
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok 

S t a v e b n ý  ú r a d
V Pezinku, dňa 15.03.2019 
Zn.: 5/76-SP/967-30880/2018-19 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Stavebník: Ing. Rudolf Kulíšek, Švabinského 905/10, 852 12 Bratislava-Petržalka 
Mgr. Iveta Kulišková, Švabinského 905/1 O, 852 12 Bratislava-Petržalka 

v zastúpení: Ing. Sam uel Župa, Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava 

podal dňa 10.09.2018 na Mesto Pezinok - stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: 
Novostavba rodinného dom u, Žarnovických, Pezinok (pare. č. 1047/118, kat. úz. Pezinok). 

Na stavbu bolo Mestom Pezinok vydané územné rozhodnutie pod zn.: 5/72-ÚRzm./2901-18193/2018 
dňa 03.12.2018. 

Mesto Pezinok, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov prerokovalo žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi 
účastníkmi konania a po preskúmaní podľa §62, §63 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 pozemku 
pare. č. 1047/118 

Popis stavby: 

povoľuje 

Novostavba rodinného domu 
ul. Žarnovických, Pezinok 

kat. úz.: Pezinok 

Rodinný dom bude nepodpivničený, prízemný bungalového typu, prestrešený valbovou strechou. 
Rodinný dom obsahuje 1 bytovú jednotku s úžitkovou plochou 122, 05 m2 . 

Spevnená plocha pre parkovanie dvoch osobných motorových vozidiel bude na pozemku pare. č. 
1047/118. 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podm ienky : 

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. 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. 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.

7. Špecifické podmienky pre navrhovanú stavbu:
Stavba bude umiestnená na pozemku pare. č. 1047/118, v kat. úz. Pezinok vo vzdialenosti 2,00
m od hranice s pozemkom pare. č. 1047/201 a vo vzdialenosti min. 4,19 m od hranice s
pozemkom pare. č. 1047/18. (Na vlastnom pozemku musia byť osadené aj všetky prečnievajúce
časti stavby ako okapy, žľaby ... )
Stavebná čiara pre stavbu RD sa určuje 2,0 m od hranice s pozemkom pare. č. 1047/200.
Šírka priečelia rodinného domu bude 17,0 m. Max. výška strechy bude +5,45 m nad +0,0. Výška
prízemia +0,0 sa určuje +0,3 nad prístupovú komunikáciu.
Jedná sa o novostavbu rodinného domu. Stavba rodinného domu bude obdÍžnikového pôdorysu,
riepodpivničená, prízemná, bungalového typu, prestrešená valbovou strechou.
Úžitková plocha (podlahová) rodinného domu: 122,05 m2, obytná plocha: 60,45 m2.
Dve parkovacie miesta budú vytvorené po ľaveja strane rodinného domu na vlastnom pozemku.
Oplotenie pozemku nie je súčasťou stavebného povolenia.

8. Stavba bude ukončená do: 24 m esiacov od právoplatnosti SP 
Stavbu bude uskutočňovať: Ing. Rudolf Kulíšek, Švabinského 905/1 O, 852 12 Bratislava 

Mgr. Iveta Kulišková, Švabinského 905/1 O, 852 12 Bratislava 

Stavba bude uskutočňovaná: svojpom ocou 
Stavebný dozor bude vykonávať: Ing. Ronald Gálik, 101, 925 27 Veľký Grob 

9. Podmienky napojenia na inžinierske siete: stavba sa napojí na realizované verejné inžinierske
siete navrhovanými prípojkami: elektro, vody a kanalizácie (prípojky boli súčasťou projektov pre
stavebné povolenie verejných inžinierskych sietí), ktoré boli povolené samostatnými stavebnými
povoleniami. Inžinierske siete s prípojkami sú skolaudované. Dažďové vody budú odvádzané do
vsakovacieho boxu REH AU Rausikko. Bude umiestnený na pozemku pare. č. 1047/118.

