OBEC ROVINKA
PSČ 900 41 Rovinka 350

Č.j.:SÚ-54-212/1392/2017/15/Šin.

Rovinka, dňa 15.05.2017

ROZHODNUTIE
Obec Rovinka zastúpená starostom, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len
„stavebný úrad“) podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
podľa § 2 písm. e) a § 4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa § 88 ods.1 písm. b) a §
88a stavebného zákona a podľa §§ 32,33,46 a 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „správny poriadok „ ) dodatočne
povoľuje
Mgr. Juraj Kavacký, Segnerova č.6, Bratislava

stavebníkovi

:

stavbu

:

„ Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami „
- spevnená plocha pre päť parkovacích stání
- domové prípojky vody, kanalizácie a elektriny

miesto stavby

:

parcela č.329/142
katastrálne územie Rovinka

druh stavby

:

novostavba

účel stavby

:

bytová budova – bývanie

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Podmienky pre realizáciu stavby :
Predmetom povolenia je novostavba samostatne stojaceho prízemného objektu, s ustúpeným
II.NP, zastrešený plochou strechou, v ktorom sú riešené dve bytové jednotky a ktoré sú dispozične
odlišné. Jedna bytová jednotka sa nachádza v prízemnej časti stavby a druhá bytová jednotka
v prízemnej časti a v ustúpenom II.NP.
Stavba bude napojená domovými prípojkami na jestvujúce verejné rozvody elektriny, vody
a kanalizácie, ktoré sú dovedené na hranicu pozemku. Pre potreby rodinného domu bude na vlastnom
pozemku vytvorených päť parkovacích stání.
1) Stavba je osadená presne podľa zakreslenia v situácii umiestnenia stavby, ktorá je nedeliteľnou
súčasťou overenej projektovej dokumentácie, t.j.:
- min. 3,935 a max. 4,71 m od pozemku parc.č.329/143 k.ú. Rovinka
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- 4,50 m od pozemku parc.č.329/141 k.ú. Rovinka
- 8,50 m od pozemku parc.č.329/59 k.ú. Rovinka – budúca miestna komunikácia
- min.5,56 a max. 7,07 m od pozemku parc.č.329/58 k.ú. Rovinka – budúca
miestna komunikácia
1.2 zastavaná plocha stavby : 177,54 m2
1.3 podlahová plocha stavby: 183,77 m2
1.4 maximálna výška stavby : + 6,580 m od ± 0,00 = podlaha prízemia
1.5 tvar strechy : plochá.
1.6 doba trvania stavby : trvalá.
2) So stavbou možno pokračovať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí
tunajší stavebný úrad.
3) Stavba bude dokončená podľa predloženej overenej projektovej dokumentácie, ktorá je
nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
4) Pre dokončenie stavby sa určuje lehota do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
5) Počas stavebných prác musí stavebník urobiť opatrenia a postupovať v zmysle ustanovení
vyhlášky Min.práce a sociálnych vecí 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.
6) Stavba sa bude dokončovať dodavateľsky. Zhotoviteľom stavby je oprávnená spoločnosť
JADRAN rental services s.r.o., Svetlá č.1 Bratislava.
7) Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom " Stavba povolená" s týmito
údajmi:
označenie stavby
označenie stavebníka
kto stavbu realizuje
kto stavbu povolil
termín začatia a ukončenia stavby
8) Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k pôsobeniu
škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby
vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na
životné prostredie.
9) Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa prác až do skončenia stavebných
prác.
10) Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby.
11) Stavebník je povinný v zmysle § 43f stavebného zákona uskutočňovať stavbu a používať
stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov ( zák.č.90/1998 Z.z. o stavebných
výrobkoch ) vhodné na použitie v stavbe.
12) Stavebník dodrží pri realizácii stavby tieto podmienky dotknutých orgánov a právnických osôb:
Podmienky Západoslovenskej distribučnej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 02.12.2016:

Hore uvedená stavba bude napojená z vyprojektovanej NN káblovej distribučnej siete po
jej vybudovaní a uvedení do prevádzky z vyprojektovanej NN rozpojovacej istiacej
skrine SR 8/2 za predpokladu vybudovania dvoch nových NN káblových prípojok a
dvoch skupinových elektromerových rozvádzačov pre dve odberné miesta na vlastné
náklady žiadateľa pričom deliacim miestom budú poistkové spodky v hore uvedenej NN
rozpojovacej istiacej skrini SR. Vyprojektovanú NN káblovú distribučnú sieť vybuduje
spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., ako súčasť stavby „Rovinka, MOK pre
výstavbu rodinných domov, TS 630 kVA, Prípojky VN a NN" na základe Zmluvy o
spolupráci č. 1613100030-ZoS uzatvorenej medzi spoločnosťou Západoslovenská
distribučná a.s. a spoločnosťou Bakoš I Jurík, s.r.o..

Skupinové elektromerové rozvádzače budú umiestnené na verejne prístupnom mieste na
hranici pozemku tak, aby boli prístupné pracovníkom energetiky v každú dennú a nočnú
dobu - zodpovedný investor.

Pripojenie budúcich koncových odberateľov bude riešené samostatne na základe Zmlúv
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o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľov do distribučnej sústavy
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby.

Hlavný istič pred elektromerom bude 3 x 25 A char. B pre každé odberné miesto.

Stavebník je povinný rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti
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 VVN a zariadenia oznamovacie na
tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3.

Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto
stavbe je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a
identifikovanie káblov patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..

Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným
spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia
príslušných STN.

Pri prácach na zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s. požiadať pracovníka TSEZ Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku odpadového
hospodárstva, uvedené v stanovisku zo dňa 26.01.2017:



Stavebník je povinný dodržať ust.zák.č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
o odpadoch.

Vzniknutý nevyužitý odpad uložiť na riadenú skládku. Doklad o zneškodnení odpadu
predložiť na OÚ v Senci, odbor ŽP – úsek odpadového hospodárstva a pri kolaudácii
stavby.

Pri stavebných prácach a preprave stavebného materiálu dodržiavať čistotu na priľahlých
komunikáciách a verejných priestranstvách. Pri realizácii stavby nevytvárať
medziskládky.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku ochrany prírody, uvedené
v stanovisku zo dňa 21.12.2016:



Na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na
území SR) podľa zákona 5. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Územie sa nachádza mimo chránených území siete NATURA 2000, na území,
kde platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na území SR).

Pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne § 4, ods. 1 cit. zákona a to: každý je pri
vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť lebo zničiť rastliny alebo
živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich
zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

V zmysle § 9, ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
zákona č. 479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. O
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa
vyjadrenie pre vydanie stavebného povolenia nevyžaduje, ak sa jedná o činnosť v
súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce, v jej zastavanom území.
Podmienky Bratislavskej vodárenskej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 13.12.2016:




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.
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K žiadosti o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu nie je
možné sa vyjadriť, nakoľko navrhované riešenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej
prípojky je pripojené na rozvody, ktoré nie sú v majetku ani v prevádzke BVS.

O pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu bude možné
požiadať až po dobudovaní verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, kolaudácii a po
majetkoprávnom vysporiadaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s BVS a.s.
13) Osobitné podmienky

Počas výstavby je stavebník povinný dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia obce
Rovinka.

Zariadenie staveniska, pomocné konštrukcie a iné technické zariadenia musia byť
bezpečné, stavenisko musí byť vhodným spôsobom oplotené a zabezpečené proti
prístupu nepovolaných osôb.

Vozidlá stavby musia vychádzať zo staveniska na miestnu komunikáciu, ako aj na cestu
I/63 bez zvyškov zeminy resp. iného znečistenia. Ich čistenie bude zabezpečené v zmysle
predloženého Projektu organizácie výstavby.
14) Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudáciu
podá stavebník písomne na Obecnom úrade Rovinka
15) V kolaudačnom konaní stavebník preukáže, akým spôsobom sú odvádzané dažďové vody zo
strechy do vsaku ( fotodokumentácia konkrétneho vsakovacieho systému pred jeho zasypaním )
a zo spevnených plôch ( parkovacích stání ).
Odvod dažďových vôd do verejnej kanalizácie a uličného vsakovacieho systému sa nepovoľuje.
18) Stavebník ďalej ku kolaudačnému konaniu predloží:

doklad o zameraní stavby ( geometrický plán ),

doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok (revízne správy, protokoly ),

doklady o overení vhodných stavebných výrobkov ( certifikáty ),

právoplatné stavebné povolenie,

preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní

právoplatné kolaudačné rozhodnutia na komunikácie

právoplatné kolaudačné rozhodnutie na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriny a

energetický certifikát stavby.
V stavebnom konaní vznieslo námietky Združenie domových samospráv Námestie SNP č.13,
Bratislava, ktorým stavebný úrad nevyhovel.
Za vydanie tohto rozhodnutia bol podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov zaplatený poplatok v sume 150,00 €.
ODÔVODNENIE
Mgr. Darina Marunová, Krajná č.23 Dunajská Lužná, ktorá je splnomocnená zastupovať
stavebníka Mgr. Juraja Kavackého, podala tunajšiemu stavebnému úradu žiadosť o vydanie
dodatočného stavebného povolenia na novostavbu rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami,
s vybudovaním domových prípojok vody, kanalizácie, elektriny, spevnenej plochy pre päť
parkovacích stání na pozemku parc.č.329/142 kat.územie Rovinka.
Právo realizovať stavbu na pozemku parc.č.329/142 kat.územie Rovinka stavebník v konaní
preukázal v súlade s § 58 ods. 2 stavebného zákona, a to preukázal iné práve k pozemku podľa § 139
ods.1 predložením „ Nájomnej zmluvy „ , uzatvorenej s vlastníkom pozemku spoločnosťou 3P
Development s.r.o. dňa 02.10.2016.
Na stavby rodinných domov, ktorého súčasťou je pozemok parc.č.329/136 k.ú. Rovina, bolo obcou
Rovinka
vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Na základe uvedeného oznámil stavebný úrad účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie
konania o dodatočnom povolení stavby, upustil podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od ústneho
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pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány si mohli uplatniť námietky
a pripomienky v určenej lehote.
V lehote vzniesol námietky účastník konania - dotknutá verejnosť Združenie domových samospráv
Bratislava v znení:
Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l resp. §59 ods.l písm.c
Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. v
predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami"
uplatňuje nasledovné pripomienky:
• K predmetnej stavbe „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami" bolo vykonané
zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv
uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su
minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy
Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo
zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné
stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom
konaní uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom územnom konaní o umiestnení
stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
• Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že
sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní
dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.

•

•

•

Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický orgán MDVaRR SR)
ako aj príslušného správcu dotknutých komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je
dostatočné.
Žiadame, aby okolie stavby „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami" bolo upravené
ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich pripomienok uplatnených v
zisťovacom konaní.
Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj tzv. dažďové záhrady
(www.samospravvdomov.org/files/dazdove zahrady.pdf). Dažďové záhrady plnia dôležité
ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických
dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody späť
do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj krajinárske
dielo.
Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia),
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj
zákona o odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame
preto, aby sa nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí
musí správny orgán uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v
zmysle §47 ods.3 posledná veta Správneho poriadku. Uvedené opatrenia budeme
vyžadovať aj v následných povoľovacích konaniach. Združenie domových samospráv na
požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti.
Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou , ktoré
zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 I
vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď.l
informačný
materiál
Národnej
recyklačnej
agentúry
SR
(www.samospravvdomov.org/files/vegetacne dielce.pdf).
Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
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•

•

•

v znení neskorších predpisov sa pozemná komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a
udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja
dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných
komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických
predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na
zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016
schvaľuje a vydáva technická predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov,
projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry.
Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle
Slovenskej správy ciest http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisv-rezortu.ssc. Navrhované stavebno-konštrukčné
prvky dažďových záhrad a retenčných povrchov spevnených plôch plne vyhovujú týmto
technickým predpisom a je preto nutné ich v povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s
ohľadom na ustanovenia iných zákonov. Združenie domových samospráv na požiadanie
poskytne konzultácie v tejto oblasti.
Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci
stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento nebol súčasťou odôvodnenia
napadnutého rozhodnutia a tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska
vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s
klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5
zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti
životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Týmito otázkami sa zaoberajú aj tri
predchádzajúce body nášho stanoviska. Technické riešenie musí spĺňať isté kvalitatívne aj
technické parametre pričom nami navrhované pripomienky sú zrealizovateľné v našich
podmienkach. Viac k tejto téme napr.:
http://www.uzemneplanv.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach.
Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedou farbou

S realizáciou stavby „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami" súhlasíme za predpokladu
splnenia vyššie uvedených pripomienok a návrhov.
Nakoľko sa v predmetných konaniach bude konať o dodatočnom povolení stavby, žiadame, aby
stavebný úrad overil splnenie požiadaviek Združenia domových samospráv v týchto konaniach
o dodatočnom povolení stavby.
Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v stavebnom
rozhodnutí.
Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 resp.ods.3 správneho poriadku cestou elektronickej
podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
Vyjadrenie v konaní "Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami - l.etapa"
Oznámenie o začatí konania obsahuje odvolávku na §58a ods.3 Stavebného zákona, ktorým sa
upravujú niektoré náležitosti začatia stavebného konania o povolení stavby; avšak text oznámenia
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konštatuje začatie územného konania na umiestnenie stavby. Zverejnený návrh však žiada o
umiestnenie stavby. Uvedené oznámenie je teda zmätočné a žiadame o nápravu zverejnením novej
verejnej vyhlášky.
Podobne zmätočné je oznámenie aj v časti keď obec Rovinka postupuje ako špeciálny stavebný
úrad podľa §120 Stavebného zákona, hoci ako špeciálny stavebný úrad môže obec postupovať len
pri stavebných komunikáciách líniových dopravných stavbách a návrh na vydanie územného
rozhodnutia obsahuje všetky stavebné objekty. Nie je teda zrejmé ani to, kedy je obec Rovinka v
pozícia normálneho stavebného úradu a kedy špeciálneho stavebného úradu, nakoľko sa má
formálne jednať o viaceré konania. Žiadame o nápravu zverejnením novej verejnej vyhlášky.
Združenie domových samospráv má podľa §34 ods.l a §59 ods.l písm.c Stavebného zákona v
zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. postavenie účastníka územného aj stavebného
konania, ktorého záujmy a práva môžu byť v stavebnom konaní priamo dotknuté, pričom rozsah
týchto práv a záujmov je definovaný minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok v zisťovacom
konaní. Vzhľadom na uvedené si aj v územnom konaní uplatňujeme všetky pripomienky zo
zisťovacieho konania v plnom rozsahu aj v konaniach podľa stavebného zákona a to:
1.
Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
2.
Žiadame doplniť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce
križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy
vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z
koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od
uvedenia stavby do prevádzky).
3.
Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením
príslušnej normy STN 73 6110.
4.
Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami
bytových domov a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame
využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
5.
V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí požadujeme použitie vegetačných dielcov, ktoré
zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 I
vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znižia tepelné napätie v danom území, viď
informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR
www.samospravydomov.org/files/vegetacne dielce.pdf.
6.
Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v
súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.
7.
Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
8.
Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
9.
Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event, inú zástavbu s dlhodobým pobytom
osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický
posudok a svetlotechnický posudok.
10. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
11. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného
objektu, ktorý vs,_ po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
12. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako
verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo všetkých
smerov.
13. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
14. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

mikroklímy a jej bilancie.
Alternatívou k bodom 11 až 14 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj
vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená
strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou
termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe
fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo
neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne
budovanie sociálneho, kultúrneho
a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície
ekonomicky aj marketingovo.
Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 14 bude predmetom obstarávania
resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky: - otvorená súťaž, o ktorej
sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov; - zverejnená na webstránke projektu; - vo
výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú dokumentáciu,
zástupca mestskej aj miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti a predstaviteľ
akademickej umeleckej obce; - investor bude rešpektovať výsledok tejto súťaže; - dielo
rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj charakter danej
lokality..
Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme
spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych
vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného
posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít
predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky
predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom
je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale
rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a
navrhovaného zámeru.
Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.
Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť
umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farboi,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedého farbou

23. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
24. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je

Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné
konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby
sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí
týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva.
Ďalej si uplatňujeme nasledovné pripomienky:
• Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj tzv.
dažďové záhrady (www.samospravydomov.org/files/dazdove zahrady.pdf)
ako plne funkčné retenčné nádrže.
• Dažďové záhrady plnia dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú
teplotu až o 5 °C v tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene
pracovníkov, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; z
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technického hľadiska sa jedná o technické dielo plne funkčných retenčných nádrží.
Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou ,
ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania
minimálne 8 I vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom
území (www.samospravvdomov.org/files/vegetacne dielce.pdf).
• Uvedené pripomienky žiadame uviesť v stavebnom povolení ako záväznú podmienku
podľa §66 ods.3 písm.b Stavebného zákona.
• Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci
stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento nebol súčasťou odôvodnenia
napadnutého rozhodnutia a tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska
vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
Všetky uvedené pripomienky a požiadavky žiadame uviesť v územnom a stavebnom konaní ako
požiadavky účastníka konania podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona resp. §66 ods.3 písm.b
a ods.4 písm.d Stavebného zákona spolu s ich vyhodnotením.
Stavebný úrad upozorňujeme, že doručovanie verejnou vyhláškou podľa 36 ods.4 Stavebného
zákona je možné len pri líniových stavbách a pri veľkom počte účastníkov konania. Predmetná
stavba nie je líniovou stavbou, aj keď jej súčasťou je líniová podstavba; stavebný zákon priamo
zároveň nedefinuje veľký okruh účastníkov konania. Napriek tomu nie je určenie veľkého počtu
účastníkov na voľnej úvahe stavebného úradu, nakoľko aplikáciou zákona analógiou v zmysle §2
ods.2 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a v zmysle §24 ods.11 zákona EIA č.24/2006 Z.z. je veľkým
počtom účastníkov viac ako 50 účastníkov konania. Žiadame preto doručovanie písomností podľa
§24 resp. §25 Správneho poriadku.
•

