
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok 

Špeciálny Stavebný úrad 

V Pezinku, dňa 28.10.2021 
Zn.: 5/72—SP/2459-11923/2021 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Stavebník: 	Mesto Pezinok - Radníčné námestie 7, 902 01 Pezinok, 

podal dňa 22.04.2021 na Mesto Pezinok — špeciálny stavebný úrad žiadost' o stavebné povolenie na 
stavbu: Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7— SO 03 spevnené plochy a chodníky, Pezinok (parc. 
č. 733/1, 733/8, 1071/2, 1071/7 KN C, kat. úz. Pezinok). 

Na stavbu bolo Mestom Svätý Jur vydané územné rozhodnutie pod zn.: SÚ/10889/825/2020-Po dňa 
03.07.2020. 

Mesto Pezinok ako špeciálny stavebný úrad podl'a §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (d'alej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 3a ods. 4 zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 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: 

Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7— SO 03 spevnené plochy a chodníky, 

na pozemku: 

parc. č.: 733/1, 733/8, 1071/2, 1071/7 KN C, 	 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 nové spevnené plochy a chodníky navrhnuté pred navrhovanou prístavbou a existujúcou 
časťou materskej školy. 

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 
dokumentácía v stavebnom konaní je súčast'ou 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 zaríadení 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 prípojok stavebník predloží ku kolaudácii stavby 
✓ digitálnej forme — vo formáte .dgn, alebo .dwg. 

6. Stavebník je povinný rešpektovať  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: 

SO 03 Spevnené plochy a chodníky — objekt bude umiestnený na pozemkoch parc.č. 733/1, 
733/8, 1071/2, 1071/7 KN C v zmysle situácie. Nové spevnené plochy budú zapezpečovat' 
napojenie navrhovanej prístavby objektu MŠ z jej juhovýchodnej časti cez existujúci vjazd na 
pozemok, pomocou rampy šírky 4,9 m až k zásopovaniu a požiarnemu únikovému schodisku 
✓ danej časti pozemku stavby. Napojenie existujúceho objektu MŠ a novonavrhovanej prístavby 
zo západnej časti pozemku stavby je pomocou spevnených plôch cez novonavrhovaný vjazd, 
rampou šírky 4m slúžiacej pre zásobovanie jedálenskej časti s kuchyňou. V juhozápadnej časti 
pozemku stavby sú navrhnuté spevnené plochy v mieste existujúcej betónovej plochy, nové 
spevnené. plochy pred vstupom do navrhovanej prístavby MŠ a nové spevnené plochy v mieste 
stojiska pre smetné nádoby. 
Medzi existujúcim vjazdom na pozemok a novo navrhovaným vjazdom na pozemok bude 
odstránené existujúce tyčové oplotenie aj so základmi a vybuduje sa nový chodník šírky 1,5m. 
Spevnené plochy a chodníky sú navrhnuté z vel'koplošnej zámkovej dlažby uloženej na zhutnené 
makadámové lôžko frakcie 4-8 v hrúbke 40mm a zhutnené makadámové lôžko frakce 16-32 
✓ hrúbke min.200mm. V niektorých miestach nových spevnených plôch zostanú zachované 
existujúce betónové plochy ktoré budú slúžit' ako podklad. Odvodnenie spevnených plôch je 
navrhnuté vol'ne na pozemok, v mieste rámp pomocou odvodňovacích kanálikov ústiacich do 
vsakovacích jám. 
Parkovanie bude zapezpečené na existujúcich spevnených plochách pred amfiteátrom v počte 18 
stojísk, ktoré budú výrazne vyžnačené a určené pre parkovanie MŠ. 

8. Stavba bude dokončená do: 	36 mesiacov od právoplatnosti SP. 
Stavbu bude uskutočňovať: 	Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok 
Stavba bude uskutočňovaná: dodávatel'sky 
Dodávatel' stavby: 	 bude určený výberovým konaním 
Dodávatel' stavby bude vybraný výberovým konaním. Stavebník je povinný dodávatel'a stavby 
oznámit' stavebnému úradu do 15 dní od jeho výberu a predložit' jeho oprávnenie na uskutočnenie 
stavby v zmysle § 44 ods. 1 stavebného zákona. 

9. Podmienky napojenia na inžinierske siete: stavba rieši napojenie na jestvujúce komunikácie. 

10. 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. 

