
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok 

Š p e c i á l n y  s t a v e b n ý  ú r a d 
V Pezinku, dňa 06.07.2018 
Zn.: 5/72-SP/2265-10051/2018 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Stavebník: Ján Babka, 
Zuzana Babková, 

v zastúpení: Ing. arch. Peter Koman, 

podal dňa 10.04.2018 na Mesto Pezinok - špeciálny stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie na 
stavbu: SO 02 Komunikácie a s pevnené plochy ul. Svätojurská ulica, Pezinok (pare. č. reg. „C": 
3140/2, 3165/2, pare. č. reg. „E": 1290, 436/5, k.ú.: Pezinok ), ktorá je súčasťou stavby: „Novostavba 
rodinného domu, prístu pová komunikácia, prí pojka vody, elektro a navrhovaná žum pa", 
Svätojurská ul., Pezinok. 

Na stavbu bolo Mestom Pezinok vydané územné rozhodnutie pod zn.: 5/72-ÚR/1064-24183/2017-18 
dňa 12.02.2018. 

Mesto Pezinok ako špeciálny stavebný úrad podľa §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 3a ods. 4 zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
prerokovalo žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi 
konania a po preskúmaní podľa §62, stavebného zákona v stavebnom konaní 

podľa §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 

S T A V B U :  

na pozemkoch 

na pozemkoch 

povoľuje 

SO 02 Komunikácie a spevnené plochy 
Svätojurská ulica ul., Pezinok 

register „C" pare. č.: 3165/2, 3159/5, 3163/6, 
register „E" pare. č.: 1290, 436/5 

Popis stavby: 

kat. úz.: Pezinok 
kat. úz.: Pezinok 

Navrhovaná je komunikácia v dÍžke 17 m a vjazd na pozemok. Komunikácia je obojsmerná, funkčnej 
triedy C3, kategórie MOU 5/30 napojená na jestvujúcu komunikáciu Sväto jurská ul.. Šírka jazdných 
pruhov 2x2,5 m = 5,0 m plus chodník šírky 2,0m. Teleso cesty bude asfaltové, chodník bude zo 
zámkovej dlažby. Na pozemku prac. č. 3165/2 je navrhovaná spevnená plocha, ktorá bude slúžiť ako 
obratisko. 

Pre uskutočnenie stavby sa 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,
technické požiadavky, príslušné technické normy a súvisiace právne predpisy.

4. 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.

5. 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.

6. Špecifické podmienky pre navrhovanú stavbu:

SO 02 Prístupová komunikácia s chodníkom a spevnenými plochami bude umiestnená na
pozemkoch register „C" pare. č. 3159/5, 3163/6, 3165/2, register „E" pare. č.1290, 436/5, kat.
úz. Pezinok.
Navrhovaná je komunikácia v dÍžke 17 m a vjazd na pozemok. Komunikácia je obojsmerná,
funkčnej triedy C3, kategórie MOU 5/30 napojená na jestvujúcu komunikáciu Svätojurská ul..
Šírka jazdných pruhov 2x2,5 m = 5,0 m plus chodník šírky 2,0m. Teleso cesty bude asfaltové,
chodník bude zo zámkovej dlažby. Na pozemku prac. č. 3165/2 je navrhovaná spevnená plocha,
ktorá bude slúžiť ako obratisko.

7. Stavba bude ukončená do: 2 4  mesiacov od právoplatnosti SP 
Stavbu bude uskutočňovať: Ján Babka, 

Zuzana Babková, 

Stavba bude uskutočňovaná: dodávateľsky. 
Dodávateľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Stavebník je povinný dodávateľa stavby 
oznámiť stavebnému úradu do 15 dní od jeho výberu a predložiť jeho oprávnenie na 
uskutočnenie stavby. 

