
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok 

S t a v e b n ý  ú r a d
V Pezinku, dňa 03.07.2019 
Zn. : 5/73-SP/1796-7 414/2019 

Stavebník: 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Ing. Ľuboš Miškerík, Trnavská 47, 902 01 Pezinok 
Ing. Ľuba Miškeríková, Trnavská 47, 902 01 Pezinok 

podal dňa 14.03.2019 na Mesto Pezinok - stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: 
Zmena dokončenej stavby bytového domu - nadstavba dvoch bytových jednotiek, spevnené 
plochy, Trnavská 45, Pezinok (pare. č. 2069/2, 2069/1, 2070/1, súp. č. : 2290, kat. úz. Pezinok). 

Na stavbu bolo Mestom Pezinok vydané územné rozhodnutie pod zn. : 5/73-ÚR/3280-24646/2018 dňa 
21.11. 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 po preskúmaní žiadosti stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so 
známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa §62, §63 stavebného zákona v stavebnom 
konaní rozhodol takto: 

S T A V B A :  

Zmena dokončenej stavby bytového domu - nadstavba, spevnené plochy, Trnavská 45, Pezinok 

na pozemkoch pare. č. : 2069/2, 2069/1, 2070/1 súp. č. 2290 v kat. úz: Pezinok 

sa podľa §66 stavebného zákona, §10 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 zmenu dokončenej stavby bytového domu - nadstavbou dvoch bytových jednotiek, stavba 
má 4 NP, je podpivničená, so sedlovou strechou, napojená na jestvujúce inžinierske siete - elektriny, 
vody, plynu a kanalizácia. Zastavaná plocha je 182,83 m2, úžitková plocha nových bytov je 197,55 m2, 
Na pozemkoch parc.č. 2069/1, 2070/1 bude vybudovaných 5 PM. 

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, 
súvisiace právne predpisy a príslušné technické normy. 

4. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby t.j. jej priestorovej polohy podľa podmienok umiestnenia 
stavby fyzickou osobou (resp. organizáciou ) na túto činnosť oprávnenou. 

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

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: 
Jestvujúci stav: stavba bytového domu má 3 NP, je podpivničená, s plochou strechou. 
Navrhovaný stav: zmena dokončenej stavby bytového domu - nadstavba dvoch bytových 
jednotiek bude umiestnená na pozemku pare. č. 2069/2, k.ú. Pezinok, vo vzdialenosti 0,00 m od 
bytového domu na pozemku pare. č. 2069/3, vo vzdialenosti 22,8 m od stavby na pozemku pare. 
č. 2027/34. 
Pôdorys stavby je v tvare obdÍžnika, s pôdorysnými rozmermi stavby sú 10,35 x 17,300 m, max. 
výška hrebeňa stavby je 15, 652 m nad .±,0,00. 
Výška osadenia prízemia stavby .±,0,0 sa nemení, je +1, 250 m nad PB /PB sa nachádza na rohu 
susedného objektu/. Stavebná čiara sa nemení. 
Stavba bude mať 4 NP, strecha sedlová. Jedná sa o dva štvorizbové byty - byt A má podlažnú 
plochu bytu 93,94 m2 /bez plochy balkóna 4, 78m2/ a byt B má podlažnú plochu bytu 102, 78 m2 
bez plochy balkóna 4, 78m2/. 

Na pozemku parc.č. 2069/1, 2070/1 sa vybuduje 5 PM. 

8. Stavba bude dokončená do: 24 mesiacov od právoplatnosti SP. 
Stavbu bude uskutočňovať: Ing. Ľuboš Miškerík, Trnavská 47, 902 01 Pezinok 

Ing. Ľuba Miškeríková, Trnavská 47, 902 01 Pezinok 

Stavba bude uskutočňovaná: dodávateľsky 
Dodávateľ stavby: bude určený výberom 
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 v zmysle § 44 ods. 1 stavebného zákona. 

9. Podmienky napojenia na inžinierske siete: stavba je napojená na rozvody inžinierskych sietí 
jestvujúcimi prípojkami vody, plynu, kanalizácie a elektriny. Dažďové vody zo strechy sú 
existujúcimi dažďovými zvodmi zvedené voľne na terén. 

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. Podmienky umiestnenia skládok 
materiálu na verejnom priestranstve je potrebné dohodnú ť s Mestským úradom. 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 výstavby a životného prostredia o vydanie príslušného 
povolenia (rozkopávkové povolenie). 