Združenie domových samospráv ako účastník povoľovacích konaní podľa stavebného zákona
týmto stavebnému úradu oznamuje toto svoje
STANOVISKO V KONANIACH Č. ŠSÚ-68/260-1202/2016/2/HAN, SÚ-77-245/1159/2016/2/ŠIN,
SÚ- 77-245/1170/2016/3/ŠIN, SÚ-78-247/1171/2016/2/ŠIN, SÚ-77-247/1189/2016/3/ŠIN,
Združenie domových samospráv si v zisťovacom konaní ukončeného rozhodnutím č.
XXXXXXXXXXXXXXXXX uplatnilo nasledovné pripomienky a návrhy:
1.
Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
2.
Žiadame doplniť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre
existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť
širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej
súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy
v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
3.
Žiadame redukovať počet križovatiek na odstavní a parkovacie plochy/parkoviská na
maximálne dve.
4.
Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym
znením príslušnej normy STN 73 6110. Obzvlášť treba preveriť či už nie je
prekročená hranica 500 parkovacích miest pre povinné hodnotenie.
5.
Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou
zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.
6.
V prípade kladného odporúčacieho stanoviska žiadame statickú dopravu (parkovanie)

9

riešiť výlučne v podzemných garážach. Časť podzemného parkoviska má byť verejnosti
prístupná aj bezplatne.
7.
Žiadame do zámeru zapracovať aj verejné priestranstvo slúžiace celej lokalite a upravené
ako napríklad park, ihrisko, námestie, fontána, ktorý však po realizácii bude prístupný
širokej verejnosti. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol
realizovaný park ako verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a
voľne prístupný zo všetkých smerov.
8.
Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event, inú zástavbu s dlhodobým
pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy,
dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
9.
Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
10.
Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
11.
Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu
lokálnej mikroklímy a jej bilancie.
12.
Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území.
Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním
analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy
vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
13.
Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu
maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V
tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho
vyjadrenia.
14.
Žiadame, aby bol zámer vyhodnocovaný spolu so zámerom novej bytovej štvrte, pre
ktorú sa cestná infraštruktúra buduje.
Uvedené pripomienky si uplatňujeme v plnom znení aj v predmetných konaniach č.j. ŠSÚ68/260- 1202/2016/2/HAN, SÚ-77-245/1159/2016/2/ŠIN, SÚ-77-245/1170/2016/3/ŠIN, SÚ-78247/1171/2016/2/ŠIN, SÚ- 77-247/1189/2016/3/ŠIN.
Dňa 16.04.2016 sme obci Rovinka doručili náš návrh na obnovu konania č.j. SÚ204/800/2014-2985/2015/10/HAN a jeho preskúmanie mimo odvolacie konanie. O tomto podaní
sa do dnešného dňa nerozhodlo, preto žiadame konania č. ŠSÚ-68/260-1202/2016/2/HAN, SÚ77-245/1159/2016/2/ŠIN, SÚ-77-245/1170/2016/3/ŠIN, SÚ-78- 247/1171/2016/2/ŠIN, SÚ-77247/1189/2016/3/ŠIN prerušené podľa §29 ods.l Správneho poriadku.
Zároveň navrhujeme, aby v predmetnej veci bolo zvolané ústne prerokovanie podľa §21
Správneho poriadku.
____________________________________________
Stavebný úrad sa vznesenými námietkami zaoberal a nevyhovel námietkam účastníka konania
z nasledovných dôvodov:
- stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka Mgr. Juraja Kavackého, zastúpeného Mgr.
Darinou Marunovou zo dňa 24.03.2017 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom
listom zo dňa 10.04.2017 začatie konania o dodatočnom povolení stavby rodinného domu na
pozemku p.č.329/142 k.ú. Rovinka podľa § 88 ods.1 písm. b) a § 88a stavebného zákona,
podľa § 61 ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania. Súčasne upozornil
účastníkov a dotknuté orgány, že na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť
uplatnené v územnom konaní sa neprihliadne.
Územného konania na stavbu „ Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami – I.etapa“ sa
zúčastnil p. Marcel Slávik – predseda Združenia domových samospráv, ktorý si v územnom
konaní uplatnil pripomienky, ktorým stavebný úrad vyhovel. Stavebný úrad vydal na
horeuvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.j.SÚ-37-161/2528/2016/36/Šin.
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dňa 30.08.2016 a doručené bolo všetkým účastníkom konania. Nakoľko sa nikto z účastníkov
konania neodvolal, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Vzhľadom k tomu, že námietky Združenia domových samospráv boli vznesené už v zisťovacom
konaní podľa zák.č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a boli uplatnené aj pri
územnom pojednávaní resp. mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní, stavebný úrad
v tomto konaní o dodatočnom povolení stavby na ne neprihliadol.
Námietkami, ktoré sa netýkajú dodatočného povolenia stavby rodinného domu s dvomi
bytovými jednotkami na parc.č.329/142 k.ú. Rovinka a námietkami, ktoré sú zmätočné, sa
stavebný úrad nezaoberal.
_________________________________________________
V konaní o dodatočnom povolení stavby rodinného domu stavebný úrad skúmal, či jej
dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejným záujmom chráneným staveným zákonom alebo
osobitnými predpismi, a to najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, vyjadrené
v územnoplánovacej dokumentácii, územnoplánovacích podkladoch, ďalej so starostlivosťou o
životné prostredie, so základnými požiadavkami na stavby podľa stavebného zákona, podľa
všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a podľa osobitných záujmov chránených orgánmi
štátnej správy podľa osobitných predpisov v konaniach podľa stavebného zákona, najmä orgány
požiarnej ochrany, ochrany zdravia ľudí, ochrany ovzdušia, prírody a krajiny, odpadového
hospodárstva.
Po vyhodnotení žiadosti , predložených dokladov a projektovej dokumentácie stavebný úrad
konštatuje, že v konaní bolo preukázané, že dodatočne povoľovaná stavba nie je realizovaná
v rozpore s verejnými záujmami.
Podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie pre Obec Rovinka, ktorou je Územný plán obce
Rovinka schválený Obecným zastupiteľstvom uznesením č.15/2001 zo dňa 11.7.2001 v znení jeho
zmien a doplnkov č.1/2009 schválenými Obecným zastupiteľstvom uznesením č.77/2010 zo dňa
13.10.2010 a zmeny územného plánu obce Rovinka – jún 2012, schválené v obecnom zastupiteľstve
uznesením č.4/2013 dňa 9.01.2013 ( ďalej len platný UP ) je pozemok parc.č.329/142 kat.územie
Rovinka
zaradený do funkčnej plochy F1-F-8 – individuálne formy bývania a na 25 rodinných
domov vo funkčnej ploche F1-F-8 bolo dňa 30.08.2016 vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod
č.j.SÚ-37-161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Dotknuté orgány, ktoré posudzovali projektovú dokumentáciu stavby podľa osobitných predpisov,
nevzniesli žiadne námietky, resp. dali podmienky pre jej realizáciu tak, ako je to uvedené
v podmienkach pre dokončenie stavby.
Stavba je voči všetkým susedným pozemkom umiestnená podľa § 6 ods. ods.3 vyhl.č.532/2002 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.
K žiadosti bola predložená predpísaná projektová dokumentácia, ktorá rešpektuje všeobecne
technické požiadavky na výstavbu, ochranu životného prostredia a je vypracovaná oprávneným
projektantom.
Stavbou nie sú dotknuté záujmy ochrany prírody.
K vydaniu povolenia sa kladne vyjadrili dotknuté orgány a právnické osoby s podmienkami, ktoré sú
uvedené vo výroku rozhodnutia.
Bez pripomienok vydali kladné stanoviská:
- OR Hasičského a záchranného zboru Pezinok stanovisko zo dňa 08.12.2016.
- SPP distribúcia a.s. stanoviskom z 13.12.2016.
Ďalej bolo predložené:
- Záväzné stanovisko OÚ Senec, odboru ŽP, úseku posudzovania vplyvov na ŽP zo dňa
15.05.2017, v ktorom konštatuje, že návrh na vydanie stavebného povolenia na „novostavbu
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OBEC ROVINKA
PSČ 900 41 Rovinka 350

Č.j.:SÚ-71-280/2370/2017/5/Šin.

Rovinka, dňa 11.07.2017

ROZHODNUTIE
Obec Rovinka zastúpená starostom, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len
„stavebný úrad“) podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
podľa § 2 písm. e) a § 4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa § 88 ods.1 písm. b) a §
88a stavebného zákona a podľa §§ 32,33,46 a 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „správny poriadok „ ) dodatočne
povoľuje
stavebníkovi

:

Mgr. Juraj Kavacký, Segnerova č.6, Bratislava

stavbu

:

„ Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami „
- spevnená plocha pre päť parkovacích stání
- domové prípojky vody, kanalizácie a elektriny

miesto stavby

:

parcela č.329/130
katastrálne územie Rovinka

druh stavby

:

novostavba

účel stavby

:

bytová budova – bývanie

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Podmienky pre realizáciu stavby :
Predmetom povolenia je novostavba samostatne stojaceho prízemného objektu, s ustúpeným
II.NP, zastrešený plochou strechou, v ktorom sú riešené dve bytové jednotky a ktoré sú dispozične
odlišné. Jedna bytová jednotka sa nachádza v prízemnej časti stavby a druhá bytová jednotka
v prízemnej časti a v ustúpenom II.NP.
Stavba bude napojená domovými prípojkami na jestvujúce verejné rozvody elektriny, vody
a kanalizácie, ktoré sú dovedené na hranicu pozemku. Pre potreby rodinného domu bude na vlastnom
pozemku vytvorených päť parkovacích stání.
1) Stavba je osadená presne podľa zakreslenia v situácii umiestnenia stavby, ktorá je nedeliteľnou
súčasťou overenej projektovej dokumentácie, t.j.:
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- 5,840 m od pozemku parc.č.329/131 k.ú. Rovinka
- min. 3,860 m od pozemku parc.č.329/127 a 329/126 k.ú. Rovinka
- 7,235 m od pozemku parc.č.329/129 k.ú. Rovinka
- min. 5,525 m a max.7,100 m od pozemku parc.č.329/147 k.ú. Rovinka – budúca miestna
komunikácia
1.2 zastavaná plocha stavby : 177,54 m2
1.3 podlahová plocha stavby: 183,77 m2
1.4 maximálna výška stavby : + 6,580 m od ± 0,00 = podlaha prízemia
1.5 tvar strechy : plochá.
1.6 doba trvania stavby : trvalá.
2) So stavbou možno pokračovať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí
tunajší stavebný úrad.
3) Stavba bude dokončená podľa predloženej overenej projektovej dokumentácie, ktorá je
nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
4) Pre dokončenie stavby sa určuje lehota do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
5) Počas stavebných prác musí stavebník urobiť opatrenia a postupovať v zmysle ustanovení
vyhlášky Min.práce a sociálnych vecí 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.
6) Stavba sa bude dokončovať dodavateľsky. Zhotoviteľom stavby je oprávnená spoločnosť
JADRAN rental services s.r.o., Svetlá č.1 Bratislava.
7) Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom " Stavba povolená" s týmito
údajmi:
označenie stavby
označenie stavebníka
kto stavbu realizuje
kto stavbu povolil
termín začatia a ukončenia stavby
8) Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k pôsobeniu
škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby
vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na
životné prostredie.
9) Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa prác až do skončenia stavebných
prác.
10) Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby.
11) Stavebník je povinný v zmysle § 43f stavebného zákona uskutočňovať stavbu a používať
stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov ( zák.č.90/1998 Z.z. o stavebných
výrobkoch ) vhodné na použitie v stavbe.
12) Stavebník dodrží pri realizácii stavby tieto podmienky dotknutých orgánov a právnických osôb:
Podmienky Západoslovenskej distribučnej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 02.12.2016:

Hore uvedená stavba bude napojená z vyprojektovanej NN káblovej distribučnej siete po
jej vybudovaní a uvedení do prevádzky z vyprojektovanej NN rozpojovacej istiacej
skrine SR 8/2 za predpokladu vybudovania dvoch nových NN káblových prípojok a
dvoch skupinových elektromerových rozvádzačov pre dve odberné miesta na vlastné
náklady žiadateľa pričom deliacim miestom budú poistkové spodky v hore uvedenej NN
rozpojovacej istiacej skrini SR. Vyprojektovanú NN káblovú distribučnú sieť vybuduje
spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., ako súčasť stavby „Rovinka, MOK pre
výstavbu rodinných domov, TS 630 kVA, Prípojky VN a NN" na základe Zmluvy o
spolupráci č. 1613100030-ZoS uzatvorenej medzi spoločnosťou Západoslovenská
distribučná a.s. a spoločnosťou Bakoš I Jurík, s.r.o..

Skupinové elektromerové rozvádzače budú umiestnené na verejne prístupnom mieste na
hranici pozemku tak, aby boli prístupné pracovníkom energetiky v každú dennú a nočnú
dobu - zodpovedný investor.
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Pripojenie budúcich koncových odberateľov bude riešené samostatne na základe Zmlúv
o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľov do distribučnej sústavy
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby.

Hlavný istič pred elektromerom bude 3 x 25 A char. B pre každé odberné miesto.

Stavebník je povinný rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti
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 VVN a zariadenia oznamovacie na
tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3.

Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto
stavbe je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a
identifikovanie káblov patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..

Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným
spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia
príslušných STN.

Pri prácach na zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s. požiadať pracovníka TSEZ Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku odpadového
hospodárstva, uvedené v stanovisku zo dňa 26.01.2017:



Stavebník je povinný dodržať ust.zák.č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
o odpadoch.

Vzniknutý nevyužitý odpad uložiť na riadenú skládku. Doklad o zneškodnení odpadu
predložiť na OÚ v Senci, odbor ŽP – úsek odpadového hospodárstva a pri kolaudácii
stavby.

Pri stavebných prácach a preprave stavebného materiálu dodržiavať čistotu na priľahlých
komunikáciách a verejných priestranstvách. Pri realizácii stavby nevytvárať
medziskládky.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku ochrany prírody, uvedené
v stanovisku zo dňa 21.12.2016:



Na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na
území SR) podľa zákona 5. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Územie sa nachádza mimo chránených území siete NATURA 2000, na území,
kde platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na území SR).

Pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne § 4, ods. 1 cit. zákona a to: každý je pri
vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť lebo zničiť rastliny alebo
živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich
zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

V zmysle § 9, ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
zákona č. 479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. O
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa
vyjadrenie pre vydanie stavebného povolenia nevyžaduje, ak sa jedná o činnosť v
súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce, v jej zastavanom území.
Podmienky Bratislavskej vodárenskej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 13.12.2016:




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
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verejných vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.



K žiadosti o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu nie je
možné sa vyjadriť, nakoľko navrhované riešenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej
prípojky je pripojené na rozvody, ktoré nie sú v majetku ani v prevádzke BVS.

O pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu bude možné
požiadať až po dobudovaní verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, kolaudácii a po
majetkoprávnom vysporiadaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s BVS a.s.
13) Osobitné podmienky

Počas výstavby je stavebník povinný dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia obce
Rovinka.

Zariadenie staveniska, pomocné konštrukcie a iné technické zariadenia musia byť
bezpečné, stavenisko musí byť vhodným spôsobom oplotené a zabezpečené proti
prístupu nepovolaných osôb.

Vozidlá stavby musia vychádzať zo staveniska na miestnu komunikáciu, ako aj na cestu
I/63 bez zvyškov zeminy resp. iného znečistenia. Ich čistenie bude zabezpečené v zmysle
predloženého Projektu organizácie výstavby.
14) Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudáciu
podá stavebník písomne na Obecnom úrade Rovinka
15) V kolaudačnom konaní stavebník preukáže, akým spôsobom sú odvádzané dažďové vody zo
strechy do vsaku ( fotodokumentácia konkrétneho vsakovacieho systému pred jeho zasypaním )
a zo spevnených plôch ( parkovacích stání ).
Odvod dažďových vôd do verejnej kanalizácie a uličného vsakovacieho systému sa nepovoľuje.
18) Stavebník ďalej ku kolaudačnému konaniu predloží:

doklad o zameraní stavby ( geometrický plán ),

doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok (revízne správy, protokoly ),

doklady o overení vhodných stavebných výrobkov ( certifikáty ),

právoplatné stavebné povolenie,

preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní

právoplatné kolaudačné rozhodnutia na komunikácie

právoplatné kolaudačné rozhodnutie na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriny a

energetický certifikát stavby.
V stavebnom konaní vznieslo námietky Združenie domových samospráv Námestie SNP č.13,
Bratislava, ktorým stavebný úrad nevyhovel.
Za vydanie tohto rozhodnutia bol podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov zaplatený poplatok v sume 150,00 €.
ODÔVODNENIE
Mgr. Darina Marunová, Krajná č.23 Dunajská Lužná, ktorá je splnomocnená zastupovať
stavebníka Mgr. Juraja Kavackého, podala tunajšiemu stavebnému úradu žiadosť o vydanie
dodatočného stavebného povolenia na novostavbu rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami,
s vybudovaním domových prípojok vody, kanalizácie, elektriny, spevnenej plochy pre päť
parkovacích stání na pozemku parc.č.329/130 kat.územie Rovinka.
Právo realizovať stavbu na pozemku parc.č.329/130 kat.územie Rovinka stavebník v konaní
preukázal v súlade s § 58 ods. 2 stavebného zákona, a to preukázal iné práve k pozemku podľa § 139
ods.1 predložením „ Nájomnej zmluvy „ , uzatvorenej s vlastníkom pozemku spoločnosťou 3P
Development s.r.o. dňa 30.1.2016.
Na stavby rodinných domov, ktorého súčasťou je pozemok parc.č.329/130 k.ú. Rovina, bolo obcou
Rovinka
vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
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Na základe uvedeného oznámil stavebný úrad účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie
konania o dodatočnom povolení stavby, upustil podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány si mohli uplatniť námietky
a pripomienky v určenej lehote.
V lehote vzniesol námietky účastník konania - dotknutá verejnosť Združenie domových samospráv
Bratislava v znení:
Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l resp. §59 ods.l písm.c
Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. v
predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami"
uplatňuje nasledovné pripomienky:
• K predmetnej stavbe „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami" bolo vykonané
zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv
uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su
minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy
Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo
zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné
stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom
konaní uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom územnom konaní o umiestnení
stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
• Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že
sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní
dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.