8. Podmienky zariadenia staveniska /POV stavby, prívod energií, využívanie verejného
priestranstva na skládku materiálu a pod./. Skládky materiálu sa umiestnia najmä na vlastnom
pozemku, na susedných pozemkoch skládky stavebného materiálu nie sú možné. Stavebník
musí skladovať stavebný materiál tak, aby nedochádzalo k zvýšeniu prašnosti, ktorými by sa
obmedzovalo užívanie susedných stavieb a pozemkov. Podmienky umiestnenia skládok
materiálu na verejnom priestranstve je potrebné dohodnúť s Mestským úradom. Po
ukončení stavebných prác je stavebník povinný pozemky použité na skládku stavebného
materiálu a ako stavenisko dať do pôvodného stavu

9. 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).

1 O. Námietky účastníkov konania: bez námietok 

11. Stanoviská a podmienky dotknutých a odborných oddelení mesta Pezinok 
Mesto Pezinok, odd. výstavby a životného prostredia
Referát investičnej výstavby, realizácie a územného plánu - stanovisko zo dňa 28.05.2018 -
v zmysle záväzného stanovisko zo dňa 08.08.2017
záväzné stanovisko č. VirZu-4282-23611/2017 zo dňa 08.08.2017 - súhlasí s výstavbou RD
podľa predloženej PO s pripomienkami:
• domový rozvod vody od šachty po rodinný dom neumiestňovať pod verejnú komunikáciu -
riešiť vedením mimo verejnej komunikácie cez súkromný pozemok, resp. napojenie domu na
verejný vodovod riešiť dobudovaním verejného rozvodu vody s následným vybudovaním prípojky
a vodovodnej šachty umiestnenej na vlastnom pozemku; rozšírenie verejného rozvodu vody riešiť
s dostatočnou rezervou na možné napojenie ďalšej výstavby v dotknutom území, tak aby bolo
možné plynulé napojenie na dopravnú i technickú infrastruktúra vrátane verejného osvetlenia bez
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nutnosti opakovaného rozkopávania komunikácie a budovania ďalších samostatných prípojok pre 
ostatnú možnú výstavbu. 
• prístupovú komunikáciu riešiť tak, aby bola možná údržba ( otáčania vozidiel údržby a 
obsluhy) 
• súčasťou povoľovania a realizácie riešiť ai umiestnenie jedného stožiara verejného osvetlenia 
+ pod chodník zabudovať .chráničku pre možné ďalšie napojenie verejného osvetlenia novej 
nezastavanej lokality ( pozdlž celého chodníka) 
• komunikácia i s chodníkom a verejným osvetlením (v rozsahu pozdÍž celého pozemku 
stavebníka ) bude po vybudovaní a skolaudovaní odovzdaná Mestu Pezinok najneskôr do 
kolaudácie rodinného domu 
• Mesto Pezinok je v štádiu súťaže na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. 
Technické parametre riešeného verejného osvetlenia zosúladiť s konkrétnymi technickými 
parametrami vyplývajúcich z realizačnej PO Mesta Pezinok na „ Zabezpečenie modernizácie, 
prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia mesta Pezinok" 
Referát životného prostredia, komunálnych slu žieb a dopravy 
• úsek ochrany prírody a krajiny - stanovisko zo dňa 15.06.2018 - súhlasíme 
• úsek ŠV S  - stanovisko zo dňa 15.06.2018 - súhlasíme 
• úsek ochrany ovzdušia - stanovisko zo dňa 30.05.2018 - súhlasíme 
• úsek dopravy a cestného hospodárstva - stanovisko zo dňa 15.06.2018 - súhlasíme 

Mesto Pezinok, odd. ma jetkovo právne - stanovisko zo dňa 09.07.2018 - po kolaudácií 
odovzdaná do majetku Mesta - v zmysle podmienok NZ 

