
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok 

Stavebný úrad 

V Pezinku, dňa 20.11.2020 
Zn.: 5/73—SP/1952-5556/2020 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Stavebník: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
v zastúpení: I.M.D.REAL, s.r.o., Holubyho 71, 902 01 Pezinok 

podal dňa 11.03.2020 na Mesto Pezinok - stavebný úrad žiadost' o stavebné povolenie na stavbu: SO 
50 Rozvody NN, ul. Žarnovických, Pezinok (parc. č. 1047/183, 1047/200, 1047/307, 1320/20, kat. úz. 
Pezinok), ako čast' stavby: Obytná zóna - Rozálka Sever II, Pezinok. 

Na stavbu bolo Mestom Pezinok vydané územné rozhodnutie pod zn.: 5/73—UR/1057-36405/2018-19 
dňa 12.09.2019. 

Mesto Pezinok, ako príslušný stavebný úrad podl'a ust. §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (d'alej 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 podl'a §62, §63 stavebného zákona v stavebnom 
konaní rozhodol takto: 

STAVBA: 

SO 50 Rozvody NN, Pezinok 

ul. Žarnovických, Pezinok 

na pozemkoch parc. č.: 1047/183, 1047/200, 1047/307, 1320/20 	 kat. úz: Pezinok 

sa podl'a §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 

povol'uje. 
Popis stavby: 
V predmetnej lokalite budú vybudované nové NN distribučné rozvody. NN distribučný rozvod pre 
navrhovanú lokalitu bude napájaný z existujúceho NN káblového rozvodu. 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky : 
1. Stavba bude uskutočnená podl'a dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Prípadné zmeny 

nesmú byt' urobené bez predchádzajúceho povolenia Mesta Pezinok. Overená projektová 
dokumentácia v stavebnom konaní je súčast'ou stavebného povolenia a je priložená k 
stavebnému povoleniu, ktoré obdržal stavebník. 

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

3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byt' dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona, 
súvisiace právne predpisy, príslušné technické normy a všeobecne záväzné nariadenia Mesta 
Pezinok. 

4. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby t.j. jej priestorovej polohy podl'a podmienok umiestnenia 
stavby fyzickou osobou (resp. organizáciou ) na túto činnost' oprávnenou. 

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



6. Stavebník je povinný rešpektovat' zariadenia vlastníkov, prevádzkovatel'ov 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 opatrnost'ou a bolo používané vhodné náradie. 

7. Špecifické podmienky pre navrhovanú stavbu: 
V predmetnej lokalite plánuje investor výstavbu rodinných domov. NN distribučný rozvod pre 
navrhovanú lokalitu bude napájaný z existujúceho NN káblového rozvodu zo skrine SR8 2/6 
nachádzajúcej sa v blízkosti stavby investora na pozemku parc.č  1047/183. Z existujúcej skrine 
bude vytiahnutý NN kábel smer skriňa SR9 2/6 nachádzajúcej sa na pozemku parc.č.1320/20. 
Pomocou NN káblovej spojky SVC-Z 240 bude na tento kábel naspojkovaný nový NN kábel 
NAYY-J 4x240, ktorý bude preslučkovaný cez novú skriňu 1-SR5 2/6  a kábel z tejto skrine bude 
ukončený na pôvodnom mieste v skrini SR8 2/6. Skriňa SR bude uzemnená zemniacou páskou 
FeZn 30x4 dížky 25 m uloženej vo výkope. Navrhované NN káble budú uložené v prevažne v 
chodníku v spoločnej káblovej ryhe 50x70 cm, vo vol'nom teréne 50x80 v pieskovom lôžku kryté 
betónovou doskou a výstražnou fóliou. V prípade križovania s inžinierskymi siet'ami a pod 
spevnenými plochami budú NN káble uložené káblovej ryhe 50x120 cm v chráničkách FXKV 160 
na zhutnenom podklade. Umiestnenie navrhovaných chráničiek a prechodov káblov cez cestné 
komunikácie bude upresnené pri realizácii stavby. Trasa rozvodu NN bude cez pozemky parc.č. 
1047/183, 1047/200, 1047/307, 1320/20, kat. úz. Pezinok. 