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

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

13. Stanoviská a podmienky odborných a dotknutých oddelení Mesta Pezínok: 

Mesto Pezinok, odd. stratégie a životného prostredia 
Referát životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy— stanovisko zo dňa 25.06.2021 
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— súhlasí bez pripomienok s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie: „Prístavba 
objektu MŠ Cajlanská 7 a vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou v objekte jestvujúcej MŠ 
Cajlsnaká 7 v Pezinku." — v PD bol doparcovaný výpočet statickej dopravy v zmysle STN 73 
6110/Z2 a taktiež umiestnenie parkovacích stáni, z dôvodu určenia trasy dochádzania detí do MŠ 
- V PD v technickej správe je uvedené riešenie zásobovania stavby a napojenie na pripravovaný 

investičný zámer. 

14. Stanoviská a podmienky dotknutých orgánov a správcov sietí: 

Mesto Svätý Jur — záväzné stanovisko č. SÚ/6205/865/2021-Po zo dňa 21.05.2021 — Mesto Svätý 
Jur ako príslušný stavebný úrad §117 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov vydáva súhlas podl'a §120 stavebného zákona v nadväznosti na §140b stavebného 
zákona na stavbu: „Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 a vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou" 
v objektovej skladbe: SO 03 — Spevnené plochy a chodníky na pozemku p.č.: 1071/7, 1071/2, 
1071/4, 733/1, 733/8 v katastr.území: Pezinok. 

Okresný úrad Pezínok, odbor starostlivosti o životné prostredie 

Štátna správa odpadového hospodárstva — vyjadrenie č. OU-PK-OSZP-2020/010711-003 zo 
dňa 22.11.2020 - nemá námietky proti realizácií 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 j e 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 odpadú je povinný jednotlivé odpady správne zarad'ovat' a zhromažd'ovat' vytriedené 
podl'a druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo vyhláške MZP SR č. 
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečit' 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 viest' evidenciu a ohlasovat' údaje z evidencie príslušnému 
okresnému úradu, odboru starostlivostí 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 zapojit' sa do systému zberu 
komunálnych odpadov v obci aj pre komodity sklo, kovy, biologicky rozložitel'ny 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. 

Štátna správa ochrany prírody a krajiny — vyjadrenie č. OU-PK-OSZP-2020/010702-002 zo dňa 
23.11.2020 — V predmetnom území sa nenachádza žiadne chránené územie, ochranné pásmo 
chráneného územía, ani d'alšie významné prvky z hl'adiska ochrany prírody a krajiny. V tomto 
území nie je uvedená činnost' podl'a zákona zakázaná. 

Ak je potrebný výrub drevín v súvislosti s plánovanou stavbou, ktoré spíňajú parametre 
podl'a zákona a na ktoré je potrebný súhlas, je v zmysle zákona potrebné požiadat' orgán ochrany 
prírody príslušnej obce predložením žiadosti o udelenie súhlasu na výrub drevín s doložením 
náležitostí, uvedených v § 17 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Obec ako orgán ochrany prírody a krajiny v prvom 
stupni samostatne rozhoduje o udelení súhlasu. Rozhodnutie je podkladom pre stavebný úrad v 
štádiu pred vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby. 

Ak predložené navrhované osadenie stavby je v súlade s regulatívmi záväznej časti platnej 
územnoplánovacej dokumentácie obce, ku ktorej bolo uplatnené a zohl'adnené vyjadrenie orgánu 
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ochrany prírody, po dodržaní vyššie uvedeného nemáme k vydaniu stavebného povolenia d'alšie 
pripomienky. 