12. Stanoviská a podmienky dotknutých orgánov: 
OÚ Pezinok - odbor starostlivosti o životné prostredie 
- štátna správa odpadového hospodárstva - vyjadrenie č. OU-PK-OSZP-2017/007988 zo 
dňa 17.07.2017 - nemá námietky k umiestneniu stavby v navrhovanom území podľa predloženej 
projektovej dokumentácie. 
- O PaK - vyjadrenie č. OU-PK-OSZP-2017/7994-002 zo dňa 12.07.2017 - Po preštudovaní 
všetkých predložených podkladov, ako aj dostupných spracovaných dokumentov konštatujeme, 
že stavba sa nachádza podľa LV č. 11453 v zastavanom území obce Pezinok, pozemky sú 
evidované ako vinice, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy. Predmetná lokalita sa 
nachádza v katastri obce, kde platí prvý stupeň ochrany podľa § 12 zákona. V prvom stupni 
ochrany sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti 
zákona. V predmetnom území sa nenachádza žiadne chránené územie, ochranné pásmo 
chráneného územia, ani ďalšie významné prvky z hľadiska ochrany prírody a krajiny. V tomto 
území nie fe uvedená činnosť podľa zákona zakázaná. Investor stavby je Ján Babka, 
Bratislavská 2547/116, 902 01 Pezinok. 
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. Obec ako orgán ochrany prírody a krajiny v prvom 
stupni samostatne rozhoduje o udelení súhlasu. Rozhodnutie je podkladom pre stavebný úrad v 
štádiu pred vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby. Ak predložené navrhované osadenie 
stavby je v súlade s regulativami záväznej časti platnej územnoplánovacej dokumentácie obce, 
ku ktorej bolo uplatnené a zohľadnené vyjadrenie orgánu ochrany prírody, po dodržaní vyššie 
uvedeného nemáme k vydaniu územného rozhodnutia ďalšie pripomienky 
K. vydaniu stavebného povolenia v zastavanom území /podľa § 139a, ods. 8, písm. d) zák. 
50/1976 Zb./ obce sa orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 9 ods. 3 zákona nevyjadruje. 
- štátna vodná správa - vyjadrenie č. OU-PK-OSŽP-2017/008902/Ka zo dňa 02.08.2017 -
Stavba nebude pozostávať z vodných stavieb. Navrhovaná stavba je z hľadiska ochrany vodných 
pomerov možná. 

OÚ Pezinok - Pozemkový a lesný odbor - stanovisko č. OU-PK-PL0-2017/008291-002 
zo dňa 25.07.2017 - tunajší odbor súhlasí s navrhovaným zámerom stavby na 
poľnohospodárskej pôde - výstavba rodinného domu. 
Tunajší odbor súhlasí s navrhovaným zámerom stavby na poľnohospodárskej pôde za dodržania 
týchto podmienok: 
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- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto 
stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samo 
náletom drevín. 
- Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne 
a účelné využitie na nezastavanej časti dotknutých pozemkov, prípadne na inom 
poľnohospodárskom pozemku. 
- Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 
nehnuteľností požiadať o zmenu druhu pozemku záhrada 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, Pezinok. 

OR HaZZ v Pezinku - stanovisko č. ORHZ-PK2-2018/000474-2 zo dňa 13.03.2018 - z hľadiska 
protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 

OR PZ - ODi v Pezinku - stanovisko č. ORPZ-PK-001-31-056/2018 zo dňa 13.03.2018 -
- súhlasíme s vydaním stavebného povolenia pre RD a spevnené plochy a komunikáciu 
- pre RD s 1 b.j. vyhovuje návrh 2 dlhodobých a 1 krátkodobého PM na vlastnom pozemku 
- súhlasím s vjazdom na pozemok 
- súhlasím s oplotením situovaným min. 2,0 m od okraja vozovky 