8. Stavba bude dokončená do: 	24 mesiacov od právoplatnosti SP. 
Stavbu bude uskutočňovat': 	Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava 
Stavba bude uskutočňovaná: dodávateľsky 
Dodávatel' stavby bude určený výberom. Stavebník je povinný stavebnému úradu oznámit' 
dodávatel'a stavby do 10 dní od jeho výberu a zaslať  kópiu jeho oprávnenia. 

9. 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 skladovat' stavebný materiál tak, aby nedochádzalo k zvýšeniu prašnosti, ktorými by sa 
obmedzovalo užívanie susedných štavieb a pozemkov. Podmienky umiestnenia skládok 
materiálu na verejnom priestranstve je potrebné dohodnút' s Mestským úradom. Po 
ukončení stavebných prác je stavebník povinný pozemky použité na skládku stavebného 
materiálu a ako stavenisko dat' do pôvodného stavu. 

10. Pred realizáciou prác (prípojky, vjazdy a pod.) na verejných priestranstvách je stavebník povinný 
požiadat' Mesto Pezinok, oddelenie výstavby a životného prostredia o vydanie príslušného 
povolenia (rozkopávkové povolenie). 

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

12. Stanoviská a podmienky dotknutých orgánov a správcov sietí: 
Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie 
Štátna správa odpadového hospodárstva — vyjadrenie č. OU-PK-OSZP-2020/003291-002 zo 
dňa 03.03.2020 - nemá námietky proti realizácií predmetnej stavby 
Predpoklad vzniku odpadov pri vykonávaní stavebnej činnosti: 
Odpady zaradené podl'a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov: 
17 01 01 betón 2,6 t O 17 04 05 železo a ocel' 0,3 t O 
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 2,8 t O 
17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 0,2 t O 
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901-170903 1,0 t O 
- Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať  zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace 
všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve. 
- Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická 
osoba alebo fyzická osoba - podnikatel', pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú a 
pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. 	, 
- Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a piní povinnosti podl'a § 14-držitel'a 
odpadu podl'a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 
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- Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zarad'ovat a zhromažd'ovat' vytriedené 
podl'a druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo vyhláške MŽP SR č. 
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečit' pred znehodnotením, 
odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a zabezpečit' spracovanie v zmysle hierarchie 
odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch. 
- Pôvodca odpadu je povinný viesť  evidenciu a ohlasovat' 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. 
- 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 naložit' v súlade so 
zákonom o odpadoch. 
- Investor (pôvodca) komunálnych odpadov je povinný okrem iného zapojit' sa do systému zberu 
komunálnych odpadov v obci aj pre komodity sklo, kovy, biologicky rozložitel'ny odpad zo záhrad 
a parkov. 
- 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 úrad Pezinok — odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a 
krajiny — vyjadrenie č. OU-PK-OSZP-2018/9312-002 zo dňa 12.11.2018 — nemáme k vydaniu 
územného rozhodnutia a stavebného povolenia d'alšie pripomienky. 
Do rozhodnutia stavebného úradu požadujeme zapracovat' nasledovné požiadavky za orgán 
štátnej správy ochrany prírody a krajiny Okresného úradu Pezinok, OSZP : 
1. Realizácia nebude vyžadovať  žiadny výrub stromov ani krov; prípadný nutný výrub drevín 
vyžaduje súhlas k výrubu príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny v zmysle § 47 od. 3 
zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; 
2. Pri realizácii výkopových prác v blízkosti koreňov drevín bude výkop vykonávaný ručne bez 
porušenia koreňovej sústavy drevín; 
3. Pri strojových výkopoch, v prípade potreby, budú kmene stromov chránené debnením; nesmie 
príst' ani k poškodeniu konárov drevín; 
4. Po ukončení stavby budú výkopy zasypané kvalitnou zemou, obsadené kvalitným trávnym 
semenom; 
5. Pri realizácii stavby žiadnou činnost'ou nemôže príst' k šíreniu inváznych druhov - výkopy, 
zasypávanie zemou a pod. (podl'a zákona vlastník, správca alebo užívatel' pozemku je povinný 
odstraňovat' invázne druhy rastlín zo svojho pozemku, a starat' sa o pozemok tak, aby sa 
zamedzilo ich opätovnému šíreniu; za porušenie tohto ustanovenia zákonaa vykonávaním 
zakázanej činnosti môže orgán ochrany prírody a krajiny podl'a zákona udelit' pokutu do výšky 9 
958,17 eura a prepadnutie veci podnikatel'ovi alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustí 
protiprávneho konania) 
Upozorňujeme zároveň  týmto na ustanovenia zákona kompetentné orgány štátnej správy 
rozhodujúce vo veci, že podl'a zákona: 
Orgán štátnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byt' dotknuté záujmy ochrany 
prírody a krajiny, môže o veci rozhodnút' 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 a pod.), ak sa podl'a 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 úzernia obce alebo činnosti vykonávanej na 
stavbe, ktorá je miestom hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha. 
Ak je potrebné schválit', alebo zmenit' územnoplánovaciu dokumentáciu, upozorňujeme, že za 
štátnu správu ochrany prírody a krajiny je kompetentný sa vyjadrit' k schváleniu 
územnoplánovacej dokumentácie i k jej zmenám a dopinkom 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 
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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 
podl'a tohto zákona, odborným stanoviskom a vyjadrením je orgán štátnej správy viazaný. 