•

•

•

Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický orgán MDVaRR SR)
ako aj príslušného správcu dotknutých komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je
dostatočné.
Žiadame, aby okolie stavby „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami" bolo upravené
ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich pripomienok uplatnených v
zisťovacom konaní.
Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj tzv. dažďové záhrady
(www.samospravvdomov.org/files/dazdove zahrady.pdf). Dažďové záhrady plnia dôležité
ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických
dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody späť
do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj krajinárske
dielo.
Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia),
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj
zákona o odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame
preto, aby sa nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí
musí správny orgán uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v
zmysle §47 ods.3 posledná veta Správneho poriadku. Uvedené opatrenia budeme
vyžadovať aj v následných povoľovacích konaniach. Združenie domových samospráv na
požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti.
Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou , ktoré
zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 I
vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď.l
informačný
materiál
Národnej
recyklačnej
agentúry
SR
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•

•

•

(www.samospravvdomov.org/files/vegetacne dielce.pdf).
Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov sa pozemná komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a
udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja
dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných
komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických
predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na
zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016
schvaľuje a vydáva technická predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov,
projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry.
Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle
Slovenskej správy ciest http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisv-rezortu.ssc. Navrhované stavebno-konštrukčné
prvky dažďových záhrad a retenčných povrchov spevnených plôch plne vyhovujú týmto
technickým predpisom a je preto nutné ich v povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s
ohľadom na ustanovenia iných zákonov. Združenie domových samospráv na požiadanie
poskytne konzultácie v tejto oblasti.
Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci
stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento nebol súčasťou odôvodnenia
napadnutého rozhodnutia a tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska
vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s
klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5
zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti
životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Týmito otázkami sa zaoberajú aj tri
predchádzajúce body nášho stanoviska. Technické riešenie musí spĺňať isté kvalitatívne aj
technické parametre pričom nami navrhované pripomienky sú zrealizovateľné v našich
podmienkach. Viac k tejto téme napr.:
http://www.uzemneplanv.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach.
Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedou farbou

S realizáciou stavby „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami" súhlasíme za predpokladu
splnenia vyššie uvedených pripomienok a návrhov.
Nakoľko sa v predmetných konaniach bude konať o dodatočnom povolení stavby, žiadame, aby
stavebný úrad overil splnenie požiadaviek Združenia domových samospráv v týchto konaniach
o dodatočnom povolení stavby.
Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v stavebnom
rozhodnutí.
Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 resp.ods.3 správneho poriadku cestou elektronickej
podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
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Vyjadrenie v konaní "Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami - l.etapa"
Oznámenie o začatí konania obsahuje odvolávku na §58a ods.3 Stavebného zákona, ktorým sa
upravujú niektoré náležitosti začatia stavebného konania o povolení stavby; avšak text oznámenia
konštatuje začatie územného konania na umiestnenie stavby. Zverejnený návrh však žiada o
umiestnenie stavby. Uvedené oznámenie je teda zmätočné a žiadame o nápravu zverejnením novej
verejnej vyhlášky.
Podobne zmätočné je oznámenie aj v časti keď obec Rovinka postupuje ako špeciálny stavebný
úrad podľa §120 Stavebného zákona, hoci ako špeciálny stavebný úrad môže obec postupovať len
pri stavebných komunikáciách líniových dopravných stavbách a návrh na vydanie územného
rozhodnutia obsahuje všetky stavebné objekty. Nie je teda zrejmé ani to, kedy je obec Rovinka v
pozícia normálneho stavebného úradu a kedy špeciálneho stavebného úradu, nakoľko sa má
formálne jednať o viaceré konania. Žiadame o nápravu zverejnením novej verejnej vyhlášky.
Združenie domových samospráv má podľa §34 ods.l a §59 ods.l písm.c Stavebného zákona v
zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. postavenie účastníka územného aj stavebného
konania, ktorého záujmy a práva môžu byť v stavebnom konaní priamo dotknuté, pričom rozsah
týchto práv a záujmov je definovaný minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok v zisťovacom
konaní. Vzhľadom na uvedené si aj v územnom konaní uplatňujeme všetky pripomienky zo
zisťovacieho konania v plnom rozsahu aj v konaniach podľa stavebného zákona a to:
1.
Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
2.
Žiadame doplniť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce
križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy
vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z
koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od
uvedenia stavby do prevádzky).
3.
Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením
príslušnej normy STN 73 6110.
4.
Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami
bytových domov a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame
využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
5.
V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí požadujeme použitie vegetačných dielcov, ktoré
zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 I
vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znižia tepelné napätie v danom území, viď
informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR
www.samospravydomov.org/files/vegetacne dielce.pdf.
6.
Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v
súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.
7.
Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
8.
Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
9.
Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event, inú zástavbu s dlhodobým pobytom
osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický
posudok a svetlotechnický posudok.
10. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
11. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného
objektu, ktorý vs,_ po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
12. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako
verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo všetkých
smerov.
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13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej
mikroklímy a jej bilancie.
Alternatívou k bodom 11 až 14 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj
vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená
strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou
termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe
fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo
neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne
budovanie sociálneho, kultúrneho
a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície
ekonomicky aj marketingovo.
Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 14 bude predmetom obstarávania
resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky: - otvorená súťaž, o ktorej
sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov; - zverejnená na webstránke projektu; - vo
výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú dokumentáciu,
zástupca mestskej aj miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti a predstaviteľ
akademickej umeleckej obce; - investor bude rešpektovať výsledok tejto súťaže; - dielo
rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj charakter danej
lokality..
Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme
spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych
vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného
posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít
predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky
predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom
je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale
rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a
navrhovaného zámeru.
Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.
Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť
umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farboi,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedého farbou

23. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
24. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je

Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné
konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby
sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí
týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva.
Ďalej si uplatňujeme nasledovné pripomienky:
• Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj tzv.
dažďové záhrady (www.samospravydomov.org/files/dazdove zahrady.pdf)
ako plne funkčné retenčné nádrže.
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Dažďové záhrady plnia dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú
teplotu až o 5 °C v tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene
pracovníkov, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; z
technického hľadiska sa jedná o technické dielo plne funkčných retenčných nádrží.
• Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou ,
ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania
minimálne 8 I vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom
území (www.samospravvdomov.org/files/vegetacne dielce.pdf).
• Uvedené pripomienky žiadame uviesť v stavebnom povolení ako záväznú podmienku
podľa §66 ods.3 písm.b Stavebného zákona.
• Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci
stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento nebol súčasťou odôvodnenia
napadnutého rozhodnutia a tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska
vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
Všetky uvedené pripomienky a požiadavky žiadame uviesť v územnom a stavebnom konaní ako
požiadavky účastníka konania podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona resp. §66 ods.3 písm.b
a ods.4 písm.d Stavebného zákona spolu s ich vyhodnotením.
Stavebný úrad upozorňujeme, že doručovanie verejnou vyhláškou podľa 36 ods.4 Stavebného
zákona je možné len pri líniových stavbách a pri veľkom počte účastníkov konania. Predmetná
stavba nie je líniovou stavbou, aj keď jej súčasťou je líniová podstavba; stavebný zákon priamo
zároveň nedefinuje veľký okruh účastníkov konania. Napriek tomu nie je určenie veľkého počtu
účastníkov na voľnej úvahe stavebného úradu, nakoľko aplikáciou zákona analógiou v zmysle §2
ods.2 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a v zmysle §24 ods.11 zákona EIA č.24/2006 Z.z. je veľkým
počtom účastníkov viac ako 50 účastníkov konania. Žiadame preto doručovanie písomností podľa
§24 resp. §25 Správneho poriadku.
•

Združenie domových samospráv ako účastník povoľovacích konaní podľa stavebného zákona
týmto stavebnému úradu oznamuje toto svoje
STANOVISKO V KONANIACH Č. ŠSÚ-68/260-1202/2016/2/HAN, SÚ-77-245/1159/2016/2/ŠIN,
SÚ- 77-245/1170/2016/3/ŠIN, SÚ-78-247/1171/2016/2/ŠIN, SÚ-77-247/1189/2016/3/ŠIN,
Združenie domových samospráv si v zisťovacom konaní ukončeného rozhodnutím č.
XXXXXXXXXXXXXXXXX uplatnilo nasledovné pripomienky a návrhy:
1.
Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
2.
Žiadame doplniť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre
existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť
širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej
súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy
v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
3.
Žiadame redukovať počet križovatiek na odstavní a parkovacie plochy/parkoviská na
maximálne dve.
4.
Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym
znením príslušnej normy STN 73 6110. Obzvlášť treba preveriť či už nie je
prekročená hranica 500 parkovacích miest pre povinné hodnotenie.
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Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou
zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.
6.
V prípade kladného odporúčacieho stanoviska žiadame statickú dopravu (parkovanie)
riešiť výlučne v podzemných garážach. Časť podzemného parkoviska má byť verejnosti
prístupná aj bezplatne.
7.
Žiadame do zámeru zapracovať aj verejné priestranstvo slúžiace celej lokalite a upravené
ako napríklad park, ihrisko, námestie, fontána, ktorý však po realizácii bude prístupný
širokej verejnosti. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol
realizovaný park ako verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a
voľne prístupný zo všetkých smerov.
8.
Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event, inú zástavbu s dlhodobým
pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy,
dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
9.
Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
10.
Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
11.
Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu
lokálnej mikroklímy a jej bilancie.
12.
Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území.
Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním
analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy
vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
13.
Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu
maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V
tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho
vyjadrenia.
14.
Žiadame, aby bol zámer vyhodnocovaný spolu so zámerom novej bytovej štvrte, pre
ktorú sa cestná infraštruktúra buduje.
Uvedené pripomienky si uplatňujeme v plnom znení aj v predmetných konaniach č.j. ŠSÚ68/260- 1202/2016/2/HAN, SÚ-77-245/1159/2016/2/ŠIN, SÚ-77-245/1170/2016/3/ŠIN, SÚ-78247/1171/2016/2/ŠIN, SÚ- 77-247/1189/2016/3/ŠIN.
Dňa 16.04.2016 sme obci Rovinka doručili náš návrh na obnovu konania č.j. SÚ204/800/2014-2985/2015/10/HAN a jeho preskúmanie mimo odvolacie konanie. O tomto podaní
sa do dnešného dňa nerozhodlo, preto žiadame konania č. ŠSÚ-68/260-1202/2016/2/HAN, SÚ77-245/1159/2016/2/ŠIN, SÚ-77-245/1170/2016/3/ŠIN, SÚ-78- 247/1171/2016/2/ŠIN, SÚ-77247/1189/2016/3/ŠIN prerušené podľa §29 ods.l Správneho poriadku.
5.

Zároveň navrhujeme, aby v predmetnej veci bolo zvolané ústne prerokovanie podľa §21
Správneho poriadku.
____________________________________________
Stavebný úrad sa vznesenými námietkami zaoberal a nevyhovel námietkam účastníka konania
z nasledovných dôvodov:
- stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka Mgr. Juraja Kavackého, zastúpeného Mgr.
Darinou Marunovou zo dňa 21.04.2017 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom
listom zo dňa 22.05.2017 začatie konania o dodatočnom povolení stavby rodinného domu na
pozemku p.č.329/130 k.ú. Rovinka podľa § 88 ods.1 písm. b) a § 88a stavebného zákona,
podľa § 61 ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania. Súčasne upozornil
účastníkov a dotknuté orgány, že na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť
uplatnené v územnom konaní sa neprihliadne.
Územného konania na stavbu „ Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami – I.etapa“ sa
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zúčastnil p. Marcel Slávik – predseda Združenia domových samospráv, ktorý si v územnom
konaní uplatnil pripomienky, ktorým stavebný úrad vyhovel. Stavebný úrad vydal na
horeuvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.j.SÚ-37-161/2528/2016/36/Šin.
dňa 30.08.2016 a doručené bolo všetkým účastníkom konania. Nakoľko sa nikto z účastníkov
konania neodvolal, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Vzhľadom k tomu, že námietky Združenia domových samospráv boli vznesené už v zisťovacom
konaní podľa zák.č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a boli uplatnené aj pri
územnom pojednávaní resp. mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní, stavebný úrad
v tomto konaní o dodatočnom povolení stavby na ne neprihliadol.
Námietkami, ktoré sa netýkajú dodatočného povolenia stavby rodinného domu s dvomi
bytovými jednotkami na parc.č.329/130 k.ú. Rovinka a námietkami, ktoré sú zmätočné, sa
stavebný úrad nezaoberal.
_________________________________________________
V konaní o dodatočnom povolení stavby rodinného domu stavebný úrad skúmal, či jej
dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejným záujmom chráneným staveným zákonom alebo
osobitnými predpismi, a to najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, vyjadrené
v územnoplánovacej dokumentácii, územnoplánovacích podkladoch, ďalej so starostlivosťou o
životné prostredie, so základnými požiadavkami na stavby podľa stavebného zákona, podľa
všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a podľa osobitných záujmov chránených orgánmi
štátnej správy podľa osobitných predpisov v konaniach podľa stavebného zákona, najmä orgány
požiarnej ochrany, ochrany zdravia ľudí, ochrany ovzdušia, prírody a krajiny, odpadového
hospodárstva.
Po vyhodnotení žiadosti , predložených dokladov a projektovej dokumentácie stavebný úrad
konštatuje, že v konaní bolo preukázané, že dodatočne povoľovaná stavba nie je realizovaná
v rozpore s verejnými záujmami.
Podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie pre Obec Rovinka, ktorou je Územný plán obce
Rovinka schválený Obecným zastupiteľstvom uznesením č.15/2001 zo dňa 11.7.2001 v znení jeho
zmien a doplnkov č.1/2009 schválenými Obecným zastupiteľstvom uznesením č.77/2010 zo dňa
13.10.2010 a zmeny územného plánu obce Rovinka – jún 2012, schválené v obecnom zastupiteľstve
uznesením č.4/2013 dňa 9.01.2013 ( ďalej len platný UP ) je pozemok parc.č.329/130 kat.územie
Rovinka
zaradený do funkčnej plochy F1-F-8 – individuálne formy bývania a na 25 rodinných
domov vo funkčnej ploche F1-F-8 bolo dňa 30.08.2016 vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod
č.j.SÚ-37-161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Dotknuté orgány, ktoré posudzovali projektovú dokumentáciu stavby podľa osobitných predpisov,
nevzniesli žiadne námietky, resp. dali podmienky pre jej realizáciu tak, ako je to uvedené
v podmienkach pre dokončenie stavby.
Stavba je voči všetkým susedným pozemkom umiestnená podľa § 6 ods. ods.3 vyhl.č.532/2002 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.
K žiadosti bola predložená predpísaná projektová dokumentácia, ktorá rešpektuje všeobecne
technické požiadavky na výstavbu, ochranu životného prostredia a je vypracovaná oprávneným
projektantom.
Stavbou nie sú dotknuté záujmy ochrany prírody.
K vydaniu povolenia sa kladne vyjadrili dotknuté orgány a právnické osoby s podmienkami, ktoré sú
uvedené vo výroku rozhodnutia.
Bez pripomienok vydali kladné stanoviská:
- OR Hasičského a záchranného zboru Pezinok stanovisko zo dňa 08.12.2016.
Ďalej bolo predložené:
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OBEC ROVINKA
PSČ 900 41 Rovinka 350
Č.j.:SÚ-107-298/2632/2017/16/Šin.