Štátna vodná správa — vyjadrenie č. OU-PK-OSZP-2020/002027-002 zo dňa 19.02.2020 - Podl'a 
predloženej PD stavba nebude zasahovat' na pobrežné pozemky vodného toku Saulak (Blatina). 
Napojenie na verejný vodovod a verejnú splaškovú kanalizáciu bude cez jestvujúce prípojky. Vody 
z povrchového odtoku budú odvádzané do vsakovacích boxov. Stavba nebude pozostávat' z 
vodných stavieb. Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný 
orgán štátnej vodnej správy preskúmal predložený projekt stavby a konštatuje, že plánovaná 
stavba je z hl'adiska ochrany vodných pomerov možná za podmienky. - K vydaniu stavebného 
povolenia je potrebné k odvádzaniu vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd cez vsakovacie 
objekty predložiť  stavebnému úradu hydrogeologický prieskum a na základe jeho výsledkov návrh 
vsakovacieho objektu dostatočnej kapacity. Toto vyjadrenie sa podl'a § 73 ods. 18 zák.č. 364/2004 
Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov považuje za záväzné stanovisko v zmysle § 140b zák. 
č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon v znení neskorších predpisov). Vyjadrenie nie je rozhodnutím v 
správnom konaní a nenahradzuje povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy v zmysle 
zák.č.364/2004 Z.z. (vodný zákon v znení neskorších predpisov). 

Upresnenie podmienky v maily zo dňa 02.08.2021 od Okresného úradu Pezinok odbor 
starostlivosti o životné prostredie / Ing. Jana Kmet'ová/ - K nášmu vyjadreniu č. OU-PK-OSZP-
2020/002027-002 zo dňa 19.02.2020 uvádzame nasledovné: Súhlasíme s tým, aby podmienka 
predloženia hydrogeologického prieskumu a na základe jeho výsledkov návrh vsakovacieho 
objektu dostatočnej kapacity bola spinená až pred realizáciou stavby. Hydrogeologický prieskum 
nemusí byt' predložený k stavebnému konaniu (môže to byt' uvedené ako podmienka v stavebnom 
povolení). 

OR HaZZ v Pezinku — stanovisko č. ORHZ-PK2-2021/000447-2 zo dňa 15.03.2021 — s riešením 
protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - stanovisko zo dňa 05.03.2020: 
Konštatujeme, že z predloženej PD nie je možné posúdit' všetky detaily, týkajúce sa stavebného 
objektu a preto žiadame nasledovné úpravy v zmysle vyhlášok č. 532/20025 Z.z. 9/2009 Zz. z 
hl'adiska osôb so zrakovým postihnutím: 
1.Všetky schodiská riešit' podl'a článku č.1.3 Prílohy k vyššie uvedenej vyhláške. Prvý a posledný 
stupeň  každého schodiskového ramena musia byt' výrazne farebne rozoznatel'ný od okolia. Na 
exteriérových schodiskách s použitím varovných pásov. Súčasne upozorňujeme, že držadlá na 
oboch stranách musia piesahovat začiatok a koniec schodiskového ramena mín. o 150 mm. 
2.Presklené dvere a sklené plochy musia byt' označené kontrastným pásom širokým najmenej 50 
mm vo výške 1400 až 1600 mm. 
3.Výt'ahy a ich ovládanie je potrebné zrealizovat' z aspektu nevidiacich a slabozrakých v súlade s 
článkom č. 1.7 Prílohy vyhlášky č.532/2002 Z.z. Ovládacie zariadenie musí byt' čitatel'né aj 
hmatom. Hmatatel'né označenie sa nemôže umiestnit' na tlačidle ovládacieho panelu. Odporúča 
sa vpravo od tlačidiel ovládacieho panelu umiestnit' hnnatatel'né symboly a vl'avo umiestnit' 
označenie v Braillovom slepeckom písme. Ovládač  pre vstupné podlažie musí byt' na ovládacom 
paneli v kabíne výt'ahu výrazne vizuálne a hmatovo odlíšený od-Gvíádačov pre ostatné podlažia. 
Chodbový pfivolávač  výt'ahu musí mat' aj hmatatel'né označenie vrátane hmatatel'ného označenia 
Čísla podlažia. Príjazd privolanej kabiny musí oznamovat' zvukový signál. 
Odporúčame vytvorenie bezbariérového prístupu na 2.NP v objekte S0.02. 

Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava - stanovisko zo dňa 13.02.2020: 
Na uvedenú stavbu sa v zmysle §56 vyhl. MŽP SR 532/2002 Z,z, vzťahuiú všeobecné technické 
požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie. 
Navrhovaná stavba z hl'adiska prístupnosti spíňa všeobecné technické požiadavky na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu v zmysle vyhlášky MZP SR č.532/2002 Z,z. 
a prílohy k vyhláške č.532/2002 Z.Z., ktorou sa určujú všeobecné technické požiadavky 
zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu. 
Navrhovaná stavba spíňa všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnost'ou pohybu v zmysle vybi. MZP SR č.532/2002 Z.z. a prílohy k vyhláške č. 
532/2002 Z,z. ktorou sa určujú všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu. 
Doporučujeme vydanie územného rozhódnutia a stavebného povolenia. 
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Bratislavskä vodárenská spoločnost' a.s. - stanovisko zo dňa 30.01.2020: 
K umiestneniu stavby nebudeme mat' námietky, nakol'ko cez predmetnú a so stavbou súvisiace 
nehnutel'nosti nie sú trasované rozvody vodovodov a kanalizácií BVS, vrátane ich súčastí a bude 
dodržané ich pásmo ochrany. TECHNICKÉ PODMIENKY: 
A, Zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a požiarne zabezpečenie 
1. Ak jestvujúca vodovodná prípojka nie je vo vyhovujúcom stave, musí byt' navrhnutá jej 
rekonštrukcia na náklady vlastníka. 
2. Zodpovednost' za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane 
vnútorných rozvodov, nesie vlastrilk, spracovatel' projektovej dokumentácie a investor. 
3. Ak jestvujúca kanalizačná prípojka, príp. jej čast', nie je vo vyhovujúcom stave, musí byt' 
navrhnutá ich rekonštrukcia na náklady vlastníka. 
4. Na kanalizačnej prípojke je potrebné z dôvodu vytvorenia jedálne s kuchyňou navrhnút' lapač  
tukov. 
5. Kanalizačnú prípojku, ktorej súčast'ou musí byt' revízna šachta na kanalizačnej prípojke, je 
potrebné riešit' v zmysle STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov, príp. súvisiacich noriem /stúpačky, 
poklop a pod./. 
6. K odvádzaniu vôd z povrchového odtoku / zrážkových vôd / z objektov do vsakovacích blokov 
nebudeme mat' námietky. 
7. K osadeniu požiarnych hydrantov s tvarovo stálou hadicou nebudeme mat' námietky. 
Ďalší stupeň  kompletnej projektovej dokumentácie pre stavebné konanie, s projektom požiarneho 
zabezpečenia vypracovaných podl'a hore uvedených podmienok, spolu s aktuálnym dokladom o 
vlastníctve nehnutel'ností, katastrálnou mapou a iných príloh, ktoré plynú z navrhovaného riešenia, 
požadujeme predložit' na vyjadrenie. 

SPP — distribúcia, a.s. - stanovisko zo dňa 10.02.2020: 
Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby (bez jej plynofikácie) za dodržania nasledovných 
podmienok: VŠEOBECNE PODMIENKY: 
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník 
povinný požiadat' SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 
písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslat' ,na adresu SPP-dístribúcia, a.s. sekcia údržby, 
Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného 
na webovom sídle SPP - D, 
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských 
zariadení do vzdialeností 100 m, 
- Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, 
alebo pre konanie podl'a iných právnych predpisov, podl'a podmienok uvedených v tomto vyjadrení, 
- Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložit' projektovú dokumentáciu pre 
účely stavebného konania, alebo pre konanie podl'a iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-
D, 
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podl'a iných 
predpisov, požadujeme, aby stavebník: 
• Rešpektoval a zohl'adnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 
bezpečnostných pásiem 
• Pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal 
- minimálne odstupové- vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 
• Zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k 
existujúcim plynárenským zariadeniam, 
• Zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich 
plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou. 

Západoslovenská distribučná, a.s. - vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutie zo dňa 
20.04.2020: 
K vydaniu územného rozhodnutia pre stavbu nemáme námietok. 
Požadovaný odber elektrickej energie bude možné pripojit' z jestvujúceho odberného miesta zEIC 
24ZZS55030540002 pri nezmenenej rezervovanej kapacite. 
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 14, pre zariadenia WN a 
zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí WN čulenova 3. 
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Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých WN, VN a NN vedení definovaných podl'a 
§43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a dopinení niektorých zákonov, s ktorými 
osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu 
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. 