Okresné riaditel'stvo PZ — ODI v Pezinku — zn.ORPZ-PK-ODI-41-014/2020 zo dňa 20.03.2020 
— súhlasíme s vydaním stavebného povolenia, 
- zloženie dopravného priestoru vyhovuje požiadavkám pre obsluhu navrhovaných 5 pozemkov 
určených pre rodinné domy. Vzhl'adom na predložený návrh požadujeme, aby komunikácia 
nebola v budúcnosti predlžovaná, alebo pripájaná na inú komunikáciu, 
- pred začatím stavebných prác zasahujúcich do dopravného priestoru pril'ahlých komunikácií, 
žiadame predložit' k schváleniu plán organizácie dopravy počas výstavby - prenosné dopravné 
značenie. Za súhlas s plánmi organizácie dopravy žiadame pokladat' iba plány opatrené 
odtlačkami razítka OD1 v Pezinku. V období zimnej údržby (15.11.-15.03) je potrebné k 
odsúhlaseniu doložít' aj písomné súhlasné stanovisko príslušného správe u cesty! badame 
predkladat' plány POD spracované už ten podl'a novej vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z. 

Krajský pamiatkový úrad v Bratislave — stanovisko č. KPUBA-2020/12655-2/47126/BUK zo 
dňa 19.06.2020 súhlasí s umiestnením a realizáciou predmetnej stavby, ktorá neprechádza 
pamiatkovým územím a nedotýka sa národnej kultúrnej pamiatky evidovanej v ústrednom 
zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky, s podmienkou: 
1. V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác 
podl'a § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá 
bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. 
KPÚ BA sa vyjadruje k predloženému zámeru z hl'adiska ochrany archeologického kultúrneho 
dedičstva v prípadoch stavebných zemných prác a neuplatňuje vecne príslušné záujmy na 
architektúre predmetnej stavby. 

OR HaZZ v Pezinku — stanovisko č. ORHZ-PK2-2020/001454-2 zo dňa 28.05.2020 - s riešením 
protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 