1 O. 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. Podm ienky um iestnenia skládok 
materiálu na verejnom priestranstve je potrebné dohodnú ť s Mestským ú radom . Po 
ukončení stavebných prác je stavebník povinný pozemky použité na skládku stavebného 
materiálu a ako stavenisko dať do pôvodného stavu 

11. 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).

12. Námietky účastníkov konania: bez nám ietok

13. Stanoviská a podm ienky dotknutých a odborných oddelení m esta Pezinok
Mesto Pezinok, odd. výstavby a životného prostredia
Referát investičnej výstavby, realizácie a ú zem ného plánu - stanovisko zo dňa 15.10.2018 -
súhlasíme, za podmienky dodržať platné územné rozhodnutie.
Referát životného prostredia, kom unálnych služieb a dopravy
• ú sek ochrany prírody a krajiny - 15.10.2018 - súhlasíme
• ú sek ŠVS - 15.10.2018 - súhlasíme
• ú sek ochrany ovzdušia - stanovisko č. Mot01/EC2/1454/4909/19 zo dňa 18.02.2019 -
súhlasí so stavbou malého zdroja znečisťovania ovzdušia v novostavbe rodinného domu za 
dodržania nasledovnej podmienky: 
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prevádzkovateľ MZZO musí používať palivo predpísané výrobcom. 
o ú sek dopravy a cestného hospodárstva - 24.10.2018 - súhlasíme

14. Stanoviská a podm ienky dotknutých orgánov:
OÚ Pezinok - Pozem kový a lesný odbor - stanovisko č. OU-PK-PL0-2018/006222-002 zo dňa
07.06.2018 - 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 najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletom
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 realizácií výstavby, za účelom vysporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri
nehnuteľností požiadať o zmenu druhu pozemku z ornej pôdy na zastavanú plochu, prípadne
ostatnú plochu po predložení porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení
súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva , k nie, kolaudačného rozhodnutia) a tohto stanoviska.

Západoslovenská distribučná - vyjadrenie zo dňa 21.08.2018 - k vydaniu stavebného
povolenia pre stavbu: „Novostavba RD" Pezinok, par. č. 1047/118, k. ú. Pezinok nemáme
námietok.
Požadovaný odber elektrickej energie (Pi=16 kW, Ps=12 kW) možné pripojiť z káblového
distribučného rozvodu NN po vybudovaní novej káblovej el. prípojky NN podľa, "Zásad budovania
a prevádzkovania vzdušných a káblových NN sietí v podmienkach Západoslovenská distribučná,
a.s. " na základe zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy ktorá Vám bola vypracovaná pod
číslom 121814054.
Elektromerový rozvádzač merania požadujeme umiestniť na verejne prístupné miesto na hranici
pozemku tak, aby bol kedykoľvek prístupný za účelom kontroly, výmeny, odpočtu a pod, prípadne
z verejného priestranstva - zodpovedný investor stavby.
Umiestnenie merania musí byť v súlade s platným predpisom „Pravidlá pre prevádzkovanie a
montáž merania elektrickej energie" dostupnom na portáli http://www.zsdis.sk/documents/ 
380/ZSD Pravidla-pre- prevadzkovanie-a-montaz. pdf. 
Pred elektromerom žiadame osadiť hlavný istič max. dimenzie 3fx25A s vyp. charakteristikou
typu B.
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.
Požadujeme dodržanie ochrannoho pásma všetkých WN, VN a NN vedení. Zodpovedná osoba
na stavbe je povinná vykonať poučenie všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich
sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v dlizkosti WN, VN a NN vedení. Za detailné
technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