BV S - vyjadrenie č. 12050/2018/JJ zo dňa 09.04.2018 - 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. 
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. 
Ku stavbe: „Novostavba rodinného domu, Pezinok" nemáme námietky, nakoľko cez predmetnú a 
so stavbou súvisiace nehnuteľnosti nie sú trasované rozvody vodovodov a kanalizácií BVS, 
vrátane ich súčastí a bude dodržané ich pásmo ochrany. 
Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej 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.1' (ďalej len „technické 
podmienky"). 
Platné: „TECHNICKÉ PODMIENKY pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný 

vodovod a verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriaďovania a odstraňovania 
vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, 
a.s." sú dostupné v kontaktných centrách a zverejnené na 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. 
Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byť v 
koordinácii a v súlade s platnými STN. 
A. Zásobovanie vodou 
S navrhovaným technickým riešením zásobovania predmetnej nehnuteľnosti vodou montážou 
vodomeru na T- kus súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v 
texte vyjadrenia: 
al Vodovodná prípojka 
1. Pripojenie na verejný vodovod montážou vodomeru na T- kus je možné len vtedy, ak už na 
danú nehnuteľnosť nebola zriadená iná vodovodná prípojka. 
2. Ak jestvujúca vodovodná prípojka, príp. jej časť, nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť 
realizovaná jej rekonštrukcia na náklady vlastníka. 
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3. Pri montáži vodomeru na T- kus nesie zodpovednosť za kapacitu a technický stav jestvujúcej 
vodovodnej prípojky jej vlastník a náklady spojené s jej výmenou alebo rekonštrukciou počas 
montáže vodomeru na T- kus znáša žiadateľ napojenia na T- kus. 
4. 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. 
5. Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane 
vnútorných rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor. 
6. Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného vodovodu, 
vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie byť situovaná v blízkosti 
zdroja tepla, ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie teploty pitnej vody. 
7. Vzhľadom na dÍžku vnútorných vodovodných rozvodov, za kvalitu pitnej vody a tlakové 
pomery na týchto rozvodoch zodpovedá projektant a investor stavby. BVS zodpovedá za kvalitu 
vody po uzáver na vodovodnom potrubí. 
8. Zásady starostlivosti o vnútorný - domový vodovod nájdete na našej webovej stránke 
www.bvsas.sk. v sekcii O vode > Kvalita vody > Zásady starostlivosti o vnútorný - domový 
vodovod. 
Vodárenská spoločnosť je zodpovedná za kvalitu dodávanej vody len po vstup do vodovodnej 
prípojky. Za vnútorný vodovod, účel ktorému slúži, za jeho stav a prípadné ovplyvnenie kvality 
vody z vodovodného kohútika, je v plnej miere zodpovedný majiteľ domu alebo bytu. 
Vnútorný vodovod musí byť navrhnutý tak, aby nedochádzalo k stagnácii vody. Stagnujúca voda 
je porovnateľná s potravinou po záručnej dobe. V stagnujúcej vode nemusia nutne prebehnúť 
negatívne zmeny. V prípade, že tieto zmeny prebehnú, nemusia byť postrehnuteľné zmyslami. 

9. Zasahovať do verejného vodovodu a vykonávať pripojenie na verejný vodovod môžu len tie 
osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené. 
10. Ku dňu termínu montá že vodomeru je žiadateľ povinný označiť vnútorné rozvody 

pripájanej nehnuteľnosti, resp. označiť vo vodomernej šachte, ktorý vnútorný rozvod na 
prípo jke bude trasovaný k pare. č. 3165/2. 
Nesplnenie tejto podmienky bude pova žované za nesplnenie podmienok preverenia 
technických podmienok zo strany žiadateľa. 
b/ Vodomerná šachta 