BVS, a.s. — vyjadrenie č. 6523/2020/JJ zo dňa 19.02.2020: Ku stavbe: „ Obytná zóna - Rozálka 
Sever II " nemáme námietky, ak pri výstavbe budú rešpektované verejné zariadenia vodovodu 
DN 300, trasované v záujmovej oblasti, s pásmom ochrany 3 m od vonkajšieho pódorysného 
okraja potrubia na obidve strany vychádzajúc od skutočne zameranej polohy vodohospodárskeho 
zariadenia. 
Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme 
rešpektovať  naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí 
podl'a § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 
Pásma ochrany určené podl'a predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované. 
Nad verejným vodovodom v pásme ochrany je zakázané vykonávat' zemné práce, umiestň'ovat' 
stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávat' činnosti, ktoré obmedzujú 
prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohrozit' ich technický stav, vysádzat' trvalé 
porasty, umiestňovat' skládky, vykonávat' terénne úpravy. 
Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí byt' v súlade so 
zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení d'alších 
zákonov, za súčasného dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s 
platnými „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnutel'nosti na verejný vodovod a 
verejnú kanalizáciu a technickými podmienkami zriad'ovania a odstraňovania vodovodnej a 
kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s." (d'alej len 
„technické podmienky"). 
Vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a 
spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s vodovodnou a kanalizačnou prípojkou. 
Vzájomné práva a povinnosti vzhl'adom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzt'ahy je potrebné doriešit' 
vzájomnými zmluvnými vzťahmi. 
Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byť  v 
koordinácii a v súlade s platnými STN. 
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Zäpadoslovenská distribučná, a.s. 	vyjadrenie zo dňa 13.02.2020 — Z územno- 
technologického hl'adiska rozvoja distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s. s 
predkladanou situáciou predmetnej stavby v zásade súhlasíme, za predpokladu spinenia 
nasledovných pripomienok: 
-NN vedenie a NN prípojky - Napojenie 5 rodinných domov bude riešené novo vybudovanými NN 
káblovými rozvodmi ktoré budú napájané s jestvujúcich rozvodov Západoslovenská distribučná, 
a.s. Vyhotovenie bude riešené káblom NAYY-J 4 x 240 mm2  z ukončením v istiacej rozpojovacej 
skrini SR. NN prípojky budú riešené káblom NAYY-J 4 x 25 mm2. Západoslovenská distribučná, 
a.s. si ako prevádzkovatel' dotknutej distribučnej sústavy v zmysle platnej legislatívy vyhradzuje 
právo stanovit' spósob napojenia a rozsah budovaných distribučných zariadení siete energetiky. 
Presný rozsah investícií budovaných elektroenergetických zariadení na základe schválenej 
realizačnej projektovej dokumentácie pre predmetnú stavbu bude realizované podlá zmluvy o 
pripojení(PRI-D)č. 170000315. 
Pre NN distribučné vedenie požadujeme stavebné povolenie zabezpečit' ako stavebník 
Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 
Pripojenie koncových odberatel'ov bude realizované z elektromérových skríň  RE, umiestnených 
na verejne prístupnom mieste tak, aby bol kedykol'vek v každú dennú aj nočnú hodinu prístupný 
za účelom kontroly, výmeny, odpočtu a pod. pracovníkom Západoslovenská distribučná, a.s. . z 
verejného priestranstva. Podl'a platnej legislatívy NN el. prípojka nie je súčast'ou distribučnej 
sústavy - zodpovedný investor stavby buduje káblové el. prípojky NN spolu s osadením RE 
rozvádzača na vlastné náklady a po vybudovaní zostáva NN prípojka a RE rozvádzač  jeho 
majetkom. 
Žiadame rešpektovat' všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s.. 
(silové aj oznamovacie) a dodržat' ich ochranné pásma podl'a § 43 zákona 251/2012 Z. z. o 
energetike a jeho noviel. Zakresl'ovanie sietí je možné vykonat' pre zariadenia VN a NN na tíme 
správy energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná č.14, pre zariadenia VVN a 
zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí WN Čulenova č. 3. 
Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých WN, VN a NN vedení definovaných podlá 
§43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a dopinení niektorých zákonov, s ktor/mi 
osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby móžu 
príst' do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonat' poučenie ( oboznámenie) 
všetkých osôb vykonávajúcich činnost', 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. 

SPP distribúcia, a.s. — vyjadrenie č. TD/PS/0025/2020/Šč  zo dňa 10.02.2020 — súhlasí s 
vydaním stavebného povolenia (rozhodnutia) a 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 zrealizovat' stavbu podl'a odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k 
poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mat' za následok vyvodenie trestnoprávnej 
zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byt' za porušenie 
tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom., 
- 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 a STN 73 3050, 
stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností 
zabezpečit' prostredníctvom príslušných prevádzkovatel'ov presné vytyčenie 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 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 síete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 
vzdialenosti 100 m, 
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- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavat' 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 702 01,906 01, 702 02, 702 12, 
- stavebník je povinný umožnit' 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, tiež je 
povinný prizvať  zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem, 
- stavebník je povinný pri realizácii dodržat' technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení 
SPP-D k Žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete čislo 1000031219, 
- stavebník je povinný minimálne 14 kalendárnych dní pred začatím stavby písomne oznámif SPP-D na 
adresu : SPP - distribúcia, a.s., Ing. Radovan Illith, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava kontaktné údaje, 
údaje o začatí a ukončeni prác apod., 
- stavebník je povinný odovzdat' písomné Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom 
povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možnú ukončif preberacie konanie 
a majetkovo - právne vysporiadanie stavby, 
Technické podmienky: 
- stavebník je povinný realizovat' výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 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, 
- stavebník je povinný zabezpečit', aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení rešpektovala iné 
vedenia s ohl'adom na možnost' ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsf k 
vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, 
- stavebník je povinný zabezpečit', aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom distribučným 
plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba - zhotovitel', na 
základe technologického postupu, vypracovaného zhotovitel'om stavby v zmysle projektovej dokumentácie 
a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D, 
- stavebník je povinný zabezpečit', aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase mimo 
vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D, 
- stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonat' skúšku tesnosti všetkých 
spojov premydlenim, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotovit' a 
odovzdaf Zápis, 
- stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdat na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko 
Bratislava všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia a všetky doklady potrebné k 
uzavretiu zmluvného vzt'ahu podl'a príloh, 
Osobitné podmienky: existujúci STL plynovod D50 (ID373691) s prevádzkovým pretlakom plynu max.100 
kPa pozdlž p.č. 1047/200 k.0 Pezinok, pred p.č. 1047/260 k.u. Pezinok, nový plynovod bude v dĺžke cca 
82m + 5x pripojovací plynovod, všetky technické podmienky sú pod e.č. 1000031219, 