Orange Slovensko a.s. - vyjadrenie zo dňa 03.02.2020: Nedôjde ku stretu PTZ. Upozorňujeme, 
že: 
1, Vo Vašom záujmovom území resp. v trasách Orange Slovensko a.s. sa môžu nachádzat' TKZ 
iných prevádzkovatel'ov 
2. Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a.s. a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom tohto 
vyjadrenia Ďalej pri akýchkol'vek prácach, ktorými môžu byt' ohrozené alebo poškodené PTZ, ste 
povinný vykonat' všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: 
• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, 
objednat' u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávatel' farbou 
alebo kolíkmi/ 
• Preukázatel'ne oboznámit' pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a 
vyznačenou polohou PTZ, upozornit' na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +- 30 cm od 
skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadeni 
pracovali s najväčšou opatrnost'ou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a híbiace 
stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ, 
• Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 
mechanickému poškodeniu 
• Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by 
znemožňovali prístup k PTZ 
• Vyžiadat' si súhlas prevádzkovatel'a a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v 
ochrannom pásme 
• Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu 
nepovolanou osobou 
• Pred záhrnom previest' zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnovit' krytie a značenie 
(zákrytové dosky, fólia, markéry) 
• Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel.č. 033/7732032, mob. 
0907/721378 
• Je nutné preverit' výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhl'adom na to, že 
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia) 
• Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvat' pracovníka servisu ku kontrole nepoškodení 
trasy 

Slovak Telekom a.s. - stanovisko zo dňa 19.02.02020 
Dôjde do styku so siet'ami elektronických komunikácií (d'alej SEK) spoločnosti Slovak Telekom 
a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
Stave je povinný rešpektovat' nasledovné: 
1.Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) 
a zároveň  je potrebné dodržat' ustanovenie §65 zákona č.351/2011 Z.z, o ohcrane proti rušeniu. 
2.Vyjadrenie stráca platnost' 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 nespiní povinnosť  
podl'a bodu 3. 
3.Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorú 
podal uvedenú žiadost' je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej 
dokumentácie stavby), vyzvat' spoločnost' Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych 
podmienok ochrany alebo predloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti 
povereného správou sieti. 
4.V zmysie §66 ods.7 zákona č, 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu 
stavby musí zakreslit' priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za spinenie tejto povinnosti 
zodpovedá projektant. 
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5.Zároveň  upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods.10 zákona č.351/2011 Z.z. je potrebné 
uzavriet' dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých 
SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovat' prekládku SEK. 
6.Upozorňujeme žiadatel'a, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovat' podmienka 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriad'ovania skládok 
materiálu a zriad'ovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch 
a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení. 
7.V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná siet', ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., 
je potrebné zo strany žiadatel'a zabezpečit' nadzemnú siet' proti poškodeniu alebo narušeniu 
ochranného pásma. 
8.Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podl'a 
§68 zákona é. 351/2011 Z.z.O elektronických komunikáciách v platnom znení. 
9.V prípade, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnost'ou z akýchkol'vek dôvodov 
pokračovat' po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost', je povinný zastavit' zemné práce a 
požiadat' o nové vyjadrenie. 
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať  o vytýčenie polohy SEK 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhl'adom k 
tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzat' zariadenia iných prevádzkovatel'ov, 
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme 
žiadatel'a na povinnost' vyžiadat' si obdobné vyjadrenie od prevádzkovatel'ov týchto zariadení. 
10.Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú 
aplikáciu na stránke: www.telekom.sk  
11.Stavebník alebo ním poverená osoba je povinný bez ohl'adu na vyššie uvedené body dodržať  
pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 
12.Žiadatel' môže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia 
pre účel konaní podl'a stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadatel' nie je 
oprávnený poskytnuté informácie a dáta d'alej rozširovať, prenajímat' alebo využívat' bez súhlasu 
spoločnosti Slovak Telekom a.s, 
13.žiadatel'a zároveň  upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojit' nehnutel'nost' na verejnú 
elektronickú komunikačnú siet' úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie dopinit' aj telekomunikačnú prípojku. 
14.Poskytovatel' negarantuje geodetickú presnost' poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje žiadatel'a povinnosti požiadat' o vytýčenie. 
15.Pílohy k vyjadreniu: 
• Všeobecné podmienky ochrany SEK » Situačný výkres 
obsahujúci záujmové územie žiadatel'a 

UPC BROOADBAND SLOVAKIA, s.r.o. — stanovisko zo dňa 12.02.2020: 
S vydaním UR — SP danej stavby súhlasíme, pretože v lokalite stavby sa nenachádza siet' 
UPC 

15. Stavba musí byt' 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 oznámit' začatie stavby 
príslušnému stavebnému úradu. 