12. N á m i e t k y  účastníkov konania: bez námietok. 

13. Stanoviská a podmienky dotknutých orgánov a správcov sietí: 
Mesto Pezinok - záväzné stanovisko zn„ Mot01/EC2/2312/14536/19 z 18.04.2019 - Mesto 
Pezinok súhlasí s povolením stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v bytovom dome. 
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Okresný ú rad Pezinok - odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadové ho 
hospodárstva - vyjadrenie č. OU-PK-OSZP-2018/006451 zo dňa 13.06.2018 - nemá námietky proti 
realizácií 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. 

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. 

Okresný ú rad Pezinok - odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny -
vyjadrenie č. OU-PK-OSZP-2018/6513-002 zo dňa 26.062018 - po preštudovaní všetkých 
predložených podkladov, ako aj dostupných spracovaných dokumentov konštatujeme, že stavba sa 
nachádza podľa LV č. 4234 v zastavanom území obce, pozemok je vedený ako zastavané plochy a 
nádvoria. 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 je uvedená činnosť podľa zákona zakázaná. 
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 plánované úpravy na stavbe sú v súlade s regulatívmi záväznej časti platnej územnoplánovacej 
dokumentácie obce, po dodržaní vyššie uvedeného nemá orgán ochrany prírody a krajiny k vydaniu 
stavebného povolenia zásadné pripomienky; do rozhodnutia stavebného úradu požadujeme 
zapracovať nasledovné: 
1. V prípade, že vykonávaním stavebných prác môžu byť ohrozené chránené druhy živočíchov, v 
prípade nájdenia chráneného živočícha na mieste stavby, nevykonávať takéto stavebné práce v 
období od 15. apríla do 15. augusta; je potrebné zabezpečiť, aby neprišlo k ohrozeniu chránených 
druhov živočíchov /napr. z radu netopiere alebo z triedy vtáky a pod /. 
2. V prípade nálezu chráneného živočícha má stavebník povinnosť nahlásiť túto skutočnosť 
príslušnému stavebnému úradu a taktiež orgánu ochrany prírody a krajiny okresného úradu a prerušiť 
stavbu, pokým nedôjde k realizácii opatrení na minimalizovanie vplyvov na chránené živočíchy. 
3. Pre akúkoľvek manipuláciu s chránenými živočíchmi, alebo zásahu do ich stanovišť je potrebné 
mať výnimku z Ministerstva životného prostredia SR; 
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Upozorňujeme zároveň týmto na ustanovenia zákona kompetentné orgány štátnej správy 
rozhodujúce vo veci, že podľa zákona: 
Orgán štátnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a 
krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany 
prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu (napr. 
právoplatné rozhodnutie na výrub, rozhodnutie o udelení výnimky zo zákazu umiestňovať stavbu v 
CHVU Malé Karpaty, vyhlásenom vyhláškou MŽP SR č.216/2005 Z.z. ), odborné stanovisko alebo 
vyjadrenie (napr. k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia, vyňatia z PF, LPF a pod. ), 
ak sa podľa zákona 543/2002 Z.z. vyžadujú. 
V územiach s prvým a druhým stupňom ochrany sa vyjadrenie napr. k stavebnému povoleniu, k 
povoleniu terénnych úprav, prác alebo zariadení a pod. vyžaduje, ak sa rozhodnutie alebo schválenie 
týka činností za hranicami zastavaného územia obce alebo činnosti vykonávanej na stavbe, ktorá je 
miestom hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha. 
Ak je potrebné schváliť, alebo zmeniť územnoplánovaciu dokumentáciu, upozorňujeme, že za štátnu 
správu ochrany prírody a krajiny je kompetentný sa vyjadriť k schváleniu územnoplánovacej 
dokumentácie i k jej zmenám a doplnkom okresný úrad v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné 
prostredie 
Orgán ochrany prírody má v konaniach uvedených v § 9 ods. 1 písm. a) až f) postavenie dotknutého 
orgánu; vyjadrenie orgánu ochrany prírody uplatnené v týchto konaniach sa považuje za záväzné 
stanovisko, ak sa týka územia s tretím, štvrtým alebo 
piatym stupňom ochrany, ako aj územia s prvým alebo druhým stupňom ochrany, ak nejde o 
zastavané plochy a nádvoria, záhrady a vinice. 
Rozhodnutím o vydaní súhlasu, povolení výnimky, nevydaní súhlasu alebo nepovolení výnimky podľa 
tohto zákona, odborným stanoviskom a vyjadrením je orgán štátnej správy viazaný. 