• Vodomerná šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené meradlo -
vodomer. Vodomer je súčasťou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve BVS. 
• Vodomerná šachta musí byť stavebne a priestorovo vyhovujúca požiadavkám BVS a 
vybudovaná v zmysle projektovej dokumentácie. 
• Majiteľ je povinný vodomernú šachtu zabezpečiť tak, aby nedošlo k mechanickému 
poškodeniu meradla a v zimnom období ochrániť meradlo proti zamrznutiu. 
• 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. 
• Vo vodomernej šachte je prísne zakázané skladovať akýkoľvek materiál nesúvisiaci s 
prevádzkou vodomernej šachty. 
cl Montá ž meradla -vodomeru 
Náklady na montáž fakturačného vodomeru na T-kus znáša vlastník pripájanej nehnuteľnosti. 
v prípade splnenia podmienok uvedených vyššie je vlastník pripájanej nehnuteľnosti povinný 
písomne požiadať BVS o kontrolu technickej pripravenosti na montáž vodomeru. 
Tlačivo: Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod nájdete na 
našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách. 
B. Odvádzanie odpadových vôd 
S navrhovaným technickým riešením odvádzania vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ z 
predmetnej nehnuteľnosti do vsakovacieho objektu na pozemku investora nemáme námietky. 
K odvádzaniu odpadových vôd z predmetnej nehnuteľnosti do žumpy sa nevyjadrujeme. Pri 
návrhu a umiestnení žumpy je potrebné postupovať podľa STN 75 6081 žumpy na splaškové 
odpadové vody vrátane jej zmien, dodatkov a podľa súvisiacich právnych predpisov. 
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 sa môže pripojiť na verejný vodovod len 
na základe zmluvy o dodávke pitnej vody ( vodné ) uzatvorenej s vlastníkom, resp. 
prevádzkovateľom verejného vodovodu. 
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BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností. 
Vyjadrenie BVS je platné dva roky. 
Po strate platnosti vyjadrenia podl'a predchádzajúcej vety je žiadate!' povinný pred realizáciou 
prípojok požiadať o nové vyjadrenie. 

Západoslovenská distribučná, a.s. - vyjadrenie zo dňa 04.04.2018 - k vydaniu stavebného 
povolenia pre stavbu: „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU" Pezinok, ul. Svätojurská par. č. 
3165/2 E 436/5, E 1290 k. ú. Pezinok. Investor: Ján Babka, nemáme námietok 
Požadovaný odber elektrickej energie (Pi=20kW, Ps=14 kW) bude možné pripojiť z jestvujúceho 
káblového vedenia po vybudovaný novej káblovej prípojky na vlastné náklady žiadatel'a. 
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 25 A s vyp. charakteristikou 
typu B. 
Technické podmienky pripojenia sú stanovené v zmluvách o pripojení odberného Zariadenia 
žiadatel'a do distribučnej sústavy č. 121707401. 
Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s„ 
(silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podl'a § 43 zákona 251/2012 Z. z. o 
energetike a jeho noviel. Zakresl'ovanie 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. 
Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých WN, VN a NN vedení definovaných podl'a 

§43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými 
osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu 
prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie ( oboznámenie) 
všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti 
práce v blízkosti WN, VN a NN vedení. 
Za detailné technické riešenie v zmysle platných legislatívnych predpisov, STN noriem 
a schválených konštrukčných prvkov Západoslovenská distribučná, a.s. zodpovedá projektant. 

S P P, a.s. - vyjadrenie č. TD/NS/0091/2017/Gá zo dňa 20.07.2017 - Toto stanovisko 
nenahrádza technické podmienky pripojenia budúceho odberného plynového zariadenia k 
distribučnej sieti SPP-D. 
SPP-D, ako prevádzkovatel' distribučnej siete, podl'a ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o 
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Zákon o energetike"): S Ú H L A  S í s u m i e  s t n e  n í m  v y  š š i e  u v e d e n e j  s t  a v b y  
(b e z  j e j p 1 y n o  f i k á  c i e) za dodr žania nasledovných podmienok: 
VŠEOBECNE PODMIENKY: 
- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že 
umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v 
správe SPP-D, 
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, 
alebo pre konanie podl'a iných právnych predpisov, podl'a podmienok uvedených v tomto 
vyjadrení, ako aj podmienok uvedených v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení; 
- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre 
účely stavebného konania, alebo pre konanie podl'a iných právnych predpisov, na posúdenie 
SPP-D; 
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podl'a iných 
predpisov, požadujeme, aby stavebník: 
• rešpektoval a zohl'adnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 
bezpečnostných pásiem; 
• pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 
dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01; 
• zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k 
existujúcim plynárenským zariadenia; 
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• zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní 
navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami; 
• zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich 
plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou; 
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa n e v y  j a d  ru j e m e . 
OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne 