17. Stavebník zabezpečí spinenie podmienok dotknutých orgánov, správcov sietí a Mesta Pezinok. 

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

19. 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. 

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

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

22. Stavebník je povinný vykonat' 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' 
bezpečnost' prevádzky na pozemných komunikáciách s ohl'adom na osoby 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 sieťam technického vybavenia územia 
a k požiarnemu zariadeniu. 

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

24. Pri realizácii prác je potrebné dodržiavat' 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 spósobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

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

26. 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. 

27. Po ukončení stavby je stavebník povinný poži,adat' 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 predĺžení musí byt' aj právoplatne rozhodnuté. 

Odewodnenie 
Stavebník podal dňa 22.04.2021 na Mesto Pezinok — špeciálny stavebný úrad žiadost' o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu: Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 — SO 03 spevnené plochy 
a chodníky, Pezinok (parc. č. 733/1, 733/8, 1071/2, 1071/7 KN C, kat. úz. Pezinok). 

Z dôvodu, že žiadost' nebola úpiná, Mesto Pezinok, stavebný úrad dňa 09.06.2021 rozhodnutím č. 5/72-
prer.SP/2459-11923/2021 konanie prerušilo a vyzvalo stavebníka na jej dopinenie. 

Mesto Pezinok — špeciálny 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 13.09.2021 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 
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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: Mesto Pezinok, Mesto Svätý Jur, Okresný úrad Pezinok, 
odbor starostlivosti o životné prostredie - Štátna správa odpadového hospodárstva, Štátna správa 
ochrany prírody a krajiny, Štátna vodná správa, OR HaZZ v Pezinku, Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska, Slovenský zväz telesne postihnutých, Bratislava, Bratislavská vodárenská spoločnost' a.s., 
SPP — distribúcia, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., Orange Slovensko a.s., Slovak Telekom 
a.s., UPC BROOADBAND SLOVAKIA, s.r.o.. Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok tohto 
rozhodnutia. 

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané Mestom Svätý Jur pod č. SÚ/10889/825/2020-Po dňa 
03.07.2020. 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. 

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 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 
spôsobom a taktíež je zverejnené aj na internetovéj stránke Mesta Pezinok — vvvvw.pezinok.sk  
Posledný deň  tejto lehoty je dňom doručenia. 

Vyvesené dňa: 	 pk/ĺ 
	

Zvesené dňa: 

Pečiatka a podpis: 
	

Pečiatka a podpis: 

{'`,' 
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Príloha pre stavebníka: dokumentácia overená v stavebnom konaní 
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Doručí sa: 
verejnou vyhláškou: 
1. Stavebník: Mesto Pezinok - Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok 
2. Vlastníci susedných pozemkov a stavieb dotknutí navrhovanou stavbou 
3. Projektant: ATELIER.AT, s.r.o., 925 08 Čierny Brod 213 

Dotknutým orgánom: 
4. Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok 
5. Okresné riaditel'stvo PZ v Pezinku - ODI, Šenkvická cesta 14, 902 01 Pezinok 
6. OÚ Pezinok - OSŽP - úsek ŠVS, M.R.štefánika 10, 902 01 Pezinok 
7. OÚ Pezinok - OSŽP - OPaK, M.R.štefánika 10, 902 01 Pezinok 
8. OÚ Pezinok - OSŽP - úsek odpadového hospodárstva, M.R.štefánika 10, 902 01 Pezinok 
9. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava-Karlova Ves 
10. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 1071/19, 852 12 Bratislava-Petržalka 
11. Mesto Pezinok — oddelenie stratégie a životného prostredia, referát živ.prostredia, komunálnych 

služieb a dopravy, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok 
12. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto 
13. Bratislavská vodárenská spoločnost', a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružino 

Na vedomie: 
14. Stavebník: Mesto Pezinok - Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok 
15. Projektant: ATELIER.AT, s.r.o., 925 08 Čierny Brod 213 
16. Mesto Pezinok - primátor mesta, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok 
17. Mesto Svätý Jur, Prostredná ulica 29, 900 21 Svätý Jur 

Vybavuje: Ing. Znášiková, tel. 033/6901 702 
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