MM 

(ALT. BETÓNOVÁ DOSKA VYSTUZENÁ KARI 
SIEŤOU 1 50X150MM 12l8MM) 
DRVENIÔ KAMENIVO FR. 32-63 HR. 150MM 
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...-r 
-

_,, 
--

--

LEGENDA INŽINIERSKYCH SIETI: 

VEREJNÉ INŽINIERSKE SIETE (JESTVUJÚCE, NAVRHOVANÉ) 

.-/L - - - - - NN ROZVOD (VZDUŠNÝ) 

� 
-- � - - -

- NAVRHOVANÁ PRIPOJKA AYKY 4x35 - dl. 22,89m 

STUPEŇ PD 
OBSAH 
PARCELNE CISLO 

4555 

-- - --

- KANALIZÁCIA 

- KANALIZÁCIA PRIPOJKA DN160 - dl. 6,2m 

- VODOVOD 

- VODOVODNÁ PRIPOJKA HDPE-d32,PN16, dl. 7,0m 

NAVRHOVANÉ INŽINIERSKE SIETE: 

VŠ 

RŠ 

VJ 

- DOMOVÁ KANALIZÁCIA DN125 - DOMOVÁ ČASŤ - dl. 1 ,0m 

- ELEKTRICKÁ PRIPOJKA - CYKY-J 5x1 6 - DOMOVÁ ČASŤ - dl. 7,5m 

- VODOVODNÁ PRIPOJKA - HDPE-d32, PN16, - DOM. ČASŤ - dl. 2,7m 

1 1 RE 

� 

� 

S0 01 

OBYTNÁ PLOCHA - 45,06m' /.-�:;���··�:d�· "-. / · �- "'�\\i �lovebny 
111 -1;... · . . ÚŽITKOVÁ PLOCHA - 56,91m' / '�é'�°"�.,. �\. 

ZASTAVANOSŤ OBJEKTOV - 35,41% \„. ",; Cf l/ 
JESTVUJÚCI OBJEKT - 31 ,20m' f 

� � .\ 
„ ?_?, s \ ,<> . •  

KOEFICIENT ZASTAVANOSTI - 0,35 . ··/���01.4 :o�•"'. i . . > 
SP2 - SPEVNENÁ PLOCHA - PARKOVANIE - 60,SO�;„

-
.„.

v 

- SP2 - SPEVNENÁ PLOCHA VEREJNÁ ČASŤ - 51m' 

$ ----- @ K - KONTAJNEROVÉ STOJISKO E-l<tfÁc:IA JE VYHOTOVENA V STUPNI PRE STAVEBNE POVOLENIE

EALIZAČNÝ PROJEKT. V PRÍPADE ZÁSAHU DO STATIKY OBJEKTU JE 

ÚTO SKUTQČNesTKoNZULTOVAŤ PROJEKTANTOM.

K. ú. Pezinok 

Dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia MIERKA 
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