Slovak Telekom , a.s . - stanovisko č. 6611805377 zo dňa 25.02.2018 - Na základe Vašej 
žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom. a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené 
záujmové územie. Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) 
spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a 
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 
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 k si stavebník nesplní povinnosť 
podľa bodu 3. 
3. Stavebník alebo ním poverená osoba ie povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer. pre ktorý 
podal uvedenú žiadosť ie 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 
sorávou sieti: 
Anton Hudek, anton.hudek@telekom.sk, +421 33 5442108 
4. 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. 
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 
68 zákona č. 351/2011Z.Z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 
6. 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. 
7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, 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. 

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

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

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

16. Pri vstupe na stavenisko bude umiestnená tabuľa "Stavba povolená" s údajmi: stavebník, názov 
stavby, číslo stavebného povolenia, stavebný dozor, začiatok a koniec výstavby, dodávateľ 
stavby. 

17. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných bytov, pozemkov alebo 
stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Spoločné priestory 
- chodby, schodisko je potrebné udržiavať v čistote. 

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. 

18. Stavebník je povinný vykonať také opatrenia aby stavenisko spÍňalo požiadavky §13 vyhlášky 
532/2000 Z.z. - t.j. nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie, osobitne hlukom, prachom 
a podobne, ohrozovať bezpečnosť prevádzky na pozemných komunikáciách s ohľadom na osoby 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ďalej znečisťovať pozemné komunikácie, 
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ovzdušie a vody, obmedzovať prístup k priľahlej stavbe alebo pozemku, k sieťam technického 
vybavenia územia a k požiarnemu zariadeniu. 

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

20. 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. 

21. 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. 

22. Komunikácia i s chodníkom a verejným osvetlením (v rozsahu pozdÍž celého pozemku 
stavebníka) bude po vybudovaní a skolaudovaní odovzdaná Mestu Pezinok najneskôr do 
kolaudácie rodinného domu. 

23. Po ukončení stavby je stavebník povinný po žiadať 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  AVE 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. 

Odôvodnenie 
Stavebník v zastúpení podal dňa 10.04.2018 na Mesto Pezinok - špeciálny stavebný úrad žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia na stavbu: SO 02 Komunikácie a spevnené plochy ul. 
Svätojurská ulica, Pezinok (pare. č. reg. „C"

: 3140/2, 3165/2, pare. č. reg. „E"
: 1290, 436/5, k.ú.: 

Pezinok ), ktorá je súčasťou stavby: „Novostavba rodinného domu, prístupová komunikácia, 
prípo jka vody, elektro a navrhovaná žumpa", Svätojurská ul., Pezinok. 

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané Mestom Pezinok pod č. 5/72-ÚR/1064-24183/2017-18 
dňa 12.02.2018. Stavba je umiestnená a navrhnutá v súlade s právoplatným územným rozhodnutím. 

Mesto Pezinok - špeciálny stavebný úrad, preskúmalo predloženú žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia, predloženú projektovú dokumentáciu, doklady o vlastníctve a inom vzťahu k pozemkom, 
stanoviská dotknutých orgánov, zisťovalo vlastníkov všetkých susedných pozemkov ako aj susednej 
stavby, následne preskúmalo a posúdilo, či ich vlastnícke a iné práva môžu byť navrhovanou stavbou 
priamo dotknuté a určil okruh účastníkov konania. 

Mesto Pezinok oznámilo podľa§ 61 stavebného zákona dňa 18.05.2018 začatie stavebného konania 
verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a v zmysle ust. § 61 
ods. 2 stavebného zákona upustilo od miestneho zisťovania. 