Rovinka, dňa 07.08.2017

ROZHODNUTIE
Obec Rovinka zastúpená starostom, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len
„stavebný úrad“) podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
podľa § 2 písm. e) a § 4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa § 66 stavebného zákona,
ako aj podľa príslušných ustanovení zákona č. 71/l967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), po vykonanom stavebnom konaní
vydáva
stavebné povolenie
stavebníkovi

:

Mgr. Juraj Kavacký, Segnerova č.6, Bratislava

na stavbu

:

„ Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami „
- spevnená plocha pre päť parkovacích stání
- domové prípojky vody, kanalizácie a elektriny

miesto stavby

:

druh stavby

:

novostavba

účel stavby

:

bytová budova – bývanie

parcela č.329/140
katastrálne územie Rovinka

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Podmienky pre realizáciu stavby :
Predmetom povolenia je novostavba samostatne stojaceho dvojpodlažného objektu, bez
podpivničenia, v ktorom sú riešené dve bytové jednotky. Zastrešený bude plochou strechou
Stavba bude napojená domovými prípojkami na jestvujúce verejné rozvody elektriny, vody
a kanalizácie, ktoré sú dovedené na hranicu pozemku. Pre potreby rodinného domu bude na vlastnom
pozemku vytvorených päť parkovacích stání.
1) Stavba sa osadí presne podľa zakreslenia v situácii umiestnenia stavby, ktorá je nedeliteľnou
súčasťou overenej projektovej dokumentácie, t.j.:
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- 8,265 m od pozemku parc.č.329/111 k.ú. Rovinka
- 9,335 m od pozemku parc.č.329/112 k.ú. Rovinka
- 3,560 m od pozemku parc.č.329/145 k.ú. Rovinka
- min. 2,000 m a max.3,050 m od pozemku parc.č.329/141 k.ú. Rovinka
1.2 zastavaná plocha stavby : 139,21 m2
1.3 podlahová plocha stavby: 220,15 m2
1.4 maximálna výška stavby : + 7,040 m od ± 0,00 = úroveň podlahy I.NP
1.5 tvar strechy : plochá.
1.6 doba trvania stavby : trvalá.
2) Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie stavby oprávnenou osobou ( § 75 stavebného zákona ).
3) So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí
tunajší stavebný úrad.
4) Stavba bude uskutočnená podľa predloženej overenej projektovej dokumentácie, ktorá je
nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
5) Pre uskutočnenie stavby sa určuje lehota do 24 mesiacov od začatia stavby.
6) Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
7) Počas stavebných prác musí stavebník urobiť opatrenia a postupovať v zmysle ustanovení
vyhlášky Min.práce a sociálnych vecí 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.
8) Stavba sa bude realizovať dodavateľsky. Zhotoviteľom stavby je oprávnená spoločnosť JADRAN
rental services s.r.o., Svetlá č.1 Bratislava.
9) Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom " Stavba povolená" s týmito
údajmi:
označenie stavby
označenie stavebníka
kto stavbu realizuje
kto stavbu povolil
termín začatia a ukončenia stavby
10) Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k pôsobeniu
škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby
vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na
životné prostredie.
11) Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia
stavebných prác.
12) Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby.
13) Stavebník je povinný v zmysle § 43f stavebného zákona uskutočňovať stavbu a používať
stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov ( zák.č.90/1998 Z.z. o stavebných
výrobkoch ) vhodné na použitie v stavbe.
14) Stavebník dodrží pri realizácii stavby tieto podmienky dotknutých orgánov a právnických osôb:
Podmienky Západoslovenskej distribučnej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 10.11.2016:

Hore uvedená stavba bude napojená z vyprojektovanej NIM káblovej distribučnej siete
po jej vybudovaní a uvedení do prevádzky z vyprojektovaných NIM rozpojovacích
istiacich skríň SR 8/2, SR 8/3 a SR 8/4 za predpokladu vybudovania štyroch nových NN
káblových prípojok a štyroch skupinových elektromerových rozvádzačov pre dve
odberné miesta na vlastné náklady žiadateľa pričom deliacim miestom budú poistkové
spodky v hore uvedených NN rozpojovacích istiacich skriniach SR. Vyprojektovanú NN
káblovú distribučnú sieť vybuduje spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., ako
súčasť stavby „Rovinka, MOK pre výstavbu rodinných domov, TS 630 kVA, Prípojky
VN a NN" na základe Zmluvy o spolupráci č. 1613100030-ZoS uzatvorenej medzi
spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. a spoločnosťou Bakoš I Jurík, s.r.o..

Skupinové elektromerové rozvádzače budú umiestnené na verejne prístupnom mieste na
hranici pozemku tak, aby boli prístupné pracovníkom energetiky v každú dennú a nočnú
dobu - zodpovedný investor.
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Pripojenie budúcich koncových odberateľov bude riešené samostatne na základe Zmlúv o
pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľov do distribučnej sústavy spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby.

Hlavný istič pred elektromerom bude 3 x 32 A char. B pre každé odberné miesto.

Stavebník je povinný rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti
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 VVN a zariadenia oznamovacie na
tíme správy sietí VVN Čulenova č.

Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je
potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov
patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..

Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach
dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.

Pri prácach na zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
požiadať pracovníka TSEZ Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku odpadového hospodárstva,
uvedené v stanovisku zo dňa 16.12.2016:

Stavebník je povinný dodržať ust.zák.č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
o odpadoch.

Vzniknutý nevyužitý odpad uložiť na riadenú skládku. Doklad o zneškodnení odpadu
predložiť na OÚ v Senci, odbor ŽP – úsek odpadového hospodárstva a pri kolaudácii
stavby.

Pri stavebných prácach a preprave stavebného materiálu dodržiavať čistotu na priľahlých
komunikáciách a verejných priestranstvách. Pri realizácii stavby nevytvárať
medziskládky.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku ochrany prírody, uvedené
v stanovisku zo dňa 12.12.2016:



Na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na
území SR) podľa zákona 5. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Územie sa nachádza mimo chránených území siete NATURA 2000, na území,
kde platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na území SR).

Pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne § 4, ods. 1 cit. zákona a to: každý je pri
vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť lebo zničiť rastliny alebo
živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich
zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

V zmysle § 9, ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
zákona č. 479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. O
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa
vyjadrenie pre vydanie stavebného povolenia nevyžaduje, ak sa jedná o činnosť v
súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce, v jej zastavanom území.
Podmienky Bratislavskej vodárenskej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 21.11.2016:




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.
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K žiadosti o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu nie je
možné sa vyjadriť, nakoľko navrhované riešenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej
prípojky je pripojené na rozvody, ktoré nie sú v majetku ani v prevádzke BVS.

O pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu bude možné
požiadať až po dobudovaní verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, kolaudácii a po
majetkoprávnom vysporiadaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s BVS a.s.
15) Osobitné podmienky

Počas výstavby je stavebník povinný dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia obce
Rovinka.

Zariadenie staveniska, pomocné konštrukcie a iné technické zariadenia musia byť
bezpečné, stavenisko musí byť vhodným spôsobom oplotené a zabezpečené proti
prístupu nepovolaných osôb.

Vozidlá stavby musia vychádzať zo staveniska na miestnu komunikáciu, ako aj na cestu
I/63 bez zvyškov zeminy resp. iného znečistenia. Ich čistenie bude zabezpečené v zmysle
predloženého Projektu organizácie výstavby.
16) Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudáciu
podá stavebník písomne na Obecnom úrade Rovinka
17) V kolaudačnom konaní stavebník preukáže, akým spôsobom sú odvádzané dažďové vody zo
strechy do vsaku ( fotodokumentácia konkrétneho vsakovacieho systému pred jeho zasypaním )
a zo spevnených plôch ( parkovacích stání ).
Odvod dažďových vôd do verejnej kanalizácie a uličného vsakovacieho systému sa nepovoľuje.
18) Stavebník ďalej ku kolaudačnému konaniu predloží:

doklad o zameraní stavby ( geometrický plán ),

doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok (revízne správy, protokoly ),

doklady o overení vhodných stavebných výrobkov ( certifikáty ),

právoplatné stavebné povolenie,

preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní

právoplatné kolaudačné rozhodnutia na komunikácie

právoplatné kolaudačné rozhodnutie na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriny a

energetický certifikát stavby.
V stavebnom konaní vznieslo námietky Združenie domových samospráv Námestie SNP č.13,
Bratislava, ktorým stavebný úrad nevyhovel.
Za vydanie tohto rozhodnutia bol podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov zaplatený poplatok v sume 50,00 €.
ODÔVODNENIE
Mgr. Darina Marunová, Krajná č.23 Dunajská Lužná, ktorá je splnomocnená zastupovať
stavebníka Mgr. Juraja Kavackého podala tunajšiemu stavebnému úradu žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na
novostavbu
rodinného
domu s dvomi bytovými jednotkami,
s vybudovaním domových prípojok vody, kanalizácie, elektriny, spevnenej plochy pre päť
parkovacích stání na pozemku parc.č.329/140 kat.územie Rovinka.
Právo realizovať stavbu na pozemku parc.č.329/140 kat.územie Rovinka stavebník v konaní
preukázal v súlade s § 58 ods. 2 stavebného zákona, a to preukázal iné právo k pozemku podľa § 139
ods.1 predložením „ Nájomnej zmluvy „ , uzatvorenej s vlastníkom pozemku spoločnosťou 3P
Development s.r.o. dňa 31.10.2016.
Na stavby rodinných domov, ktorého súčasťou je pozemok parc.č.329/140 k.ú. Rovinka, bolo obcou
Rovinka
vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Na základe uvedeného oznámil stavebný úrad účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie
stavebného konania, upustil podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho
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zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány si mohli uplatniť námietky a pripomienky v určenej
lehote.
V lehote dňa 28.06.2017 vzniesol námietky účastník konania domových samospráv Bratislava v znení:

dotknutá verejnosť Združenie

Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l resp. §59 ods.l
písm.c Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006
Z.z. v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Novostavba rodinného domu s dvomi
bytovými jednotkami" uplatňuje nasledovné pripomienky:
• K predmetnej stavbe „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom
si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2
posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených
pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových
samospráv. Podľa §140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho
konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné územné
konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní
uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom stavebnom konaní o povolení
stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
Nakoľko na predmetné stavby bolo vedené jedno zisťovacie konanie ako na zámer, ktorého
predmetom bol súbor stavieb; vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľom je v každom
prípade tá istá fyzická osoba, je nutné chápať uvedené konania ako jednotlivé stavby jednej
veľkej spoločnej stavby, ktorej predmetom by malo by súbor stavieb pozostávajúci z
jednotlivých čiastkových stavieb so zázemím.
Vzhľadom na uvedené žiadame, aby sa predmetné konania v záujme hospodárnosti podľa §3
ods.4 Správneho poriadku a v záujme rovnakého rozhodovania podľa §3 ods.5 Správneho
poriadku zlúčili do jedného stavebného konania o povolení súboru stavieb.
• Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej
kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného
zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.
Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický
orgán MDVaRR SR) ako aj príslušného správcu dotknutých
komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.
• Žiadame, aby okolie stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo upravené ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich
pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní.
• Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj aj tzv. dažďové
záhrady
Dažďové záhrady plnia dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu
mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k
psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene
a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj krajinárske dielo.
Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia),
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj zákona
o odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame preto,
aby sa nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí musí
správny orgán uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v zmysle
§47 Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l resp. §59
ods.l písm.c Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA
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č.24/2006 Z.z. v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Novostavba rodinného
domu s dvomi bytovými jednotkami" uplatňuje nasledovné pripomienky:
• K predmetnej stavbe „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom
si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2
posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených
pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových
samospráv. Podľa §140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho
konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné územné
konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní
uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom stavebnom konaní o povolení
stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
• Nakoľko na predmetné stavby bolo vedené jedno zisťovacie konanie ako na zámer,
ktorého predmetom bol súbor stavieb; vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľom
je v každom prípade tá istá fyzická osoba, je nutné chápať uvedené konania ako
jednotlivé stavby jednej veľkej spoločnej stavby, ktorej predmetom by malo by
súbor stavieb pozostávajúci z jednotlivých čiastkových stavieb so zázemím.
Vzhľadom na uvedené žiadame, aby sa predmetné konania v záujme hospodárnosti podľa
§3 ods.4 Správneho poriadku a v záujme rovnakého rozhodovania podľa §3 ods.5
Správneho poriadku zlúčili do jedného stavebného konania o povolení súboru stavieb.
•

•

•

Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej
kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného
zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.
Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický
orgán MDVaRR SR) ako aj príslušného správcu dotknutých
komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.
Žiadame, aby okolie stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo upravené ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich
pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní.
Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj aj tzv. dažďové
záhrady
Dažďové
záhrady plnia dôležité ekostabilizačné
funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických dňoch,
svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody
späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako
aj krajinárske dielo.

Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia),
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj zákona o
odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame preto, aby sa
nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí musí správny orgán
uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v zmysle §47
• Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou ,
ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania
minimálne 8 I vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znižia tepelné napätie v danom
území . Prípustné je aj použitie vodu-priepustných asfaltových zmesí s vhodným
podložím.
Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú,
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spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s
koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie
pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem,
technických predpisová objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej
infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým
pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú
prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej
infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na
webovom sídle Slovenskej správy ciest Navrhované stavebno-konštrukčné prvky
dažďových záhrad a retenčných povrchov
spevnených plôch plne vyhovujú týmto technickým predpisom a je preto nutné ich v
povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s ohľadom na ustanovenia iných zákonov.
Združenie domových samospráv na požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti.
- geotextília netkaná protiropná
- separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL)
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A
- výstužná geomreža

» Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci stavebného
konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a
ostatných vodných stavieb, nakoľko tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho
hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
« Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a
s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5
zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti
životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Týmito otázkami sa zaoberajú aj tri
predchádzajúce body nášho stanoviska. Technické riešenie musí spĺňať isté kvalitatívne aj
technické parametre pričom nami navrhované pripomienky sú zrealizovateľné v našich
podmienkach. Viac k tejto téme napr.:
www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach.

V predchádzajúcich bodoch sme požadovali a navrhli konkrétne overené opatrenia;
pripúšťame však aj alternatívne opatrenia ak navrhovateľ preukáže minimálne obdobnú
funkcionalitu a účinnosť.
Uvedenou požiadavkou sa napĺňajú požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm.j
Stavebného zákona v súlade s adaptačnou stratégiou SR na nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č.148/2014. V zmysle §3 ods.5 zákona
OPK č.543/2002 Z.z. je žiadateľ povinný zapracovať tieto opatrenia do dokumentácie pre
stavebné konanie.
• Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie:
v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a
majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich
prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných
procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu
pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad
mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných
jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V
ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5% až 10%. V dôsledku zvýšenej
oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom
prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je
prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený.
Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného
sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane
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fauny aj flóry v priľahlom povodí.
Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vinám horúčav: • Zabezpečíť zvyšovanie
podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách
miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb,
napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu,
tienením transparentných výplni otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu,
svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre •
Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie,
materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam •
Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa
klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v
prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
• Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc: Zabezpečiť a
podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu
vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
• Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné
využívanie dažďovej a odpadovej vody
» Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a
podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických
opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej
infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej
kapacity územia diverzifikovanim štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným
zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu
nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na
urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať
zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v
sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať
renaturáciu a ochranu tokov a mokradi
• Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečíť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedou farbou
•

• Uvedené pripomienky žiadame uviesť v stavebnom povolení ako podmienku podľa
§66 ods.3 písm. b ods.4 písm. d Stavebného zákona.
S realizáciou stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami" súhlasíme
za predpokladu splnenia vyššie uvedených pripomienok a návrhov.

Zároveň Vás v súlade s §23 ods.l Správneho poriadku žiadame o doručenie
elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami
uplatnených pripomienok, t.j.:
» Koordinačná situácia
• Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
• Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia
• Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej
zelene, odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia retenčnej
dlažby
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Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v
stavebnom rozhodnutí.
Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.l resp. ods.3 Správneho poriadku cestou
elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
____________________________________________
Stavebný úrad sa vznesenými námietkami zaoberal a nevyhovel námietkam účastníka konania
z nasledovných dôvodov:
Podľa § 61 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania
dotknutým orgánom štátnej správy, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri
ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo
mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa
neprihliada.
Podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho
pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
-

stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka Mgr. Juraja Kavackého, zastúpeného Mgr.
Darinou Marunovou zo dňa 21.04.2017 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom
listom zo dňa 06.06.2017 začatie stavebného konania na novostavbu rodinného domu na
pozemku p.č.329/140 k.ú. Rovinka v súlade s § 61 ods.1 stavebného zákona a v súlade s § 61
ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania. Súčasne upozornil účastníkov a
dotknuté orgány, že na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené
v územnom konaní sa neprihliadne.
Územného konania na stavbu „ Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami – I.etapa“ sa
zúčastnil p. Marcel Slávik – predseda Združenia domových samospráv, ktorý si v územnom
konaní uplatnil pripomienky, ktorým stavebný úrad vyhovel. Stavebný úrad vydal na
horeuvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.j.SÚ-37-161/2528/2016/36/Šin.
dňa 30.08.2016 a doručené bolo všetkým účastníkom konania. Nakoľko sa nikto z účastníkov
konania neodvolal, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Vzhľadom k tomu, že námietky Združenia domových samospráv boli vznesené už v zisťovacom
konaní podľa zák.č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a boli uplatnené aj
v územnom konaní resp. mohli byť uplatnené v územnom konaní, stavebný úrad v tomto
stavebnom konaní na ne neprihliadol.
Námietkami, ktoré sa reálne netýkajú povolenia stavby rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami na parc.č.329/140 k.ú. Rovinka sa stavebný úrad nezaoberal.
Žiadosti o doručenie elektronickej kópie spisu resp. jeho časti:
- Koordinačnú situáciu stavebný úrad Združeniu domových samospráva poslal e-mailom.
- Dopravné napojenie bolo predmetom samostatného správneho konania a povolenia.
- Časť sprievodnej správy týkajúca sa odpadového hospodárstva zaslaná Združeniu
domových samospráv e-mailom.
- Požiadavka zaslania sprievodnej správy týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL),
cestnej zelene, odtoku povrchu komunikácií, vyhodnotenie možnosti použitia retenčnej
dlažby je irelevantná, nakoľko nie je predmetom tohto konania a sprievodná správa ich
neobsahuje.

_________________________________________________
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OBEC ROVINKA
PSČ 900 41 Rovinka 350

Č.j.:SÚ-58-209/1494/2017/15/Šin.