BVS - vyjadrenie č. 33241/2018/JJ dňa 09.08.2018 - Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti
v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich ochranné pásma
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 - P48 " 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 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
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zároveň je potrebné dodržať platné ON 75 5411, 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 a kanalizačnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a 
spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s vodovodnou a kanalizačnou prípojkou. 
Vzájomné práva a povinnosti vzhľadom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzťahy je potrebné doriešiť 
vzájomnými zmluvnými vzťahmi. 
Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byť v 
koordinácii a v súlade s platnými STN. 
A. Zásobovanie vodou 
S navrhovaným technickým riešením zásobovania predmetnej nehnuteľnosti vodou súhlasíme za 
predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia: 
al Vodovodná prípojka 
1. Vodomernú zostavu pre pare. č. 1047/118 požadujeme osadiť v spoločnej vodomernej šachte
na pare. č. 104 7 /183 - výmena za plombu PL 018235. 
2. Ak jestvujúca vodovodná prípojka nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť realizovaná jej
rekonštrukcia na náklady vlastníka. 
3. 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. 
4. Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane
vnútorných rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor. 
5. 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. 
6. Právo vykonať zásah do verejného vodovodu a pripojenie na verejný vodovod môžu
realizovať len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené. 
7. Akákoľvek stavebná alebo iná činnosť v trase vodovodu a kanalizácie, vrátane ochranného
pásma, sa môže vykonávať iba so súhlasom a podľa pokynov BVS, ktorej je potrebné v 
dostatočnom časovom predstihu nahlásiť zahájenie týchto prác. 
8. Ku dňu termínu kontroly preverenia technických podmienok zo strany BVS je žiadateľ povinný
označiť vnútorné rozvody pripájanej nehnuteľnosti, resp. označiť vo vodomernej šachte, ktorý 
vnútorný rozvod na prípojke bude trasovaný k parc.č.1047/118. 
Nesplnenie tejto podmienky bude považované za nesplnenie podmienok preverenia technických 
podmienok zo strany žiadateľa. 
bi Vodomerná šachta 

1. Vodomerná šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené meradlo -
vodomer. Vodomer je súčasťou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve BVS. 

2. Vodomerná šachta umiestnená na parcele č. 1047/183 musí byť stavebne a priestorovo
vyhovujúca požiadavkám BVS, t.j. vybudovaná a dokončená ešte pred montážou vodomeru. 

3. Majiteľ je povinný vodomernú šachtu zabezpečiť tak, aby nedošlo k mechanickému
poškodeniu meradla a v zimnom období ochrániť meradlo proti zamrznutiu. 

4. 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. 

5. Vo vodomernej šachte je prísne zakázané skladovať akýkoľvek materiál nesúvisiaci s
prevádzkou vodomernej šachty. 

cl Montáž meradla - vodomeru 
Náklady na montáž fakturačného vodomeru 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. 
8. Odvádzanie odpadových vôd
K odvádzaniu vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ do vsakovacej jamy na pozemku 
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investora nemáme námietky. 
S navrhovaným technickým riešením odvádzania odpadových vôd z predmetnej nehnuteľnosti 
súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia: 
al Kanalizačná prípojka 
1. Kanalizačná prípojka žiadateľa je prepojená s verejnou kanalizáciou v správe BVS a.s.,
kanalizačným potrubím, ktoré BVS a.s. k dnešnému dňu neprevádzkuje, resp. nevlastní a z 
pohľadu BVS a.s. má toto potrubie charakter združene j kanali začne j p rí p o jky (v prípade vzniku 
poruchy na tomto úseku BVS a.s. nezodpovedá za vzniknuté škody). Poruchy musia odstrániť na 
vlastné náklady obyvatelia napojení na toto kanalizačné potrubie, resp. vlastník tohto potrubia. 
2. Ak jestvujúca kanalizačná prípojka, príp. jej časť nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť
realizovaná ich rekonštrukcia na náklady vlastníka 
3. Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav kanalizačnej prípojky vrátane
vnútorných rozvodov, nesie vlastník ( investor ) kanalizačnej prípojky a spracovateľ projektovej 
dokumentácie. 
4 .  Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny 
a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie. 
5. 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. 
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. 
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 verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu len na základe zmluvy o dodávke pitnej vody a 
odvádzaní odpadových vôd (vodné + stočné) uzatvorenej s vlastníkom, resp. prevádzkovateľom 
verejného vodovodu a 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. 