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku - stanovisko č. ORHZ-PK2-2018/001313-2 zo dňa 
14.06.2018 - s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 

Okresné riaditeľstvo PZ v Pezinku - ODi - stanovisko č. ORPZ-PK-ODl-31-219/2018 zo dňa 
25.06.2018 - súhlasíme s vydaním stavebného povolenia, za uvedenia nasledujúcich pripomienok 
vyplývajúcich z hľadiska nami sledovaných záujmov: 
1. Pre potreby uspokojenia nárokov statickej dopravy nadstavovaných 2 BJ s plochou nad 90m2, 
postačuje predložený návrh 5 parkovacích stojísk na vlastnom pozemku (STN 73 6110 /Z1/Z2). 
Navrhované stojiská nesmú byť realizované na plochách dosiaľ využívaných k odstavovaniu vozidiel, 
pretože potom by nedošlo k potrebnému navýšeniu parkovacích miest, ale len k legalizácii jestvujúceho 
stavu, 
2. plán organizácie dopravy - trvalé DZ, žiadame predložiť k prerokovaniu a následnému schváleniu 
najneskôr 30 dní pred kolaudačným konaním objektov komunikácií a spevnených plôch. Za súhlas s 
plánmi organizácie dopravy žiadame pokladať iba plány opatrené odtlačkami razítka ODi v Pezinku, 
3. pred začatím prípadných stavebných prác zasahujúcich do dopravného priestoru priľahlých 
komunikácií, žiadame predložiť k schváleniu plán organizácie dopravy počas výstavby - prenosné 
dopravné značenie. 

BVS, a. s. - vyjadrenie č. 77 43/2019/JJ zo dňa 25.03.2019 - 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 obytného podkrovia" 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"). 
Platné : „TECHNICKÉ PODMIENKY pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a 
verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a 
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kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. "  sú dostupné 
v kontaktných centrách a zverejnené na iníernetovom 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 sú hlasíme za 
predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia: 
al Vodovodná prípojka 
1. Ak jestvujúca vodovodná prípojka nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť realizovaná jej 

rekonštrukcia na náklady vlastníka. 
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. 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. 

5. Zasahovať do verejného vodovodu a vykonávať pripojenie na verejný vodovod môžu len tie osoby, 
ktoré sú na to prevádzkovateľom určené. 

6. 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. 

B. Odvádzanie odpadových vôd 
S navrhovaným technickým riešením odvádzania splaškových vôd z predmetnej nehnuteľnosti 
súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia: 
al Kanalizačná prípojka 
1. Ak jestvujúca kanalizačná prípojka, príp. jej časť nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť 
realizovaná ich rekonštrukcia na náklady vlastníka 
2. Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav kanalizačnej prípojky vrátane 
vnútorných rozvodov, nesie vlastník (investor) kanalizačnej prípojky a spracovateľ projektovej 
dokumentácie. 
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. 
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 požiadať o nové 
vyjadrenie. 

Západoslovenská distribučná, a.s. - vyjadrenie zo dňa 28.05.2019 - k vydaniu stavebného 
povolenia n e m á m e n á m i e t o  k . 
Požadovaný odber elektrickej energie 2x Pi=22kW bude možné pripojiť z jestvujúceho káblového 
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. Meranie elektrickej spotreby 
dvojtarifné. 
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Pred elektromerom žiadame osadiť hlavný istič max. dimenzie 2x 3f x 20A s vyp. charakteristikou 
typu B. 
Technické podmienky pripojenia sú stanovené v zmluvách o pripojení odberného zariadenia 
žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121884188 a 121884103. 
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 ochranného pásma všetkých WN, VN a NN vedení definovaných podľa §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. 
Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka/spoluvlastníka pozemku Západoslovenská 
distribučná/západoslovenská energetika, a.s. 

SPP distribú cia, a.s. - vyjadrenie č. TD/KS/0083/2019/An zo dňa 28.03.2019 - súhlasí s realizáciou 
vyššie uvedenej stavby 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- O o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia 
údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online 
formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www. spp-distribucia.sk). 
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-0 vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských 
zariadení do vzdialenosti 100 m, 
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, 
stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom 
vyjadrení SPP-0 k Žiadosti o vyjadrenie k zmene na existujúcom odbernom mieste číslo 
2014030219, POD SKSPPDIS070120027080 a SKSPPDIS070120027129. 

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 33 242 3300) 
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, 
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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, 
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 umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), 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: 
STL PP DN 32 pre byt. dom - existujúci - IO 1359441 - vyhovuje. 
RTP , HUP GK 25 existujúci - ostáva bez zmeny . 
Odber plynu pre existujúci bytový dom sa rozšíri o dve odberné miesta (POD 
SKSPPDIS070120027080 a SKSPPDIS070120027129) s meraním plynu BK4T G4 
umiestnených pred vstupom do jednotlivých bytových jednotiek- voľne prístupné pre 
pracovníkov SPP-distribúcia a.s. 
Pred realizáciou rozšírenia OPZ uzatvoriť prietok plynu do OPZ. 
Za technické riešenie pripojenia plyn. odberného zariadenia zodpovedá projektant a odborný 
pracovník montážnej organizácie. 
K Žiadosti o montáž meradla predložiť: Zmluvu o pripojení odberného miesta, Správu o 
odbornej prehliadke OPZ, a Tlakovú skúšku OPZ- domového a bytového rozvodu plynu. 