13. Stavba musí byt' 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 zabezpečí spinenie podmienok dotknutých orgánov, správcov sietí a Mesta Pezinok. 

16. Pri dodávatel'skom spôsobe výstavby stavebný denník vedie dodávatel'ská organizácia. 

17. Pri vstupe na stavenisko bude umiestnená tabul'a "Stavba povolená" s údajmi: stavebník, názov 
stavby, číslo stavebného povolenia, stavebný dozor, začiatok a koniec výstavby, dodávatel' 
stavby. 

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

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

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

20. Stavebník je povinný vykonať  také opatrenia aby stavenisko spĺňalo 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 
schopnost'ou pohybu a orientácie, príslušných technických predpisov, príslušných STN — hlavne 
§13 — t.j. nesmie ohrozovat' a nadmerne obt'ažovat' okolie, osobitne hlukom, prachom a podobne, 
ohrozovat' bezpečnosť  prevádzky na pozemných komunikáciách s ohl'adom na osoby 
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s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie, d'alej znečist'ovat' pozemné komunikácie, 
ovzdušie a vody, obmedzovat' prístup k pril'ahlej stavbe alebo pozemku, k siet'am technického 
vybavenia územia a k požiarnemu zariadeniu. 

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

22. 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. 

23. 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 ihned' 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. 

24. V zmysle § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti 
sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. O takýchto zmenách stavebný úrad 
nevydáva rozhodnutie, a to ani vtedy, ked' sa menia vlastnícke vzt'ahy stavebníka. 

25. Po ukončení stavby je stavebník povinný požiadat' o kolaudáciu stavby Mesto Pezinok ako 
príslušný stavebný úrad. Dokončenú stavbu možno užívat' len ak na žiadost' stavebníka vydá 
stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudne právoplatnost'. 

S T A V E B N É P O V O L E N I E v zmysle § 67 stavebného zákona stráca platnosť, ak do dvoch 
rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnost', nebola stavba začatá. 
Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred 
uplynutím uvedenej lehoty, pričom o predĺžení musí byt' aj právoplatne rozhodnuté. 

Odóvodnenie 
Stavebník podal dňa 11.03.2020 na Mesto Pezinok — stavebný úrad žiadost' o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu: SO 50 Rozvody NN, Pezinok ul. Žarnovických, Pezinok (parc. č. 1047/183, 
1047/200, 1047/307, 1320/20, kat. úz. Pezinok), ako čast' stavby: Obytná zóna - Rozálka Sever II, 
Pezinok. 

Z dôvodu, že žiadost' nebola úpiná, Mesto Pezinok, stavebný úrad dňa 31.03.2020 vyzvalo 
stavebníka v zastúpení na jej dopinenie a stavebné konanie prerušilo rozhodnutím č. 5/73-
prer.SP/1952-5556/2020. 

Mesto Pezinok — stavebný úrad, preskúmalo predloženú žiadost' o vydanie stavebného povolenia, 
predloženú projektovú dokumentáciu, doklady o vlastníctve a inom vzt'ahu 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 byt' navrhovanou stavbou priamo 
dotknuté a určil okruh účastníkov konania. 