SPP distribúcia - vyjadrenie TD/KS/0284/2018/Ga zo dňa 13.08.2018 - Základné technické 
parametre navrhovaného plynárenského zariadenia: 
existujúci pripojovací plynovod: STL D 32 prevádzkový tlak: 90 kPa 
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa 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"): SÚHLA SÍ s v y d a n ím s t a v e b n é h o  p o v o l e n i a  n a  
v y š š i e  u v e d e nú s t  a v b u  za dodržania nasledujúcich podmienok: 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 
zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike, 
stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi 
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými 
objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01, 
pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník 
povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých 
existujúcich podzemných vedení, 
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: SPP - distribúcia, a. s., Sekcia 
ú držby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online 
formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.sDD-distribucia.sk1. 
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských 
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zariadení do vzdialenosti 1 OOm, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu, 
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 
STN EN 1775, STN EN 12327, STN 38 6442, STN 38 6443,STN 73 6005,TPP 605 02, TPP 
702 12, 
podmienkou pripojenia odberného -plynového zariadenia k distribučnej sieti prevádzkovanej 
SPP-D bude uzavretie Zm luvy o pripojení a splnenie podmienok pripojenia z nej 
vyplývajúcich, 
Zmluvu o pripojenie bude možné uzatvoriť po podaní Žiadosti o pripojenie do distribučnej 
siete na predpísanom tlačive, alebo elektronicky, prostredníctvom aplikácie zverejnenej na 
webovom sídle SPP-D (www.spp- distribucia.sk). 

TECHNICKÉ PODMIENKY: 
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 (p. Rudolf Hirner, tel.č. +421 33 626 5132) 
vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení, 
stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,00 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, 
p-rístup 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, 
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, 

· 

stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy hlavného 
uzáveru plynu (HUP), 
stavebník je povinný regulátor tlaku plynu ( RTP ) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu 
verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva. 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 
- Pre p.č. 1047/118 je vybudovaný STL pripojovací plynovod D 32 PN 90kPa , PE-ID 2342884. 

podmienkou pripojenia budúceho odberného miesta k distribučnej sieti je uzatvorenie Zmluvy 
o pripojení k distribučnej sieti, v ktorej budú stanovené technické a obchodné podmienky
pripojenia, vybavuje back office pre pripájanie - BA, SPP- distribúcia, a.s., bližšie informácie: 
www.spp-distribucia.sk, 

- toto vyjadrenie slúži pre účely stavebného konania len na stavbu rodinného domu -
nenahrádza technické podmienky pripojenia budúceho odberného miesta k distribučnej sieti -
z toho dôvodu sa k plynofikácii RD nevyjadrujeme. 

- Bez súhlasu SPP-distribúcia a.s. nie je povolené zasahovať alebo meniť miesto a spôsob 
uloženia existujúceho pripojovacieho plynovodu. 

- Rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy. 

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

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

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

19. 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.

20. 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,
ovzdušie a vody, obmedzovať prístup k priľahlej stavbe alebo pozemku, k sieťam technického
vybavenia územia a k požiarnemu zariadeniu.

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

22. 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.

23. 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.

24. D ňom 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.

25. 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.

ST A VE B N É P O  V O LE 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 10.09.2018 na Mesto Pezinok - stavebný úrad žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu: Novostavba rodinného dom u, Žarnovických, Pezinok, (pare. č. 
1047/118, kat. úz.: Pezinok ). 

Z dôvodu, že žiadosť nebola v súlade s platným územným rozhodnutím, stavebný úrad konanie 
prerušil do zmeny územného rozhodnutia. 

Na stavbu bolo Mestom Pezinok vydané územné rozhodnutie pod zn.: 5/72-ÚRzm./2901-18193/2018 
dňa 03.12.2018. Stavba je umiestnená a navrhnutá v súlade s právoplatným územným rozhodnutím. 