Predloženú žiadosť preverovalo z hľadísk uvedených v§ 62 a 63 stavebného zákona, prerokovalo ju 
s účastníkmi stavebného konania a s dotknutými orgánmi a zistilo, že uskutočnením stavby nie sú 
ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, alebo ohrozené práva a oprávnené 
záujmy účastníkov konania. 

V konaní nevzniesli účastníci konania žiadne námietky. 

Posúdenie stavby si podľa § 63 vyhradili: Mesto Pezinok, Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti 
o ŽP, Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku, Západoslovenská distribučná, a.s., BVS, a.s., SPP, a.s., 
Okresné riaditeľstvo PZ v Pezinku - ODi, Slovak Telekom, a.s .. Ich stanoviská boli zahrnuté do 
podmienok tohto rozhodnutia. 
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V priebehu stavebného konania Mesto Pezinok nenašlo také dôvody, ktoré by znemožňovali 
možnosť povolenia stavby. 

Dokumentácia stavby spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu ustanovené stavebným 
zákonom a osobitnými predpismi. 

Užívanie stavby neohrozuje zdravie ani život osôb, ani životné prostredie. 

Správny poplatok vo výške 30,- € bol zaplatený v zmysle položky 60 písm. d) ods. 4 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 Pezinok, odbor 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií prostredníctvom Mesta Pezinok. 

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

Toto rozhodnutie má povahu vere jnej vyhlášky v zmysle § 26 zákona. č. 71/1967 Zb. 
o s právnom konaní a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradne j tabuli Mesta Pezinok 
v mieste obvyklým s pôsobom a taktie ž je zvere jnené aj na internetove j stránke Mesta Pezinok 
- www.pezinok.sk . Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Pečiatka a pod pis: 

Vybavuje: Ing. Vojčináková 
Prílohy: Overená dokumentácia pre stavebníka 

Doručí sa: 
verejnou vyhláškou: 
1. Stavebník v zastúpení: Ing. arch. Peter Koman, 
2. Susedia: Anna Turiničová, 
3. Ing. Ronald Babiš, 
4. Štefan Fischer, 
5. Katarína Fischerová, 
6. MUDr. Monika Babišová, 
7. Miroslav Demovič, 
8. Michaela Demovič, 
9. Andrej Pulščák, 
1 O. Ing. Margita Mináriková, 

Zvesené dňa: 

Pečiatka a pod pis: 
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11 . Ing. Peter Šidlo, 
12. projektant: Ing. arch. Branislav Kružel, 

Dotknutým o rgánom: 
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok 
14. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Staré Mesto 
15. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava-Ružinov 
16. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81 6 47 Bratislava-Staré Mesto 
17. OÚ Pezinok - OSŽP - úsek odpadového hospodárstva, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok 
18. OÚ Pezinok - Pozemkový a lesný odbor, M.R.Štefánika 15, 902 01 Pezinok 
19. Okresné riaditeľstvo PZ v Pezinku - ODi, Šenkvická cesta 1 4, 902 01 Pezinok 

Na vedomie: 
20. Stavebník: Ján Babka, 
21. Zuzana Babková, 
22. Stavebník v zastúpení: Ing. arch. Peter Koman, 
23. Susedia: Anna Turiničová, 
24. Ing. Ronald Babiš, 
25. Štefan Fischer, 
26. Katarína Fischerová, 
27. MUDr. Monika Babišová, 
28. Miroslav Demovič, 
29. Michaela Demovič, 
30. Andrej Pulščák, 
31. Ing. Margita Mináriková, 
32. Ing. Peter Šidlo, 
33. projektant: Ing. arch. Branislav Kružel, 
34. Mesto Pezinok - primátor mesta, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok 
35. Mesto Pezinok - oddelenie výstavby a životného prostredia 
36. Mesto Pezinok - oddelenie majetkovo právne, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok 
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