Rovinka, dňa 15.05.2017

ROZHODNUTIE
Obec Rovinka zastúpená starostom, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len
„stavebný úrad“) podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
podľa § 2 písm. e) a § 4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa § 88 ods.1 písm. b) a §
88a stavebného zákona a podľa §§ 32,33,46 a 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „správny poriadok „ ) dodatočne
povoľuje
stavebníkovi

:

Mgr. Juraj Kavacký, Segnerova č.6, Bratislava

stavbu

:

„ Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami „
- spevnená plocha pre päť parkovacích stání
- domové prípojky vody, kanalizácie a elektriny

miesto stavby

:

parcela č.329/141
katastrálne územie Rovinka

druh stavby

:

novostavba

účel stavby

:

bytová budova – bývanie

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Podmienky pre realizáciu stavby :
Predmetom povolenia je novostavba samostatne stojaceho prízemného objektu, s ustúpeným
II.NP, zastrešený plochou strechou, v ktorom sú riešené dve bytové jednotky a ktoré sú dispozične
odlišné. Jedna bytová jednotka sa nachádza v prízemnej časti stavby a druhá bytová jednotka
v prízemnej časti a v ustúpenom II.NP.
Stavba bude napojená domovými prípojkami na jestvujúce verejné rozvody elektriny, vody
a kanalizácie, ktoré sú dovedené na hranicu pozemku. Pre potreby rodinného domu bude na vlastnom
pozemku vytvorených päť parkovacích stání.
1) Stavba je osadená presne podľa zakreslenia v situácii umiestnenia stavby, ktorá je nedeliteľnou
súčasťou overenej projektovej dokumentácie, t.j.:
- 3,90 m od pozemku parc.č.329/145 k.ú. Rovinka
- 4,720 m od pozemku parc.č.329/144 k.ú. Rovinka
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- 8,252 m od pozemku parc.č.329/140 k.ú. Rovinka
- 4,50 m od pozemku parc.č.329/142 k.ú. Rovinka
- min. 5,525 a max. 7,07 m od pozemku parc.č.329/58 k.ú. Rovinka – budúca
miestna komunikácia
1.2 zastavaná plocha stavby : 177,54 m2
1.3 podlahová plocha stavby: 183,77 m2
1.4 maximálna výška stavby : + 6,580 m od ± 0,00 = podlaha prízemia
1.5 tvar strechy : plochá.
1.6 doba trvania stavby : trvalá.
2) So stavbou možno pokračovať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí
tunajší stavebný úrad.
3) Stavba bude dokončená podľa predloženej overenej projektovej dokumentácie, ktorá je
nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
4) Pre dokončenie stavby sa určuje lehota do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
5) Počas stavebných prác musí stavebník urobiť opatrenia a postupovať v zmysle ustanovení
vyhlášky Min.práce a sociálnych vecí 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.
6) Stavba sa bude dokončovať dodavateľsky. Zhotoviteľom stavby je oprávnená spoločnosť
JADRAN rental services s.r.o., Svetlá č.1 Bratislava.
7) Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom " Stavba povolená" s týmito
údajmi:
označenie stavby
označenie stavebníka
kto stavbu realizuje
kto stavbu povolil
termín začatia a ukončenia stavby
8) Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k pôsobeniu
škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby
vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na
životné prostredie.
9) Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa prác až do skončenia stavebných
prác.
10) Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby.
11) Stavebník je povinný v zmysle § 43f stavebného zákona uskutočňovať stavbu a používať
stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov ( zák.č.90/1998 Z.z. o stavebných
výrobkoch ) vhodné na použitie v stavbe.
12) Stavebník dodrží pri realizácii stavby tieto podmienky dotknutých orgánov a právnických osôb:
Podmienky Západoslovenskej distribučnej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 06.12.2016:

Hore uvedená stavba bude napojená z vyprojektovanej NN káblovej distribučnej siete po
jej vybudovaní a uvedení do prevádzky z vyprojektovanej NN rozpojovacej istiacej
skrine SR 8/2 za predpokladu vybudovania dvoch nových NN káblových prípojok a
dvoch skupinových elektromerových rozvádzačov pre dve odberné miesta na vlastné
náklady žiadateľa pričom deliacim miestom budú poistkové spodky v hore uvedenej NN
rozpojovacej istiacej skrini SR. Vyprojektovanú NN káblovú distribučnú sieť vybuduje
spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., ako súčasť stavby „Rovinka, MOK pre
výstavbu rodinných domov, TS 630 kVA, Prípojky VN a NN" na základe Zmluvy o
spolupráci č. 1613100030-ZoS uzatvorenej medzi spoločnosťou Západoslovenská
distribučná a.s. a spoločnosťou Bakoš I Jurík, s.r.o..

Skupinové elektromerové rozvádzače budú umiestnené na verejne prístupnom mieste na
hranici pozemku tak, aby boli prístupné pracovníkom energetiky v každú dennú a nočnú
dobu - zodpovedný investor.

Pripojenie budúcich koncových odberateľov bude riešené samostatne na základe Zmlúv
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o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľov do distribučnej sústavy
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby.

Hlavný istič pred elektromerom bude 3 x 25 A char. B pre každé odberné miesto.

Stavebník je povinný rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti
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 VVN a zariadenia oznamovacie na
tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3.

Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto
stavbe je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a
identifikovanie káblov patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..

Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným
spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia
príslušných STN.

Pri prácach na zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s. požiadať pracovníka TSEZ Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku odpadového
hospodárstva, uvedené v stanovisku zo dňa 26.01.2017:



Stavebník je povinný dodržať ust.zák.č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
o odpadoch.

Vzniknutý nevyužitý odpad uložiť na riadenú skládku. Doklad o zneškodnení odpadu
predložiť na OÚ v Senci, odbor ŽP – úsek odpadového hospodárstva a pri kolaudácii
stavby.

Pri stavebných prácach a preprave stavebného materiálu dodržiavať čistotu na priľahlých
komunikáciách a verejných priestranstvách. Pri realizácii stavby nevytvárať
medziskládky.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku ochrany prírody, uvedené
v stanovisku zo dňa 22.12.2016:



Na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na
území SR) podľa zákona 5. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Územie sa nachádza mimo chránených území siete NATURA 2000, na území,
kde platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na území SR).

Pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne § 4, ods. 1 cit. zákona a to: každý je pri
vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť lebo zničiť rastliny alebo
živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich
zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

V zmysle § 9, ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
zákona č. 479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. O
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa
vyjadrenie pre vydanie stavebného povolenia nevyžaduje, ak sa jedná o činnosť v
súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce, v jej zastavanom území.
Podmienky Bratislavskej vodárenskej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 15.12.2016:




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.
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K žiadosti o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu nie je
možné sa vyjadriť, nakoľko navrhované riešenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej
prípojky je pripojené na rozvody, ktoré nie sú v majetku ani v prevádzke BVS.

O pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu bude možné
požiadať až po dobudovaní verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, kolaudácii a po
majetkoprávnom vysporiadaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s BVS a.s.
13) Osobitné podmienky

Počas výstavby je stavebník povinný dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia obce
Rovinka.

Zariadenie staveniska, pomocné konštrukcie a iné technické zariadenia musia byť
bezpečné, stavenisko musí byť vhodným spôsobom oplotené a zabezpečené proti
prístupu nepovolaných osôb.

Vozidlá stavby musia vychádzať zo staveniska na miestnu komunikáciu, ako aj na cestu
I/63 bez zvyškov zeminy resp. iného znečistenia. Ich čistenie bude zabezpečené v zmysle
predloženého Projektu organizácie výstavby.
14) Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudáciu
podá stavebník písomne na Obecnom úrade Rovinka
15) V kolaudačnom konaní stavebník preukáže, akým spôsobom sú odvádzané dažďové vody zo
strechy do vsaku ( fotodokumentácia konkrétneho vsakovacieho systému pred jeho zasypaním )
a zo spevnených plôch ( parkovacích stání ).
Odvod dažďových vôd do verejnej kanalizácie a uličného vsakovacieho systému sa nepovoľuje.
16) Stavebník ďalej ku kolaudačnému konaniu predloží:

doklad o zameraní stavby ( geometrický plán ),

doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok (revízne správy, protokoly ),

doklady o overení vhodných stavebných výrobkov ( certifikáty ),

právoplatné stavebné povolenie,

preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní

právoplatné kolaudačné rozhodnutia na komunikácie

právoplatné kolaudačné rozhodnutie na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriny a

energetický certifikát stavby.
V stavebnom konaní vznieslo námietky Združenie domových samospráv Námestie SNP č.13,
Bratislava, ktorým stavebný úrad nevyhovel.
Za vydanie tohto rozhodnutia bol podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov zaplatený poplatok v sume 50,00 €.
ODÔVODNENIE
Mgr. Darina Marunová, Krajná č.23 Dunajská Lužná, ktorá je splnomocnená zastupovať
stavebníka Mgr. Juraja Kavackého, podala tunajšiemu stavebnému úradu žiadosť o vydanie
dodatočného stavebného povolenia na novostavbu rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami,
s vybudovaním domových prípojok vody, kanalizácie, elektriny, spevnenej plochy pre päť
parkovacích stání na pozemku parc.č.329/141 kat.územie Rovinka.
Právo realizovať stavbu na pozemku parc.č.329/141 kat.územie Rovinka stavebník v konaní
preukázal v súlade s § 58 ods. 2 stavebného zákona, a to preukázal iné práve k pozemku podľa § 139
ods.1 predložením „ Nájomnej zmluvy „ , uzatvorenej s vlastníkom pozemku spoločnosťou 3P
Development s.r.o. dňa 30.11.2016.
Na stavby rodinných domov, ktorého súčasťou je pozemok parc.č.329/141 k.ú. Rovina, bolo obcou
Rovinka
vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Na základe uvedeného oznámil stavebný úrad účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie
konania o dodatočnom povolení stavby, upustil podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od ústneho

4

pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány si mohli uplatniť námietky
a pripomienky v určenej lehote.
V lehote vzniesol námietky účastník konania - dotknutá verejnosť Združenie domových samospráv
Bratislava v znení:
Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l resp. §59 ods.l písm.c
Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. v
predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami"
uplatňuje nasledovné pripomienky:
• K predmetnej stavbe „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami" bolo vykonané
zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv
uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su
minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy
Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo
zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné
stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom
konaní uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom územnom konaní o umiestnení
stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
• Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že
sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní
dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.

•

•

•

Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický orgán MDVaRR SR)
ako aj príslušného správcu dotknutých komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je
dostatočné.
Žiadame, aby okolie stavby „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami" bolo upravené
ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich pripomienok uplatnených v
zisťovacom konaní.
Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj tzv. dažďové záhrady
(www.samospravvdomov.org/files/dazdove zahrady.pdf). Dažďové záhrady plnia dôležité
ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických
dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody späť
do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj krajinárske
dielo.
Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia),
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj
zákona o odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame
preto, aby sa nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí
musí správny orgán uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v
zmysle §47 ods.3 posledná veta Správneho poriadku. Uvedené opatrenia budeme
vyžadovať aj v následných povoľovacích konaniach. Združenie domových samospráv na
požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti.
Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou , ktoré
zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 I
vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď.l
informačný
materiál
Národnej
recyklačnej
agentúry
SR
(www.samospravvdomov.org/files/vegetacne dielce.pdf).
Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
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•

•

•

v znení neskorších predpisov sa pozemná komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a
udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja
dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných
komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických
predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na
zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016
schvaľuje a vydáva technická predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov,
projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry.
Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle
Slovenskej správy ciest http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisv-rezortu.ssc. Navrhované stavebno-konštrukčné
prvky dažďových záhrad a retenčných povrchov spevnených plôch plne vyhovujú týmto
technickým predpisom a je preto nutné ich v povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s
ohľadom na ustanovenia iných zákonov. Združenie domových samospráv na požiadanie
poskytne konzultácie v tejto oblasti.
Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci
stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento nebol súčasťou odôvodnenia
napadnutého rozhodnutia a tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska
vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s
klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5
zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti
životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Týmito otázkami sa zaoberajú aj tri
predchádzajúce body nášho stanoviska. Technické riešenie musí spĺňať isté kvalitatívne aj
technické parametre pričom nami navrhované pripomienky sú zrealizovateľné v našich
podmienkach. Viac k tejto téme napr.:
http://www.uzemneplanv.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach.
Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedou farbou

S realizáciou stavby „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami" súhlasíme za predpokladu
splnenia vyššie uvedených pripomienok a návrhov.
Nakoľko sa v predmetných konaniach bude konať o dodatočnom povolení stavby, žiadame, aby
stavebný úrad overil splnenie požiadaviek Združenia domových samospráv v týchto konaniach
o dodatočnom povolení stavby.
Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v stavebnom
rozhodnutí.
Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 resp.ods.3 správneho poriadku cestou elektronickej
podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
Vyjadrenie v konaní "Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami - l.etapa"
Oznámenie o začatí konania obsahuje odvolávku na §58a ods.3 Stavebného zákona, ktorým sa
upravujú niektoré náležitosti začatia stavebného konania o povolení stavby; avšak text oznámenia
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konštatuje začatie územného konania na umiestnenie stavby. Zverejnený návrh však žiada o
umiestnenie stavby. Uvedené oznámenie je teda zmätočné a žiadame o nápravu zverejnením novej
verejnej vyhlášky.
Podobne zmätočné je oznámenie aj v časti keď obec Rovinka postupuje ako špeciálny stavebný
úrad podľa §120 Stavebného zákona, hoci ako špeciálny stavebný úrad môže obec postupovať len
pri stavebných komunikáciách líniových dopravných stavbách a návrh na vydanie územného
rozhodnutia obsahuje všetky stavebné objekty. Nie je teda zrejmé ani to, kedy je obec Rovinka v
pozícia normálneho stavebného úradu a kedy špeciálneho stavebného úradu, nakoľko sa má
formálne jednať o viaceré konania. Žiadame o nápravu zverejnením novej verejnej vyhlášky.
Združenie domových samospráv má podľa §34 ods.l a §59 ods.l písm.c Stavebného zákona v
zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. postavenie účastníka územného aj stavebného
konania, ktorého záujmy a práva môžu byť v stavebnom konaní priamo dotknuté, pričom rozsah
týchto práv a záujmov je definovaný minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok v zisťovacom
konaní. Vzhľadom na uvedené si aj v územnom konaní uplatňujeme všetky pripomienky zo
zisťovacieho konania v plnom rozsahu aj v konaniach podľa stavebného zákona a to:
1.
Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
2.
Žiadame doplniť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce
križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy
vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z
koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od
uvedenia stavby do prevádzky).
3.
Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením
príslušnej normy STN 73 6110.
4.
Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami
bytových domov a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame
využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
5.
V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí požadujeme použitie vegetačných dielcov, ktoré
zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 I
vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znižia tepelné napätie v danom území, viď
informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR
www.samospravydomov.org/files/vegetacne dielce.pdf.
6.
Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v
súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.
7.
Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
8.
Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
9.
Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event, inú zástavbu s dlhodobým pobytom
osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický
posudok a svetlotechnický posudok.
10. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
11. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného
objektu, ktorý vs,_ po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
12. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako
verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo všetkých
smerov.
13. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
14. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

mikroklímy a jej bilancie.
Alternatívou k bodom 11 až 14 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj
vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená
strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou
termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe
fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo
neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne
budovanie sociálneho, kultúrneho
a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície
ekonomicky aj marketingovo.
Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 14 bude predmetom obstarávania
resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky: - otvorená súťaž, o ktorej
sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov; - zverejnená na webstránke projektu; - vo
výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú dokumentáciu,
zástupca mestskej aj miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti a predstaviteľ
akademickej umeleckej obce; - investor bude rešpektovať výsledok tejto súťaže; - dielo
rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj charakter danej
lokality..
Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme
spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych
vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného
posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít
predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky
predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom
je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale
rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a
navrhovaného zámeru.
Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.
Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť
umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farboi,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedého farbou

23. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
24. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je

Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné
konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby
sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí
týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva.
Ďalej si uplatňujeme nasledovné pripomienky:
• Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj tzv.
dažďové záhrady (www.samospravydomov.org/files/dazdove zahrady.pdf)
ako plne funkčné retenčné nádrže.
• Dažďové záhrady plnia dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú
teplotu až o 5 °C v tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene
pracovníkov, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; z

8

technického hľadiska sa jedná o technické dielo plne funkčných retenčných nádrží.
Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou ,
ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania
minimálne 8 I vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom
území (www.samospravvdomov.org/files/vegetacne dielce.pdf).
• Uvedené pripomienky žiadame uviesť v stavebnom povolení ako záväznú podmienku
podľa §66 ods.3 písm.b Stavebného zákona.
• Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci
stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento nebol súčasťou odôvodnenia
napadnutého rozhodnutia a tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska
vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
Všetky uvedené pripomienky a požiadavky žiadame uviesť v územnom a stavebnom konaní ako
požiadavky účastníka konania podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona resp. §66 ods.3 písm.b
a ods.4 písm.d Stavebného zákona spolu s ich vyhodnotením.
Stavebný úrad upozorňujeme, že doručovanie verejnou vyhláškou podľa 36 ods.4 Stavebného
zákona je možné len pri líniových stavbách a pri veľkom počte účastníkov konania. Predmetná
stavba nie je líniovou stavbou, aj keď jej súčasťou je líniová podstavba; stavebný zákon priamo
zároveň nedefinuje veľký okruh účastníkov konania. Napriek tomu nie je určenie veľkého počtu
účastníkov na voľnej úvahe stavebného úradu, nakoľko aplikáciou zákona analógiou v zmysle §2
ods.2 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a v zmysle §24 ods.11 zákona EIA č.24/2006 Z.z. je veľkým
počtom účastníkov viac ako 50 účastníkov konania. Žiadame preto doručovanie písomností podľa
§24 resp. §25 Správneho poriadku.
•