Slovak lelekom, a.s. - č. vyjadrenia 6611823633 zo dňa 30.08.2018 - Na základe Vašej žiadosti 
o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové 
územie. Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak 
Telekom, 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: 
5. 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. 
6. 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. 
7. 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 sieti: 
8. 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. 
9. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 1 O zákona č. 351/2011 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. 
1 o. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 
společnosti 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. 
11. 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., 
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je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu 
ochranného pásma. 
12. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa§ 
68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znenf. 
13. 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. 
14. 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 
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 
15. 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. 
16. 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. 
17. 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. 
18. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

Technická inšpekcia, a.s. - odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č.2086/1/2018 
z 04.07.2018 - Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek 
bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné 
doriešiť a odstrániť v procese výstavby: 
Zistenia: 
2. 1. Priechodná šíria schodiskových ramien ozn. 401 je navrhnutá v rozpore s čl. 5.2.5 STN 73 4301 
a v bytoch ozn. A-402, B-402 sú v rozpore s čl. 6.2.3 STN 73 4301. /ST/ 
2.2 Prielezný otvor na strešnom výleze (ozn. 07) je v rozpore s §14 ods. 2a) vyhl. č. 59/1982 Zb. v 
znení neskorších predpisov. /ST/ 
2.3. Výplň vonkajšieho zábradlia balkóna a loggie je v rozpore s §29 ods. 3 vyhl. č. 532/2002 Z.z. /ST/ 
2.4. Protokol o určení vonkajších vplyvov nie je podpísaný predsedom komisie, rozpor s STN 33 
2000-5-51. /EZ/ 
Pripomienky a upozornenia: 
2.5. Do technickej správy časť Architektúra, doplniť konkrétne bezpečnostné predpisy týkajúce sa 
výstavby. ISTI 
2.6. Statika - v technickej správe uvedená vyhláška č. 37 4/1990 Zb. je zrušená a nahradená 
vyhláškou č. 147/2013 Z.z. ISTI 
2. 7. V projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné právne predpisy - STN 33 2000-4- 43:2005 je 
zrušená a nahradená STN 33 2000-4-43:2010, STN 33 2000-4-41 :2009 má byť správne z r. 2007, 
STN 33 2000-5-523 je zrušená a nahradená STN 33 2000-5- 52:2012, STN 33 2000-5-54:2008 je 
zrušená a nahradená STN 33 2000-5-54:2012, STN 33 2000-3:2000 je zrušená a nahradená STN 33 
2000-1 :2009, zákon č. 264/1999 Z. z. je zrušený a nahradený zákonom č. 56/2018 Z.z. , vyhláška č. 
718/2002 Z.z. je zrušená a nahradená vyhl. č. 508/2009 Z.z. /EZ/ 
Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a 
ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť 
stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 
Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia - potrubné rozvody plynu je 
potrebné posúdiť v zmysle požiadavky§ 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a§ 14 ods. 1 písm. d) 
zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou 
inšpekciou, a.s. 

Technické zariadenie - expanzné nádoby, zásobníkový ohrievač TÚV a poistné ventily sú určenými 
výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z., plynový nástenný kondenzačný kotol VAILANT 
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ecoTEC exclusiv VU216/5-7, P=20 kW, 1 ks je určeným výrobkom podľa NV SR č. 116/2018 Z.z. Pri 
uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky týchto predpisov. 
Na splaškovú kanalizáciu je prevádzkovateľ povinný podľa § 39 zákona 364/2004 Z.z. a § 3 vyhl. č. 
100/2005 Z.z. vykonať skúšky tesnosti. 
Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania. 
Uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia. 

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

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

16. V procese výstavby odstrániť nedostatky uvedené v odbornom stanovisku k projektovej 
dokumentácii č. 2086/1/2018, ktoré vydala Technickej inšpekcie, a.s. dňa 04.07.2018. 

17. 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. 

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

21. Stavebník je povinný vykonať také opatrenia aby stavenisko spÍňalo požiadavky vyhlášky 
532/2000 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie, príslušných technických predpisov, príslušných STN - hlavne 

§13 - 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. 

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

23. 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. 

