
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok 

Stavebný úrad 

V Pezinku, dňa 24.03.2021 
Zn.: 5/77—SP/1508-2116/2021 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Stavebník: 	Ing. Diana Funková, Kutuzovova 4524/46, 902 01 Pezinok 

podal dňa 01.02.2021 na Mesto Pezinok - stavebný úrad žiadosť  o stavebné povolenie na stavbu: 
Stavebné úpravy bytu v bytovom dome, ul. Bystrická 30, Pezinok, (parc. č. 3283/5, súp. č.: 2486, 
kat. úz. Pezinok). 

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: 

Stavebné úpravy bytu č. 30 na 6. poschodí v bytovom dome so súp. č. 2486 

ul. Bystrická 30, Pezinok 

na pozemku: 

parc. č.: 3283/5 
	

v 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: 
Jedná sa o rozšírenie stavebného otvoru v nosnej stene o 50cm a jeho statické zabezpečenie ocel'ovou 
stužujúcou konštrukciou. 

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 súčasťou stavebného povolenia a je priložená k stavebnému 
povoleniu, ktoré získal 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 byť  dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona, 
súvisiace právne predpisy a príslušné technické normy. 

4. Vzhl'adom k tomu, že stavebný úrad upúšt'a od vytýčenia priestorovej polohy stavby organizáciou 
k tomu oprávnenou, zodpovedá za súlad priestorovej polohy s overenou dokumentáciou osoba 
vykonávajúca stavebný dozor, resp. dodávatel'ská organizácia. 

5. Stavebník je povinný rešpektovat' zariadenia vlastníkov, prevádzkovatel'ov a správcov 
inžinierskych sietí a ich ochranné pásma v zmysle príslušných právnych predpisov. 

6. Špecifické podmienky pre navrhovanú stavbu: 



Stavebná úprava pozostáva z rozšírenia stavebného otvoru v nosnej stene medzi kuchyňou 
a obývacou izbou o 50cm a jeho statické zabezpečenie ocel'ovou stužujúcou konštrukciou. 
Stavebnou úpravou sa umiestnenie stavby bytového domu nemení. 

7. Stavba bude dokončená do: 
	

12 mesiacov od právoplatnosti SP. 
Stavbu bude uskutočňovat': 

	
Ing. Diana Funková, Kutuzovova 4524/46, 902 01 Pezinok 

Stavba bude uskutočňovaná: dodávatel'sky 
Dodávatel' stavby: 
	

CE-REZ, Jakub Červenka, Paulenová 1900/11, 90081 Šenkvice 

8. Podmienky napojenia na inžinierske siete: stavba je napojená na jestvujúce inžinierske siete 

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 stavieb 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. N á m i e t k y účastníkov konania: žiadne 

11. 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-2021/002044 zo dňa 
19.02.2021 - nemá námietky proti realizácií odstránenia stavby 

1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavat' 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 - podnikatel', 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 piní povinnosti podl'a § 14 - držitel'a 
odpadu podl'a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

4. 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. 

5. Pôvodca odpadu je povinný viest' 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. 

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 naložit' 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 rozložitel'ný 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 odpadov vzniknutých z vykonaných stavebných prác a následnom 
spracovaní odpadov v zmysle § 99 ods.1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. 

12. Stanovisko správcu bytového domu: SBDO Pezinok — 06.10.2020 — súhlasí s ohlásením 
stavebnej úpravy, podl'a podmienok ako sú uvedené v zázname č.152/2020, v rozsahu ohlásenia 
stavebnej úpravy a statického posudku. 

13. Stavba musí byť  uskutočňovaná z vhodných stavebných materiálov a výrobkov v zmysle § 43f 
stavebného zákona. 
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14. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámit' začatie stavby 
príslušnému stavebnému úradu. 

15. Stavebník je povinný viest' o stavbe jednoduchý stavebný záznam, ktorý spolupodpisuje osoba 
vykonávajúca odborný dozor, resp. pri dodávatel'skom spôsobe výstavby stavebný denník vedie 
dodávatel'ská organizácia. 

16. 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. 

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

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

18. Demontáž a montáž určených meradiel vykonat' iba so súhlasom ich vlastníka. Montáž určených 
meradiel môže vykonat' iba registrovaná a odborne spôsobilá organizácia v zmysle zákona č. 
157/2018 Z.z. o metrológií a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

19. 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, ked' sa menia vlastnícke vzt'ahy stavebníka. 

20. 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'. 

STAVEBNÉ POVOLENIE v zmysle § 67 stavebného zákona stráca platnost', 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 predížení musí byt' aj právoplatne rozhodnuté. 

Odóvodnenie 
Stavebník podal dňa 01.02.2021 na Mesto Pezinok - stavebný úrad žiadost' o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu: Stavebné úpravy bytu v bytovom dome, ul. Bystrická 30, Pezinok, (parc. č. 
3283/5, súp. č.: 2486, kat. úz. Pezinok). 

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, zist'ovalo 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 22.02.2021 začatie stavebného konania 
všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a v zmysle ust. § 61 ods. 2 stavebného 
zákona upustilo od miestneho zist'ovania. 

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. 

V konaní nevzniesli účastníci konania žiadne námietky. 

Posúdenie stavby si podl'a § 63 vyhradili: OÚ Pezinok, odbor starostlivosti o ŽP, stanovisko bolo 
zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 

Územné rozhodnutie sa podl'a §39a ods. 3 písm. c) stavebného zákona nevyžaduje. 

V priebehu stavebného konania Mesto Pezinok nenašlo také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie 
stavby. 
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Dokumentácia stavby spíňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu ustanovené stavebným 
zákonom a osobitnými predpismi. 

Správny poplatok vo výške 100,- € bol zaplatený v zmysle položky 60 písm. c) ods. 2 prevodom na účet 
Mesta Pezinok. 

Poučenie 
Podl'a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno 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 mä 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 
spôsobom a taktiež je zverejnené aj na internetovej stránke Mesta Pezinok — wwmpezinok.sk 
Posledný deň  tejto lehoty je dňom doručenia. 
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Príloha pre stavebníka: dokumentácia overená v stavebnom konaní 

Doručí sa: 
verejnou vyhláškou: 
1. Stavebník: Ing. Diana Funková, Kutuzovova 4524/46, 902 01 Pezinok 
2. Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Bystrická 2486/30, 902 01 Pezinok 
3. projektant: Ing. Marián Gottschall, Projekčná kancelária Gottschall s.r.o., Mladoboleslavská 1, 

902 01 Pezinok 

Dotknutým orgánom 
4. OÚ Pezinok - OSŽP - úsek odpadového hospodárstva, M.R.štefánika 10, 902 01 Pezinok 

Na vedomie: 
5. stavebník: Ing. Diana Funková, Kutuzovova 4524/46, 902 01 Pezinok nok 
6. Mesto Pezinok - primátor mesta 
7. SBDO so sídlom v Pezinku, Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok 
8. projektant: Ing. Marián Gottschall, Projekčná kancelária Gottschall s.r.o., Mladoboleslavská 1, 

902 01 Pezinok 

Vybavuje: Ing. arch. Lenka Cipková, tel.č.:033/6901 707, e-mail: lenka.cipkova@msupezinok.sk  
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