Združenie domových samospráv ako účastník povoľovacích konaní podľa stavebného zákona
týmto stavebnému úradu oznamuje toto svoje
STANOVISKO V KONANIACH Č. ŠSÚ-68/260-1202/2016/2/HAN, SÚ-77-245/1159/2016/2/ŠIN,
SÚ- 77-245/1170/2016/3/ŠIN, SÚ-78-247/1171/2016/2/ŠIN, SÚ-77-247/1189/2016/3/ŠIN,
Združenie domových samospráv si v zisťovacom konaní ukončeného rozhodnutím č.
XXXXXXXXXXXXXXXXX uplatnilo nasledovné pripomienky a návrhy:
1.
Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
2.
Žiadame doplniť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre
existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť
širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej
súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy
v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
3.
Žiadame redukovať počet križovatiek na odstavní a parkovacie plochy/parkoviská na
maximálne dve.
4.
Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym
znením príslušnej normy STN 73 6110. Obzvlášť treba preveriť či už nie je
prekročená hranica 500 parkovacích miest pre povinné hodnotenie.
5.
Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou
zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.
6.
V prípade kladného odporúčacieho stanoviska žiadame statickú dopravu (parkovanie)
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riešiť výlučne v podzemných garážach. Časť podzemného parkoviska má byť verejnosti
prístupná aj bezplatne.
7.
Žiadame do zámeru zapracovať aj verejné priestranstvo slúžiace celej lokalite a upravené
ako napríklad park, ihrisko, námestie, fontána, ktorý však po realizácii bude prístupný
širokej verejnosti. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol
realizovaný park ako verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a
voľne prístupný zo všetkých smerov.
8.
Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event, inú zástavbu s dlhodobým
pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy,
dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
9.
Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
10.
Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
11.
Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu
lokálnej mikroklímy a jej bilancie.
12.
Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území.
Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním
analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy
vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
13.
Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu
maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V
tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho
vyjadrenia.
14.
Žiadame, aby bol zámer vyhodnocovaný spolu so zámerom novej bytovej štvrte, pre
ktorú sa cestná infraštruktúra buduje.
Uvedené pripomienky si uplatňujeme v plnom znení aj v predmetných konaniach č.j. ŠSÚ68/260- 1202/2016/2/HAN, SÚ-77-245/1159/2016/2/ŠIN, SÚ-77-245/1170/2016/3/ŠIN, SÚ-78247/1171/2016/2/ŠIN, SÚ- 77-247/1189/2016/3/ŠIN.
Dňa 16.04.2016 sme obci Rovinka doručili náš návrh na obnovu konania č.j. SÚ204/800/2014-2985/2015/10/HAN a jeho preskúmanie mimo odvolacie konanie. O tomto podaní
sa do dnešného dňa nerozhodlo, preto žiadame konania č. ŠSÚ-68/260-1202/2016/2/HAN, SÚ77-245/1159/2016/2/ŠIN, SÚ-77-245/1170/2016/3/ŠIN, SÚ-78- 247/1171/2016/2/ŠIN, SÚ-77247/1189/2016/3/ŠIN prerušené podľa §29 ods.l Správneho poriadku.
Zároveň navrhujeme, aby v predmetnej veci bolo zvolané ústne prerokovanie podľa §21
Správneho poriadku.
____________________________________________
Stavebný úrad sa vznesenými námietkami zaoberal a nevyhovel námietkam účastníka konania
z nasledovných dôvodov:
- stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka Mgr. Juraja Kavackého, zastúpeného Mgr.
Darinou Marunovou zo dňa 24.03.2017 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom
listom zo dňa 10.04.2017 začatie konania o dodatočnom povolení stavby rodinného domu na
pozemku p.č.329/141 k.ú. Rovinka podľa § 88 ods.1 písm. b) a § 88a stavebného zákona,
podľa § 61 ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania. Súčasne upozornil
účastníkov a dotknuté orgány, že na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť
uplatnené v územnom konaní sa neprihliadne.
Územného konania na stavbu „ Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami – I.etapa“ sa
zúčastnil p. Marcel Slávik – predseda Združenia domových samospráv, ktorý si v územnom
konaní uplatnil pripomienky, ktorým stavebný úrad vyhovel. Stavebný úrad vydal na
horeuvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.j.SÚ-37-161/2528/2016/36/Šin.
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dňa 30.08.2016 a doručené bolo všetkým účastníkom konania. Nakoľko sa nikto z účastníkov
konania neodvolal, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Vzhľadom k tomu, že námietky Združenia domových samospráv boli vznesené už v zisťovacom
konaní podľa zák.č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a boli uplatnené aj pri
územnom pojednávaní resp. mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní, stavebný úrad
v tomto konaní o dodatočnom povolení stavby na ne neprihliadol.
Námietkami, ktoré sa netýkajú dodatočného povolenia stavby rodinného domu s dvomi
bytovými jednotkami na parc.č.329/141 k.ú. Rovinka a námietkami, ktoré sú zmätočné, sa
stavebný úrad nezaoberal.
_________________________________________________
V konaní o dodatočnom povolení stavby rodinného domu stavebný úrad skúmal, či jej
dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejným záujmom chráneným staveným zákonom alebo
osobitnými predpismi, a to najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, vyjadrené
v územnoplánovacej dokumentácii, územnoplánovacích podkladoch, ďalej so starostlivosťou o
životné prostredie, so základnými požiadavkami na stavby podľa stavebného zákona, podľa
všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a podľa osobitných záujmov chránených orgánmi
štátnej správy podľa osobitných predpisov v konaniach podľa stavebného zákona, najmä orgány
požiarnej ochrany, ochrany zdravia ľudí, ochrany ovzdušia, prírody a krajiny, odpadového
hospodárstva.
Po vyhodnotení žiadosti , predložených dokladov a projektovej dokumentácie stavebný úrad
konštatuje, že v konaní bolo preukázané, že dodatočne povoľovaná stavba nie je realizovaná
v rozpore s verejnými záujmami.
Podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie pre Obec Rovinka, ktorou je Územný plán obce
Rovinka schválený Obecným zastupiteľstvom uznesením č.15/2001 zo dňa 11.7.2001 v znení jeho
zmien a doplnkov č.1/2009 schválenými Obecným zastupiteľstvom uznesením č.77/2010 zo dňa
13.10.2010 a zmeny územného plánu obce Rovinka – jún 2012, schválené v obecnom zastupiteľstve
uznesením č.4/2013 dňa 9.01.2013 ( ďalej len platný UP ) je pozemok parc.č.329/141 kat.územie
Rovinka
zaradený do funkčnej plochy F1-F-8 – individuálne formy bývania a na 25 rodinných
domov vo funkčnej ploche F1-F-8 bolo dňa 30.08.2016 vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod
č.j.SÚ-37-161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Dotknuté orgány, ktoré posudzovali projektovú dokumentáciu stavby podľa osobitných predpisov,
nevzniesli žiadne námietky, resp. dali podmienky pre jej realizáciu tak, ako je to uvedené
v podmienkach pre dokončenie stavby.
Stavba je voči všetkým susedným pozemkom umiestnená podľa § 6 ods. ods.3 vyhl.č.532/2002 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.
K žiadosti bola predložená predpísaná projektová dokumentácia, ktorá rešpektuje všeobecne
technické požiadavky na výstavbu, ochranu životného prostredia a je vypracovaná oprávneným
projektantom.
Stavbou nie sú dotknuté záujmy ochrany prírody.
K vydaniu povolenia sa kladne vyjadrili dotknuté orgány a právnické osoby s podmienkami, ktoré sú
uvedené vo výroku rozhodnutia.
Bez pripomienok vydali kladné stanoviská:
- OR Hasičského a záchranného zboru Pezinok stanovisko zo dňa 08.12.2016.
- SPP distribúcia a.s. stanoviskom z 27.12.2016.
Ďalej bolo predložené:
- Záväzné stanovisko OÚ Senec, odboru ŽP, úseku posudzovania vplyvov na ŽP zo dňa
15.05.2017, v ktorom konštatuje, že návrh na vydanie stavebného povolenia na „novostavbu
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OBEC ROVINKA
PSČ 900 41 Rovinka 350

Č.j.:SÚ-102-293/2626/2017/15/Šin.

Rovinka, dňa 07.08.2017

ROZHODNUTIE
Obec Rovinka zastúpená starostom, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len
„stavebný úrad“) podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
podľa § 2 písm. e) a § 4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa § 66 stavebného zákona,
ako aj podľa príslušných ustanovení zákona č. 71/l967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), po vykonanom stavebnom konaní
vydáva
stavebné povolenie
stavebníkovi

:

Mgr. Juraj Kavacký, Segnerova č.6, Bratislava

na stavbu

:

„ Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami „
- spevnená plocha pre päť parkovacích stání
- domové prípojky vody, kanalizácie a elektriny

miesto stavby

:

druh stavby

:

novostavba

účel stavby

:

bytová budova – bývanie

parcela č.329/128
katastrálne územie Rovinka

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Podmienky pre realizáciu stavby :
Predmetom povolenia je novostavba samostatne stojaceho dvojpodlažného objektu, bez
podpivničenia, v ktorom sú riešené dve bytové jednotky. Zastrešený bude plochou strechou.
Stavba bude napojená domovými prípojkami na jestvujúce verejné rozvody elektriny, vody
a kanalizácie, ktoré sú dovedené na hranicu pozemku. Pre potreby rodinného domu bude na vlastnom
pozemku vytvorených päť parkovacích stání.
1) Stavba sa osadí presne podľa zakreslenia v situácii umiestnenia stavby, ktorá je nedeliteľnou
súčasťou overenej projektovej dokumentácie, t.j.:
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- min. 9,015 m od pozemku parc.č.329/107 a 313/2 k.ú. Rovinka
- 3,510 m od pozemku parc.č.329/131 k.ú. Rovinka
- min. 2,015 m a max.3,940 m od pozemku parc.č.329/127 k.ú. Rovinka
- min. 9,250 m od pozemku parc.č.329/121 k.ú. Rovinka
1.2 zastavaná plocha stavby : 139,21 m2
1.3 podlahová plocha stavby: 220,15 m2
1.4 maximálna výška stavby : + 7,040 m od ± 0,00 = úroveň podlahy I.NP
1.5 tvar strechy : plochá.
1.6 doba trvania stavby : trvalá.
2) Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie stavby oprávnenou osobou ( § 75 stavebného zákona ).
3) So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí
tunajší stavebný úrad.
4) Stavba bude uskutočnená podľa predloženej overenej projektovej dokumentácie, ktorá je
nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
5) Pre uskutočnenie stavby sa určuje lehota do 24 mesiacov od začatia stavby.
6) Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
7) Počas stavebných prác musí stavebník urobiť opatrenia a postupovať v zmysle ustanovení
vyhlášky Min.práce a sociálnych vecí 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.
8) Stavba sa bude realizovať dodavateľsky. Zhotoviteľom stavby je oprávnená spoločnosť JADRAN
rental services s.r.o., Svetlá č.1 Bratislava.
9) Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom " Stavba povolená" s týmito
údajmi:
označenie stavby
označenie stavebníka
kto stavbu realizuje
kto stavbu povolil
termín začatia a ukončenia stavby
10) Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k pôsobeniu
škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby
vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na
životné prostredie.
11) Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia
stavebných prác.
12) Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby.
13) Stavebník je povinný v zmysle § 43f stavebného zákona uskutočňovať stavbu a používať
stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov ( zák.č.90/1998 Z.z. o stavebných
výrobkoch ) vhodné na použitie v stavbe.
14) Stavebník dodrží pri realizácii stavby tieto podmienky dotknutých orgánov a právnických osôb:
Podmienky Západoslovenskej distribučnej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 10.11.2016:

Hore uvedená stavba bude napojená z vyprojektovanej NIM káblovej distribučnej siete
po jej vybudovaní a uvedení do prevádzky z vyprojektovaných NIM rozpojovacích
istiacich skríň SR 8/2, SR 8/3 a SR 8/4 za predpokladu vybudovania štyroch nových NN
káblových prípojok a štyroch skupinových elektromerových rozvádzačov pre dve
odberné miesta na vlastné náklady žiadateľa pričom deliacim miestom budú poistkové
spodky v hore uvedených NN rozpojovacích istiacich skriniach SR. Vyprojektovanú NN
káblovú distribučnú sieť vybuduje spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., ako
súčasť stavby „Rovinka, MOK pre výstavbu rodinných domov, TS 630 kVA, Prípojky
VN a NN" na základe Zmluvy o spolupráci č. 1613100030-ZoS uzatvorenej medzi
spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. a spoločnosťou Bakoš I Jurík, s.r.o..

Skupinové elektromerové rozvádzače budú umiestnené na verejne prístupnom mieste na
hranici pozemku tak, aby boli prístupné pracovníkom energetiky v každú dennú a nočnú
dobu - zodpovedný investor.
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Pripojenie budúcich koncových odberateľov bude riešené samostatne na základe Zmlúv o
pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľov do distribučnej sústavy spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby.

Hlavný istič pred elektromerom bude 3 x 32 A char. B pre každé odberné miesto.

Stavebník je povinný rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti
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 VVN a zariadenia oznamovacie na
tíme správy sietí VVN Čulenova č.

Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je
potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov
patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..

Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach
dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.

Pri prácach na zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
požiadať pracovníka TSEZ Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku odpadového hospodárstva,
uvedené v stanovisku zo dňa 16.12.2016:

Stavebník je povinný dodržať ust.zák.č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
o odpadoch.

Vzniknutý nevyužitý odpad uložiť na riadenú skládku. Doklad o zneškodnení odpadu
predložiť na OÚ v Senci, odbor ŽP – úsek odpadového hospodárstva a pri kolaudácii
stavby.

Pri stavebných prácach a preprave stavebného materiálu dodržiavať čistotu na priľahlých
komunikáciách a verejných priestranstvách. Pri realizácii stavby nevytvárať
medziskládky.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku ochrany prírody, uvedené
v stanovisku zo dňa 12.12.2016:



Na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na
území SR) podľa zákona 5. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Územie sa nachádza mimo chránených území siete NATURA 2000, na území,
kde platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na území SR).

Pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne § 4, ods. 1 cit. zákona a to: každý je pri
vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť lebo zničiť rastliny alebo
živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich
zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

V zmysle § 9, ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
zákona č. 479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. O
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa
vyjadrenie pre vydanie stavebného povolenia nevyžaduje, ak sa jedná o činnosť v
súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce, v jej zastavanom území.
Podmienky Bratislavskej vodárenskej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 21.11.2016:




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.
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K žiadosti o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu nie je
možné sa vyjadriť, nakoľko navrhované riešenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej
prípojky je pripojené na rozvody, ktoré nie sú v majetku ani v prevádzke BVS.

O pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu bude možné
požiadať až po dobudovaní verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, kolaudácii a po
majetkoprávnom vysporiadaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s BVS a.s.
15) Osobitné podmienky

Počas výstavby je stavebník povinný dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia obce
Rovinka.

Zariadenie staveniska, pomocné konštrukcie a iné technické zariadenia musia byť
bezpečné, stavenisko musí byť vhodným spôsobom oplotené a zabezpečené proti
prístupu nepovolaných osôb.

Vozidlá stavby musia vychádzať zo staveniska na miestnu komunikáciu, ako aj na cestu
I/63 bez zvyškov zeminy resp. iného znečistenia. Ich čistenie bude zabezpečené v zmysle
predloženého Projektu organizácie výstavby.
16) Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudáciu
podá stavebník písomne na Obecnom úrade Rovinka
17) V kolaudačnom konaní stavebník preukáže, akým spôsobom sú odvádzané dažďové vody zo
strechy do vsaku ( fotodokumentácia konkrétneho vsakovacieho systému pred jeho zasypaním )
a zo spevnených plôch ( parkovacích stání ).
Odvod dažďových vôd do verejnej kanalizácie a uličného vsakovacieho systému sa nepovoľuje.
18) Stavebník ďalej ku kolaudačnému konaniu predloží:

doklad o zameraní stavby ( geometrický plán ),

doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok (revízne správy, protokoly ),

doklady o overení vhodných stavebných výrobkov ( certifikáty ),

právoplatné stavebné povolenie,

preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní

právoplatné kolaudačné rozhodnutia na komunikácie

právoplatné kolaudačné rozhodnutie na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriny a

energetický certifikát stavby.
V stavebnom konaní vznieslo námietky Združenie domových samospráv Námestie SNP č.13,
Bratislava, ktorým stavebný úrad nevyhovel.
Za vydanie tohto rozhodnutia bol podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov zaplatený poplatok v sume 50,00 €.
ODÔVODNENIE
Mgr. Darina Marunová, Krajná č.23 Dunajská Lužná, ktorá je splnomocnená zastupovať
stavebníka Mgr. Juraja Kavackého podala tunajšiemu stavebnému úradu žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na
novostavbu
rodinného
domu s dvomi bytovými jednotkami,
s vybudovaním domových prípojok vody, kanalizácie, elektriny, spevnenej plochy pre päť
parkovacích stání na pozemku parc.č.329/128 kat.územie Rovinka.
Právo realizovať stavbu na pozemku parc.č.329/128 kat.územie Rovinka stavebník v konaní
preukázal v súlade s § 58 ods. 2 stavebného zákona, a to preukázal iné právo k pozemku podľa § 139
ods.1 predložením „ Nájomnej zmluvy „ , uzatvorenej s vlastníkom pozemku spoločnosťou 3P
Development s.r.o. dňa 31.10.2016.
Na stavby rodinných domov, ktorého súčasťou je pozemok parc.č.329/128 k.ú. Rovinka, bolo obcou
Rovinka
vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Na základe uvedeného oznámil stavebný úrad účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie
stavebného konania, upustil podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho

4

zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány si mohli uplatniť námietky a pripomienky v určenej
lehote.
V lehote dňa 28.06.2017 vzniesol námietky účastník konania domových samospráv Bratislava v znení:

dotknutá verejnosť Združenie

Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l resp. §59 ods.l
písm.c Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006
Z.z. v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Novostavba rodinného domu s dvomi
bytovými jednotkami" uplatňuje nasledovné pripomienky:
• K predmetnej stavbe „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom
si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2
posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených
pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových
samospráv. Podľa §140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho
konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné územné
konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní
uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom stavebnom konaní o povolení
stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
Nakoľko na predmetné stavby bolo vedené jedno zisťovacie konanie ako na zámer, ktorého
predmetom bol súbor stavieb; vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľom je v každom
prípade tá istá fyzická osoba, je nutné chápať uvedené konania ako jednotlivé stavby jednej
veľkej spoločnej stavby, ktorej predmetom by malo by súbor stavieb pozostávajúci z
jednotlivých čiastkových stavieb so zázemím.
Vzhľadom na uvedené žiadame, aby sa predmetné konania v záujme hospodárnosti podľa §3
ods.4 Správneho poriadku a v záujme rovnakého rozhodovania podľa §3 ods.5 Správneho
poriadku zlúčili do jedného stavebného konania o povolení súboru stavieb.
• Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej
kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného
zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.
Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický
orgán MDVaRR SR) ako aj príslušného správcu dotknutých
komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.
• Žiadame, aby okolie stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo upravené ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich
pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní.
• Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj aj tzv. dažďové
záhrady
Dažďové záhrady plnia dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu
mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k
psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene
a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj krajinárske dielo.
Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia),
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj zákona
o odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame preto,
aby sa nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí musí
správny orgán uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v zmysle
§47 Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l resp. §59
ods.l písm.c Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA
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č.24/2006 Z.z. v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Novostavba rodinného
domu s dvomi bytovými jednotkami" uplatňuje nasledovné pripomienky:
• K predmetnej stavbe „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom
si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2
posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených
pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových
samospráv. Podľa §140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho
konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné územné
konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní
uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom stavebnom konaní o povolení
stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
• Nakoľko na predmetné stavby bolo vedené jedno zisťovacie konanie ako na zámer,
ktorého predmetom bol súbor stavieb; vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľom
je v každom prípade tá istá fyzická osoba, je nutné chápať uvedené konania ako
jednotlivé stavby jednej veľkej spoločnej stavby, ktorej predmetom by malo by
súbor stavieb pozostávajúci z jednotlivých čiastkových stavieb so zázemím.
Vzhľadom na uvedené žiadame, aby sa predmetné konania v záujme hospodárnosti podľa
§3 ods.4 Správneho poriadku a v záujme rovnakého rozhodovania podľa §3 ods.5
Správneho poriadku zlúčili do jedného stavebného konania o povolení súboru stavieb.
•

•

•

Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej
kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného
zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.
Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický
orgán MDVaRR SR) ako aj príslušného správcu dotknutých
komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.
Žiadame, aby okolie stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo upravené ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich
pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní.
Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj aj tzv. dažďové
záhrady
Dažďové
záhrady plnia dôležité ekostabilizačné
funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických dňoch,
svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody
späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako
aj krajinárske dielo.

Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia),
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj zákona o
odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame preto, aby sa
nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí musí správny orgán
uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v zmysle §47
• Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou ,
ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania
minimálne 8 I vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znižia tepelné napätie v danom
území . Prípustné je aj použitie vodu-priepustných asfaltových zmesí s vhodným
podložím.
Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú,
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spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s
koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie
pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem,
technických predpisová objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej
infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým
pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú
prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej
infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na
webovom sídle Slovenskej správy ciest Navrhované stavebno-konštrukčné prvky
dažďových záhrad a retenčných povrchov
spevnených plôch plne vyhovujú týmto technickým predpisom a je preto nutné ich v
povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s ohľadom na ustanovenia iných zákonov.
Združenie domových samospráv na požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti.
- geotextília netkaná protiropná
- separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL)
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A
- výstužná geomreža

» Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci stavebného
konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a
ostatných vodných stavieb, nakoľko tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho
hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
« Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a
s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5
zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti
životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Týmito otázkami sa zaoberajú aj tri
predchádzajúce body nášho stanoviska. Technické riešenie musí spĺňať isté kvalitatívne aj
technické parametre pričom nami navrhované pripomienky sú zrealizovateľné v našich
podmienkach. Viac k tejto téme napr.:
www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach.

V predchádzajúcich bodoch sme požadovali a navrhli konkrétne overené opatrenia;
pripúšťame však aj alternatívne opatrenia ak navrhovateľ preukáže minimálne obdobnú
funkcionalitu a účinnosť.
Uvedenou požiadavkou sa napĺňajú požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm.j
Stavebného zákona v súlade s adaptačnou stratégiou SR na nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č.148/2014. V zmysle §3 ods.5 zákona
OPK č.543/2002 Z.z. je žiadateľ povinný zapracovať tieto opatrenia do dokumentácie pre
stavebné konanie.
• Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie:
v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a
majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich
prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných
procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu
pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad
mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných
jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V
ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5% až 10%. V dôsledku zvýšenej
oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom
prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je
prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený.
Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného
sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane
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fauny aj flóry v priľahlom povodí.
Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vinám horúčav: • Zabezpečíť zvyšovanie
podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách
miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb,
napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu,
tienením transparentných výplni otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu,
svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre •
Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie,
materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam •
Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa
klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v
prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
• Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc: Zabezpečiť a
podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu
vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
• Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné
využívanie dažďovej a odpadovej vody
» Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a
podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických
opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej
infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej
kapacity územia diverzifikovanim štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným
zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu
nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na
urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať
zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v
sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať
renaturáciu a ochranu tokov a mokradi
• Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečíť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedou farbou
•

• Uvedené pripomienky žiadame uviesť v stavebnom povolení ako podmienku podľa
§66 ods.3 písm. b ods.4 písm. d Stavebného zákona.
S realizáciou stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami" súhlasíme
za predpokladu splnenia vyššie uvedených pripomienok a návrhov.

Zároveň Vás v súlade s §23 ods.l Správneho poriadku žiadame o doručenie
elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami
uplatnených pripomienok, t.j.:
» Koordinačná situácia
• Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
• Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia
• Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej
zelene, odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia retenčnej
dlažby
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Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v
stavebnom rozhodnutí.
Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.l resp. ods.3 Správneho poriadku cestou
elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
____________________________________________
Stavebný úrad sa vznesenými námietkami zaoberal a nevyhovel námietkam účastníka konania
z nasledovných dôvodov:
Podľa § 61 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania
dotknutým orgánom štátnej správy, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri
ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo
mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa
neprihliada.
Podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho
pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
-

stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka Mgr. Juraja Kavackého, zastúpeného Mgr.
Darinou Marunovou zo dňa 21.04.2017 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom
listom zo dňa 06.06.2017 začatie stavebného konania na novostavbu rodinného domu na
pozemku p.č.329/128 k.ú. Rovinka v súlade s § 61 ods.1 stavebného zákona a v súlade s § 61
ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania. Súčasne upozornil účastníkov a
dotknuté orgány, že na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené
v územnom konaní sa neprihliadne.
Územného konania na stavbu „ Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami – I.etapa“ sa
zúčastnil p. Marcel Slávik – predseda Združenia domových samospráv, ktorý si v územnom
konaní uplatnil pripomienky, ktorým stavebný úrad vyhovel. Stavebný úrad vydal na
horeuvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.j.SÚ-37-161/2528/2016/36/Šin.
dňa 30.08.2016 a doručené bolo všetkým účastníkom konania. Nakoľko sa nikto z účastníkov
konania neodvolal, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Vzhľadom k tomu, že námietky Združenia domových samospráv boli vznesené už v zisťovacom
konaní podľa zák.č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a boli uplatnené aj
v územnom konaní resp. mohli byť uplatnené v územnom konaní, stavebný úrad v tomto
stavebnom konaní na ne neprihliadol.
Námietkami, ktoré sa reálne netýkajú povolenia stavby rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami na parc.č.329/128 k.ú. Rovinka sa stavebný úrad nezaoberal.
Žiadosti o doručenie elektronickej kópie spisu resp. jeho časti:
- Koordinačnú situáciu stavebný úrad Združeniu domových samospráva poslal e-mailom.
- Dopravné napojenie bolo predmetom samostatného správneho konania a povolenia.
- Časť sprievodnej správy týkajúca sa odpadového hospodárstva zaslaná Združeniu
domových samospráv e-mailom.
- Požiadavka zaslania sprievodnej správy týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL),
cestnej zelene, odtoku povrchu komunikácií, vyhodnotenie možnosti použitia retenčnej
dlažby je irelevantná, nakoľko nie je predmetom tohto konania a sprievodná správa ich
neobsahuje.

_________________________________________________
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OBEC ROVINKA
PSČ 900 41 Rovinka 350

Č.j.:SÚ-104-300/2588/2017/14/Šin.

Rovinka, dňa 02.08.2017

ROZHODNUTIE
Obec Rovinka zastúpená starostom, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len
„stavebný úrad“) podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
podľa § 2 písm. e) a § 4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa § 66 stavebného zákona,
ako aj podľa príslušných ustanovení zákona č. 71/l967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), po vykonanom stavebnom konaní
vydáva
stavebné povolenie
stavebníkovi

:

Mgr. Juraj Kavacký, Segnerova č.6, Bratislava

na stavbu

:

„ Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami „
- spevnená plocha pre päť parkovacích stání
- domové prípojky vody, kanalizácie a elektriny

miesto stavby

:

druh stavby

:

novostavba

účel stavby

:

bytová budova – bývanie

parcela č.329/122
katastrálne územie Rovinka

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Podmienky pre realizáciu stavby :
Predmetom povolenia je novostavba samostatne stojaceho prízemného objektu, s ustúpeným
II.NP, zastrešený plochou strechou, v ktorom sú riešené dve bytové jednotky a ktoré sú dispozične
odlišné. Jedna bytová jednotka sa nachádza v prízemnej časti stavby a druhá bytová jednotka
v prízemnej časti a v ustúpenom II.NP.
Stavba bude napojená domovými prípojkami na jestvujúce verejné rozvody elektriny, vody
a kanalizácie, ktoré sú dovedené na hranicu pozemku. Pre potreby rodinného domu bude na vlastnom
pozemku vytvorených päť parkovacích stání.
1) Stavba sa osadí presne podľa zakreslenia v situácii umiestnenia stavby, ktorá je nedeliteľnou
súčasťou overenej projektovej dokumentácie, t.j.:
- 4,505 m od pozemku parc.č.329/121 k.ú. Rovinka
- min.5,525 m od pozemku parc.č.329/57 k.ú. Rovinka – od budúcej miestnej komunikácie
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- min. 4,385 m od pozemku parc.č.329/119 – od budúcej miestnej komunikácie
- 8,565 m od pozemkov parc.č.329/123 k.ú. Rovinka
1.2 zastavaná plocha stavby : 177,54 m2
1.3 podlahová plocha stavby: 183,77 m2
1.4 maximálna výška stavby : + 6,505 m od ± 0,00 = podlaha prízemia
1.5 tvar strechy : plochá.
1.6 doba trvania stavby : trvalá.
2) Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie stavby oprávnenou osobou ( § 75 stavebného zákona ).
3) So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí
tunajší stavebný úrad.
4) Stavba bude uskutočnená podľa predloženej overenej projektovej dokumentácie, ktorá je
nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
5) Pre uskutočnenie stavby sa určuje lehota do 24 mesiacov od začatia stavby.
6) Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
7) Počas stavebných prác musí stavebník urobiť opatrenia a postupovať v zmysle ustanovení
vyhlášky Min.práce a sociálnych vecí 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.
8) Stavba sa bude realizovať dodavateľsky. Zhotoviteľom stavby je oprávnená spoločnosť JADRAN
rental services s.r.o., Svetlá č.1 Bratislava.
9) Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom " Stavba povolená" s týmito
údajmi:
označenie stavby
označenie stavebníka
kto stavbu realizuje
kto stavbu povolil
termín začatia a ukončenia stavby
10) Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k pôsobeniu
škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby
vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na
životné prostredie.
11) Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia
stavebných prác.
12) Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby.
13) Stavebník je povinný v zmysle § 43f stavebného zákona uskutočňovať stavbu a používať
stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov ( zák.č.90/1998 Z.z. o stavebných
výrobkoch ) vhodné na použitie v stavbe.
14) Stavebník dodrží pri realizácii stavby tieto podmienky dotknutých orgánov a právnických osôb:
Podmienky Západoslovenskej distribučnej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 06.12.2016:

Stavebník je povinný rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti
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 VVN a zariadenia oznamovacie na
tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3.

Pripojenie požadovanej kapacity 2x12 kW bude možné zabezpečiť z vyprojektovaných
energetických zariadení v danej lokalite, po ich vybudovaní a uvedení do prevádzky po
nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a za predpokladu vybudovania
káblovej prípojky na vlastné náklady žiadateľa.

Vyprojektovanú NN káblovú disribučnú sieť vybuduje spoločnosť Západoslovenská
distribučná a.s. ako súčasť stavby „ Rovinka MOK pre výstavbu rodinných domov, TS
630 kWA, prípojky VN a NN „ na základe Zmluvy o spolupráci č.1613100030-Zos,
uzatvorenej medzi spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. a spoločnosťou
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Bakoš/Jurík s.r.o.
Pripojenie bude riešené na základe „ Zmlúv o pripojení odberného elektrického
zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná
a.s., ktoré uzatvorí žiadateľ so spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s., po vydaní
kolaudačného rozhodnutia stavby.

Deliacim miestom ako aj miestom pripojenia budú poistkové spodky v rozpojovacej
a istiacej skrini NN.

Stavebník vybuduje na vlastné náklady novú káblovú prípojku z vyprojektovaného NN
káblového distribučného rozvodu do nového skupinového elektromerového rozvádzača
pre dve odberné miesta.

Skupinový elektromerový rozvádzač umiestniť na verejne prístupné miesto na hranici
pozemku zvonka tak, aby rozmedzie osadenia výšky číselníkov bolo od 1,0 m -1,7 m.

Pred elektromerom osadiť hlavný istič s hodnotou 3x 25A char.B.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku odpadového hospodárstva,
uvedené v stanovisku zo dňa 26.01.2017:

Stavebník je povinný dodržať ust.zák.č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
o odpadoch.

Vzniknutý nevyužitý odpad uložiť na riadenú skládku. Doklad o zneškodnení odpadu
predložiť na OÚ v Senci, odbor ŽP – úsek odpadového hospodárstva a pri kolaudácii
stavby.

Pri stavebných prácach a preprave stavebného materiálu dodržiavať čistotu na priľahlých
komunikáciách a verejných priestranstvách. Pri realizácii stavby nevytvárať
medziskládky.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku ochrany prírody, uvedené
v stanovisku zo dňa 22.12.2016:





Na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na
území SR) podľa zákona 5. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Územie sa nachádza mimo chránených území siete NATURA 2000, na území,
kde platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na území SR).

Pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne § 4, ods. 1 cit. zákona a to: každý je pri
vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť lebo zničiť rastliny alebo
živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich
zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

V zmysle § 9, ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
zákona č. 479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. O
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa
vyjadrenie pre vydanie stavebného povolenia nevyžaduje, ak sa jedná o činnosť v
súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce, v jej zastavanom území.
Podmienky Bratislavskej vodárenskej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 15.12.2016:






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.
K žiadosti o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu nie je
možné sa vyjadriť, nakoľko navrhované riešenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej
prípojky je pripojené na rozvody, ktoré nie sú v majetku ani v prevádzke BVS.
O pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu bude možné
požiadať až po dobudovaní verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, kolaudácii a po
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majetkoprávnom vysporiadaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s BVS a.s.
15) Osobitné podmienky

Počas výstavby je stavebník povinný dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia obce
Rovinka.

Zariadenie staveniska, pomocné konštrukcie a iné technické zariadenia musia byť
bezpečné, stavenisko musí byť vhodným spôsobom oplotené a zabezpečené proti
prístupu nepovolaných osôb.