24. V zmysle § 127 ods. 2 stavebného zákona v prípade, že 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. 

25. 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. 
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26. 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. 

27. 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 AVE B N É PO V OLE 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 podal dňa 14.03.2019 na Mesto Pezinok - stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu: Zmena dokončenej stavby bytového domu - nadstavba dvoch bytových 
jednotiek, spevnené plochy, Trnavská 45, Pezinok (pare. č. 2069/2, 2069/1, 2070/1, súp. č. : 2290, 
kat. úz. Pezinok). 

Z dôvodu, že žiadosť nebola úplná, Mesto Pezinok, stavebný úrad dňa 08.04.2019 rozhodnutím 
č.5/73-prer.SP/1796-7 414/2019 konanie prerušilo a vyzvalo stavebníka na jej doplnenie. 

Mesto Pezinok - 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 31.05. 2019 začatie stavebného konania 
všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a v zmysle ust. § 61 ods. 2 stavebného 
zákona upustilo od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. 

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. 

Stavebník preukázal iné právo k pozemku a stavbe na základe §139 ods. 1 písm. a) stavebného 
zákona . 

Posúdenie stavby si podľa § 63 vyhradili: Mesto Pezinok, OÚ Pezinok, odbor starostlivosti o ŽP, OR 
HaZZ v Pezinku, OR PZ - ODi, BVS, a. s. , Západoslovenská distribučná, a.s., SPP distribúcia, a. s. , 
Slovak lelekom, a.s. a Technickej inšpekcie, a.s.. Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané Mestom Pezinok pod č. 5/73-UR/3280-24646/2018 
dňa 21.11.2018. Stavba je umiestnená a navrhnutá v súlade s právoplatným územným rozhodnutím. 

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

Dokumentácia stavby spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu ustanovené stavebným 
zákonom a osobitnými predpismi. Dokumentácia stavby spÍňa požiadavky stanovené stavebným 
zákonom, vyhláškami č. 453/2000 Z.z. a č. 532/2002 Z.z. (v realizačnom projekte budú zapracované 
požiadavky Technickej inšpekcie,a.s.). 

Správny poplatok vo výške 250, - € bol zaplatený v zmysle položky 60 písm. a) ods. 2 a písm. e) ods. 
4 v hotovosti v pokladni Msú Pezinok. 
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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 preskúmateľné súdom po využití všetkých opravných prostriedkov a po 
nadobudnutí právoplatností. 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 zákona. č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní a musí byť vyvesené po dobu 15 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: 

JO- "/'_ tj 
Pečiatka a podpis: 1 .• �(Jl_�7E·S°ľo?ižTNot( 

Radničné nám 7 
Mests-ký úrad 1 

Zvesené dňa: 

Pečiatka a podpis: 

·--=,„��!.��'�'�·�/�z_1 Ň O K 

Príloha pre stavebníka: dokumentácra·-overena v stavebnom konaní 

Doručí sa verejnou vyhláškou: 
1. stavebník: Ing. Ľuboš Miškerík, Trnavská 47, 902 01 Pezinok 
2. Ing. Ľuba Miškeríková, Trnavská 47, 902 01 Pezinok 
1. Susedia: Mesto Pezinok, v zastúpení primátorom 
2. vlastníci bytov a nebytových priestorov, Trnavská 45, 902 01 Pezinok 
3. vlastníci bytov a nebytových priestorov, Trnavská 47, 902 01 Pezinok 
4. vlastníci bytov a nebytových priestorov, Trnavská 53, 902 01 Pezinok 
5. vlastníci bytov a nebytových priestorov, Trnavská 55, 902 01 Pezinok 
3. projektant: LINJE s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok 

Dotknuté orgány: 
4. Okresné riaditeľstvo PZ v Pezinku - ODi, Šenkvická cesta 14, 902 01 Pezinok 
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok 
6. Orange Slovensko, a.s. , Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
7. Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava-Ružinov 
8. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. , Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
9. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava-Ružinov 
10. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r. o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava-Petržalka 
11. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto 

Na vedomie: 
12. stavebník: Ing. Ľuboš Miškerík, Trnavská 47, 902 01 Pezinok 

Ing. Ľuba Miškeríková, Trnavská 47, 902 01 Pezinok 13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Mesto Pezinok - primátor mesta, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok 
Mesto Pezinok - oddelenie výstavby a životného prostredia, Radničné námestie 7, Pezinok 
Mesto Pezinok - oddelenie právne, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok 
Mesto Pezinok - oddelenie správy majetku, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok 
projektant: LINJE s.r.o. , Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok 

Vybavuje: lng.Šimová 
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