Mesto Pezinok - stavebný ú"rad, 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. 
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Mesto Pezinok oznámilo verejnou vyhláškou podľa § 61 stavebného zákona dňa 06.02.2019 začatie 
stavebného konania 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, pozemkový a lesný, 
Západoslovenská distribučná, a.s., BVS, a.s., SPP, a.s .. Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok 
tohto rozhodnutia. Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 

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 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 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Bratislava - odbor 
výstavby a bytovej politiky prostredníctvom Mesta Pezinok. 

Toto rozhodnutie je preskúmatel'né súdom po využití všetkých opravných prostriedkov a po 
nadobudnutí právoplatností. 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zm ysle § 26 zák. č. 71 /1 967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) a musí byť vyvesené po dobu 1 5  dní na úradnej tabuli Mesta 
Pezinok v mieste obvyklým a taktiež je zverejnené aj na internetovej stránke Mesta Pezinok -
www .pezinok.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Vyvesené dňa: J. lt· io19
Pečiatka a podpis: 

·- /) !)_!_. _ 
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·----- - � - - "-·---· !.... . � ::::... ____ _ , 

~ primátor mesta 

Zvesené dňa: 

Pečiatka a podpis: 

Príloha pre stavebníka: Dokumentácia overená v stavebnom konaní. 
Vybavuje: Ing. Vojčináková 
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D oručí sa: 
>- verejnou vyhláškou sa doručí: 

1. stavebník: Ing. Rudolf Kulíšek, švabinského 905/1 O, 852 12 Bratislava-Petržalka
2. Mgr. Iveta Kulišková, švabinského 905/1 O, 852 12 Bratislava-Petržalka 
3. stavebník v zastúpení: Ing. Samuel Župa, Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
4. susedia: vlastníci pozemku KN „E" pare. č. 403
5. Mgr. Ondrej Janák, Žarnovických 26, 902 01 Pezinok 
6. Ing. Alžbeta Janáková, Žarnovických 26, 902 01 Pezinok 
7. Ing. Peter Polák, Žarnovických 16, 902 01 Pezinok 
8. Silvia Poláková, Žarnovických 16, 902 01 Pezinok 
9. Rozálka Park, s. r. o., Holubyho 71, 902 01 Pezinok 
10. projektant: DEVLEV BUILDINGS s.r.o., Klemensova 2521/15, 811 08 Bratislava-Staré Mesto
11. stavebný dozor : Ing. Ronald Gá Ii k, Veľký Grob 101, 925 27 Veľký Grob

>- dotknuté orgány:
12. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov
13.SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava-Ružinov
14.Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
15.0Ú Pezinok - OSŽP - OPaK, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok 
16.0Ú Pezinok - OSŽP - úsek odpadového hospodárstva, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok 
17.0Ú Pezinok - Pozemkový a lesný odbor, M.R.Štefánika 15, 902 01 Pezinok 

Na vedom ie: 
18. stavebník: Ing. Rudolf Kulíšek, Švabinského 905/1 O, 852 12 Bratislava-Petržalka
19. Mgr. Iveta Kulišková, Švabinského 905/1 O, 852 12 Bratislava-Petržalka 
20. stavebník v zastúpení: Ing. Samuel Župa, Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
21. susedia: Mgr. Ondrej Janák, Žarnovických 26, 902 01 Pezinok
22. Ing. Alžbeta Janáková, Žarnovických 26, 902 01 Pezinok 
23. Ing. Peter Polák, Žarnovických 16, 902 01 Pezinok 
24. Silvia Poláková, Žarnovických 16, 902 01 Pezinok 
25. Rozálka Park, s. r. o., Holubyho 71, 902 01 Pezinok 
26. projektant: DEVLEV BUILDINGS s.r.o., Klemensova 2521/15, 811 08 Bratislava-Staré Mesto
27. stavebný dozor: Ing. Ronald Gálik, Veľký Grob 101, 925 27 Veľký Grob
28. Mesto Pezinok - oddelenie výstavby, realizácie a ÚP, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok
29. Mesto Pezinok - primátor mesta, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok
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