Mesto Pezinok oznámilo podl'a § 61 stavebného zákona dňa 05.10.2020 začatie stavebného konania 
všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a v zmysle ust. § 61 ods. 2 stavebného 
zákona upustilo od miestneho zisťovania a určil lehotu na podanie pripomienok. 

V konaní nevzniesli účastníci konania žiadne námietky. 

Predloženú žiadost' preverovalo z hl'adísk 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. 

Stavebník preukázal iné právo k pozemku a stavbe na základe §139 ods. 1 písm, b) stavebného 
zákona — právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou. 
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Posúdenie stavby si podl'a § 63 vyhradili: OÚ Pezinok, odbor starostlivosti o ŽP, OR HaZZ v Pezinku, 
Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, BVS, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., SPP distribúcia, 
a.s. Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.. 

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané Mestom Pezinok pod č. 5/73—UR/1057-36405/2018-19 
dňa 12.09.2019. 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 spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu ustanovené stavebným 
zákonom a osobitnými predpismi. 

Správny poplatok vo výške 100,- € bol zaplatený v zmysle položky 60 písm. g) zákona č. 145/1995 
Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v pokladni MsÚ Pezinok. 

Poučenie 
Podl'a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu rnožno podat' 
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 zmysle § 26 zákona. č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní a musí byt' vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Pezinok 
v mieste obvyklým spósobom a taktiež je zverejnené aj na internetovej stránke Mesta Pezinok 
— www.pezinok.sk  Posledný deň  tejto lehoty je dňom doručenia. 

Vyvesené dňa:  ./0/  ĺoťi  2,4)R,0 	 Zvesené dňa: 

Pečiatka a podpis: 
,-.Z.174W)j:";z1 

I NJ f,`.3 

rj, d 
7. 7 

Pečiatka a podpis: 

Príloha pre stavebníka: dokumentácia overená v stavebnom konaní 

Doručí sa: 
verejnou vyhláškou: 
1. Stavebník v zastúpení: I.M.D.REAL, s.r.o., Holubyho 71, 902 01 Pezinok 
2. Vlastníci pozemkov: Rozálka Park, s. r. o., Holubyho 71, 902 01 Pezinok 
3. Ivana Minarovičová, Holubyho 71, Pezinok 
4. Susedia: Ing. Rudolf Kulíšek, Švabinského 905/10, 852 12 Bratislava-Petržalka 
5. Iveta Kulíšková, Znievska 3060/8, 852 12 Bratislava-Petržalka 
6. Mgr. Ondrej Janák, Žarnovických 26, 902 01 Pezinok 
7. Ing. Alžbeta Janáková, Žarnovických 26, 902 01 Pezinok 
8. Stanislav Holent, Žarnovických 24, 902 01 Pezinok 
9. Ing. Martina Holentová, Žarnovických 24, 902 01 Pezinok 
10. projektant: Ing. Peter Náhly, Romanova 2447/19, 851 02 Bratislava 
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Dotknutým orgánom: 
11. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava-Ružinov 
12. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
13. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava-Ružinov 
14. OÚ Pezinok - OSžP - úsek odpadového hospodárstva, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok 
15. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava-Staré Mesto 

Na vedomie: 
16. stavebník: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
17. stavebník v zastúpení: I.M.D.REAL, s.r.o., Holubyho 71, 902 01 Pezinok 
18. Vlastníci: Rozálka Park, s. r. o., Holubyho 71, 902 01 Pezinok 
19. Ivana Minarovičová, Holubyho 71, Pezinok 
20. susedia: Ing. Rudolf Kulíšek, Švabinského 905/10, 852 12 Bratislava-Petržalka 
21. Iveta Kulíšková, Znievska 3060/8, 852 12 Bratislava-Petržalka 
22. Mgr. Ondrej Janák, Žarnovických 26, 902 01 Pezinok 
23. Ing. Alžbeta Janáková, Žarnovických 26, 902 01 Pezinok 
24. Stanislav Holent, Žarnovických 24, 902 01 Pezinok 
25. Ing. Martina Holentová, Žarnovických 24, 902 01 Pezinok 
26. Projektant: Ing. Peter Náhly, Romanova 2447/19, 851 02 Bratislava-Petržalka 
27. Mesto Pezinok - primátor mesta, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok 

Vybavuje: Ing. Šimová, 
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