Vozidlá stavby musia vychádzať zo staveniska na miestnu komunikáciu, ako aj na cestu
I/63 bez zvyškov zeminy resp. iného znečistenia. Ich čistenie bude zabezpečené v zmysle
predloženého Projektu organizácie výstavby.
16) Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudáciu
podá stavebník písomne na Obecnom úrade Rovinka
17) V kolaudačnom konaní stavebník preukáže, akým spôsobom sú odvádzané dažďové vody zo
strechy do vsaku ( fotodokumentácia konkrétneho vsakovacieho systému pred jeho zasypaním )
a zo spevnených plôch ( parkovacích stání ).
Odvod dažďových vôd do verejnej kanalizácie a uličného vsakovacieho systému sa nepovoľuje.
18) Stavebník ďalej ku kolaudačnému konaniu predloží:

doklad o zameraní stavby ( geometrický plán ),

doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok (revízne správy, protokoly ),

doklady o overení vhodných stavebných výrobkov ( certifikáty ),

právoplatné stavebné povolenie,

preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní

právoplatné kolaudačné rozhodnutia na komunikácie

právoplatné kolaudačné rozhodnutie na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriny a

energetický certifikát stavby.
V stavebnom konaní vznieslo námietky Združenie domových samospráv Námestie SNP č.13,
Bratislava, ktorým stavebný úrad nevyhovel.
Za vydanie tohto rozhodnutia bol podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov zaplatený poplatok v sume 50,00 €.
ODÔVODNENIE
Mgr. Darina Marunová, Krajná č.23 Dunajská Lužná, ktorá je splnomocnená zastupovať
stavebníka Mgr. Juraja Kavackého podala tunajšiemu stavebnému úradu žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na
novostavbu
rodinného
domu s dvomi bytovými jednotkami,
s vybudovaním domových prípojok vody, kanalizácie, elektriny, spevnenej plochy pre päť
parkovacích stání na pozemku parc.č.329/122 kat.územie Rovinka.
Právo realizovať stavbu na pozemku parc.č.329/122 kat.územie Rovinka stavebník v konaní
preukázal v súlade s § 58 ods. 2 stavebného zákona, a to preukázal iné právo k pozemku podľa § 139
ods.1 predložením „ Nájomnej zmluvy „ , uzatvorenej s vlastníkom pozemku spoločnosťou 3P
Development s.r.o. dňa 01.12.2016.
Na stavby rodinných domov, ktorého súčasťou je pozemok parc.č.329/122 k.ú. Rovina, bolo obcou
Rovinka
vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Na základe uvedeného oznámil stavebný úrad účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie
stavebného konania, upustil podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho
zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány si mohli uplatniť námietky a pripomienky v určenej
lehote.
V lehote vzniesol námietky účastník konania - dotknutá verejnosť Združenie domových samospráv
Bratislava v znení:
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Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l resp. §59 ods.l
písm.c Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006
Z.z. v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Novostavba rodinného domu s dvomi
bytovými jednotkami" uplatňuje nasledovné pripomienky:
• K predmetnej stavbe „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom
si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2
posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených
pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových
samospráv. Podľa §140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho
konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné územné
konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní
uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom stavebnom konaní o povolení
stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
Nakoľko na predmetné stavby bolo vedené jedno zisťovacie konanie ako na zámer, ktorého
predmetom bol súbor stavieb; vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľom je v každom
prípade tá istá fyzická osoba, je nutné chápať uvedené konania ako jednotlivé stavby jednej
veľkej spoločnej stavby, ktorej predmetom by malo by súbor stavieb pozostávajúci z
jednotlivých čiastkových stavieb so zázemím.
Vzhľadom na uvedené žiadame, aby sa predmetné konania v záujme hospodárnosti podľa §3
ods.4 Správneho poriadku a v záujme rovnakého rozhodovania podľa §3 ods.5 Správneho
poriadku zlúčili do jedného stavebného konania o povolení súboru stavieb.
• Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej
kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného
zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.
Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický
orgán MDVaRR SR) ako aj príslušného správcu dotknutých
komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.
• Žiadame, aby okolie stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo upravené ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich
pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní.
• Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj aj tzv. dažďové
záhrady
Dažďové záhrady plnia dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu
mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k
psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene
a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj krajinárske dielo.
Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia),
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj zákona
o odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame preto,
aby sa nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí musí
správny orgán uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v zmysle
§47 Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l resp. §59
ods.l písm.c Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA
č.24/2006 Z.z. v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Novostavba rodinného
domu s dvomi bytovými jednotkami" uplatňuje nasledovné pripomienky:
• K predmetnej stavbe „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom
si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2
posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených
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•

pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových
samospráv. Podľa §140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho
konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné územné
konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní
uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom stavebnom konaní o povolení
stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
Nakoľko na predmetné stavby bolo vedené jedno zisťovacie konanie ako na zámer,
ktorého predmetom bol súbor stavieb; vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľom
je v každom prípade tá istá fyzická osoba, je nutné chápať uvedené konania ako
jednotlivé stavby jednej veľkej spoločnej stavby, ktorej predmetom by malo by
súbor stavieb pozostávajúci z jednotlivých čiastkových stavieb so zázemím.
Vzhľadom na uvedené žiadame, aby sa predmetné konania v záujme hospodárnosti podľa
§3 ods.4 Správneho poriadku a v záujme rovnakého rozhodovania podľa §3 ods.5
Správneho poriadku zlúčili do jedného stavebného konania o povolení súboru stavieb.

•

•

•

Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej
kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného
zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.
Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický
orgán MDVaRR SR) ako aj príslušného správcu dotknutých
komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.
Žiadame, aby okolie stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo upravené ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich
pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní.
Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj aj tzv. dažďové
záhrady
Dažďové
záhrady plnia dôležité ekostabilizačné
funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických dňoch,
svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody
späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako
aj krajinárske dielo.

Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia),
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj zákona o
odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame preto, aby sa
nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí musí správny orgán
uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v zmysle §47
• Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou ,
ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania
minimálne 8 I vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znižia tepelné napätie v danom
území . Prípustné je aj použitie vodu-priepustných asfaltových zmesí s vhodným
podložím.
Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú,
spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s
koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie
pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem,
technických predpisová objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej
infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým
pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú
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prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej
infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na
webovom sídle Slovenskej správy ciest Navrhované stavebno-konštrukčné prvky
dažďových záhrad a retenčných povrchov
spevnených plôch plne vyhovujú týmto technickým predpisom a je preto nutné ich v
povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s ohľadom na ustanovenia iných zákonov.
Združenie domových samospráv na požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti.
- geotextília netkaná protiropná
- separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL)
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A
- výstužná geomreža

» Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci stavebného
konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a
ostatných vodných stavieb, nakoľko tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho
hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
« Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a
s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5
zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti
životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Týmito otázkami sa zaoberajú aj tri
predchádzajúce body nášho stanoviska. Technické riešenie musí spĺňať isté kvalitatívne aj
technické parametre pričom nami navrhované pripomienky sú zrealizovateľné v našich
podmienkach. Viac k tejto téme napr.:
www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach.

V predchádzajúcich bodoch sme požadovali a navrhli konkrétne overené opatrenia;
pripúšťame však aj alternatívne opatrenia ak navrhovateľ preukáže minimálne obdobnú
funkcionalitu a účinnosť.
Uvedenou požiadavkou sa napĺňajú požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm.j
Stavebného zákona v súlade s adaptačnou stratégiou SR na nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č.148/2014. V zmysle §3 ods.5 zákona
OPK č.543/2002 Z.z. je žiadateľ povinný zapracovať tieto opatrenia do dokumentácie pre
stavebné konanie.
• Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie:
v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a
majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich
prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných
procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu
pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad
mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných
jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V
ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5% až 10%. V dôsledku zvýšenej
oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom
prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je
prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený.
Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného
sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane
fauny aj flóry v priľahlom povodí.
• Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vinám horúčav: • Zabezpečíť zvyšovanie
podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách
miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb,
napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu,
tienením transparentných výplni otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu,
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svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre •
Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie,
materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam •
Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa
klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v
prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
• Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc: Zabezpečiť a
podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu
vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
• Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné
využívanie dažďovej a odpadovej vody
» Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a
podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických
opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej
infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej
kapacity územia diverzifikovanim štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným
zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu
nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na
urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať
zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v
sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať
renaturáciu a ochranu tokov a mokradi
• Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečíť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedou farbou
• Uvedené pripomienky žiadame uviesť v stavebnom povolení ako podmienku podľa
§66 ods.3 písm. b ods.4 písm. d Stavebného zákona.
S realizáciou stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami" súhlasíme
za predpokladu splnenia vyššie uvedených pripomienok a návrhov.

Zároveň Vás v súlade s §23 ods.l Správneho poriadku žiadame o doručenie
elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami
uplatnených pripomienok, t.j.:
» Koordinačná situácia
• Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
• Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia
• Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej
zelene, odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia retenčnej
dlažby
Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v
stavebnom rozhodnutí.
Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.l resp. ods.3 Správneho poriadku cestou
elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
____________________________________________
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Stavebný úrad sa vznesenými námietkami zaoberal a nevyhovel námietkam účastníka konania
z nasledovných dôvodov:
Podľa § 61 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania
dotknutým orgánom štátnej správy, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri
ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo
mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa
neprihliada.
Podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho
pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
-

stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka Mgr. Juraja Kavackého, zastúpeného Mgr.
Darinou Marunovou zo dňa 21.04.2017 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom
listom zo dňa 06.06.2017 začatie stavebného konania na novostavbu rodinného domu na
pozemku p.č.329/122 k.ú. Rovinka v súlade s § 61 ods.1 stavebného zákona a v súlade s § 61
ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania. Súčasne upozornil účastníkov a
dotknuté orgány, že na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené
v územnom konaní sa neprihliadne.
Územného konania na stavbu „ Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami – I.etapa“ sa
zúčastnil p. Marcel Slávik – predseda Združenia domových samospráv, ktorý si v územnom
konaní uplatnil pripomienky, ktorým stavebný úrad vyhovel. Stavebný úrad vydal na
horeuvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.j.SÚ-37-161/2528/2016/36/Šin.
dňa 30.08.2016 a doručené bolo všetkým účastníkom konania. Nakoľko sa nikto z účastníkov
konania neodvolal, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Vzhľadom k tomu, že námietky Združenia domových samospráv boli vznesené už v zisťovacom
konaní podľa zák.č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a boli uplatnené aj
v územnom konaní resp. mohli byť uplatnené v územnom konaní, stavebný úrad v tomto
stavebnom konaní na ne neprihliadol.
Námietkami, ktoré sa reálne netýkajú povolenia stavby rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami na parc.č.329/122 k.ú. Rovinka sa stavebný úrad nezaoberal.
Žiadosti o doručenie elektronickej kópie spisu resp. jeho časti
- Koordinačnú situáciu stavebný úrad Združeniu domových samospráva poslal e-mailom.
- Dopravné napojenie bolo predmetom samostatného správneho konania a povolenia.
- Časť sprievodnej správy týkajúca sa odpadového hospodárstva zaslaná Združeniu
domových samospráv e-mailom.
- Požiadavka zaslania sprievodnej správy týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL),
cestnej zelene, odtoku povrchu komunikácií, vyhodnotenie možnosti použitia retenčnej
dlažby je irelevantná, nakoľko toto nie je predmetom tohto konania.

_________________________________________________
Žiadosť stavebníka Mgr. Juraja Kavackého bola preskúmaná podľa § 62 až 65 stavebného zákona.
Bolo zistené, že stavba rodinného domu na pozemku parc.č.329/122 kat.územie Rovinka je
umiestnená v súlade s podmienkami územného rozhodnutia.
Stavba je voči všetkým susedným pozemkom umiestnená podľa § 6 ods. ods.3 vyhl.č.532/2002 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.
K žiadosti
o vydanie stavebného povolenia bola predložená predpísaná projektová
dokumentácia, ktorá rešpektuje všeobecne technické požiadavky na výstavbu, ochranu životného
prostredia a je vypracovaná oprávneným projektantom.
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OBEC ROVINKA
PSČ 900 41 Rovinka 350

Č.j.:SÚ-56-208/1647/2017/16/Šin.

Rovinka, dňa 30.05.2017

ROZHODNUTIE
Obec Rovinka zastúpená starostom, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len
„stavebný úrad“) podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
podľa § 2 písm. e) a § 4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa § 88 ods.1 písm. b) a §
88a stavebného zákona a podľa §§ 32,33,46 a 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „správny poriadok „ ) dodatočne
povoľuje
stavebníkovi

:

Mgr. Juraj Kavacký, Segnerova č.6, Bratislava

stavbu

:

„ Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami „
- spevnená plocha pre päť parkovacích stání
- domové prípojky vody, kanalizácie a elektriny

miesto stavby

:

parcela č.329/134
katastrálne územie Rovinka

druh stavby

:

novostavba

účel stavby

:

bytová budova – bývanie

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Podmienky pre realizáciu stavby :
Predmetom povolenia je novostavba samostatne stojaceho prízemného objektu, s ustúpeným
II.NP, zastrešený plochou strechou, v ktorom sú riešené dve bytové jednotky a ktoré sú dispozične
odlišné. Jedna bytová jednotka sa nachádza v prízemnej časti stavby a druhá bytová jednotka
v prízemnej časti a v ustúpenom II.NP.
Stavba bude napojená domovými prípojkami na jestvujúce verejné rozvody elektriny, vody
a kanalizácie, ktoré sú dovedené na hranicu pozemku. Pre potreby rodinného domu bude na vlastnom
pozemku vytvorených päť parkovacích stání.
1) Stavba je osadená presne podľa zakreslenia v situácii umiestnenia stavby, ktorá je nedeliteľnou
súčasťou overenej projektovej dokumentácie, t.j.:
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- min. 6,310 m a max. 7,255 m od pozemku parc.č.329/135 k.ú. Rovinka
- min. 2,005 a max. 3,640 m od pozemku parc.č.329/133 k.ú. Rovinka
- min. 3,640 m od pozemku parc.č.329/147 k.ú. Rovinka – budúca miestna komunikácia
- 8,320 m zo strany vjazdu a výjazdu od pozemku parc.č.329/147 k.ú. Rovinka – budúca miestna
komunikácia
1.2 zastavaná plocha stavby : 177,54 m2
1.3 podlahová plocha stavby: 183,76 m2
1.4 maximálna výška stavby : + 6,580 m od ± 0,00 = podlaha prízemia
1.5 tvar strechy : plochá.
1.6 doba trvania stavby : trvalá.
2) So stavbou možno pokračovať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí
tunajší stavebný úrad.
3) Stavba bude dokončená podľa predloženej overenej projektovej dokumentácie, ktorá je
nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
4) Pre dokončenie stavby sa určuje lehota do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
5) Počas stavebných prác musí stavebník urobiť opatrenia a postupovať v zmysle ustanovení
vyhlášky Min.práce a sociálnych vecí 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.
6) Stavba sa bude dokončovať dodavateľsky. Zhotoviteľom stavby je oprávnená spoločnosť
JADRAN rental services s.r.o., Svetlá č.1 Bratislava.
7) Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom " Stavba povolená" s týmito
údajmi:
označenie stavby
označenie stavebníka
kto stavbu realizuje
kto stavbu povolil
termín začatia a ukončenia stavby
8) Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k pôsobeniu
škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby
vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na
životné prostredie.
9) Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa prác až do skončenia stavebných
prác.
10) Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby.
11) Stavebník je povinný v zmysle § 43f stavebného zákona uskutočňovať stavbu a používať
stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov ( zák.č.90/1998 Z.z. o stavebných
výrobkoch ) vhodné na použitie v stavbe.
12) Stavebník dodrží pri realizácii stavby tieto podmienky dotknutých orgánov a právnických osôb:
Podmienky Západoslovenskej distribučnej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 06.12.2016:

Hore uvedená stavba bude napojená z vyprojektovanej NN káblovej distribučnej siete po
jej vybudovaní a uvedení do prevádzky z vyprojektovanej NN rozpojovacej istiacej
skrine SR 8/2 za predpokladu vybudovania dvoch nových NN káblových prípojok a
dvoch skupinových elektromerových rozvádzačov pre dve odberné miesta na vlastné
náklady žiadateľa pričom deliacim miestom budú poistkové spodky v hore uvedenej NN
rozpojovacej istiacej skrini SR. Vyprojektovanú NN káblovú distribučnú sieť vybuduje
spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., ako súčasť stavby „Rovinka, MOK pre
výstavbu rodinných domov, TS 630 kVA, Prípojky VN a NN" na základe Zmluvy o
spolupráci č. 1613100030-ZoS uzatvorenej medzi spoločnosťou Západoslovenská
distribučná a.s. a spoločnosťou Bakoš I Jurík, s.r.o..

Skupinové elektromerové rozvádzače budú umiestnené na verejne prístupnom mieste na
hranici pozemku tak, aby boli prístupné pracovníkom energetiky v každú dennú a nočnú
dobu - zodpovedný investor.
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Pripojenie budúcich koncových odberateľov bude riešené samostatne na základe Zmlúv
o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľov do distribučnej sústavy
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby.

Hlavný istič pred elektromerom bude 3 x 25 A char. B pre každé odberné miesto.

Stavebník je povinný rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti
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 VVN a zariadenia oznamovacie na
tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3.

Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto
stavbe je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a
identifikovanie káblov patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..

Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným
spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia
príslušných STN.

Pri prácach na zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s. požiadať pracovníka TSEZ Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku odpadového
hospodárstva, uvedené v stanovisku zo dňa 26.01.2017:



Stavebník je povinný dodržať ust.zák.č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
o odpadoch.

Vzniknutý nevyužitý odpad uložiť na riadenú skládku. Doklad o zneškodnení odpadu
predložiť na OÚ v Senci, odbor ŽP – úsek odpadového hospodárstva a pri kolaudácii
stavby.

Pri stavebných prácach a preprave stavebného materiálu dodržiavať čistotu na priľahlých
komunikáciách a verejných priestranstvách. Pri realizácii stavby nevytvárať
medziskládky.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku ochrany prírody, uvedené
v stanovisku zo dňa 22.12.2016:



Na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na
území SR) podľa zákona 5. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Územie sa nachádza mimo chránených území siete NATURA 2000, na území,
kde platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na území SR).

Pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne § 4, ods. 1 cit. zákona a to: každý je pri
vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť lebo zničiť rastliny alebo
živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich
zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

V zmysle § 9, ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
zákona č. 479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. O
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa
vyjadrenie pre vydanie stavebného povolenia nevyžaduje, ak sa jedná o činnosť v
súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce, v jej zastavanom území.
Podmienky Bratislavskej vodárenskej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 15.12.2016:




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
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verejných vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.



K žiadosti o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu nie je
možné sa vyjadriť, nakoľko navrhované riešenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej
prípojky je pripojené na rozvody, ktoré nie sú v majetku ani v prevádzke BVS.

O pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu bude možné
požiadať až po dobudovaní verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, kolaudácii a po
majetkoprávnom vysporiadaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s BVS a.s.
13) Osobitné podmienky

Počas výstavby je stavebník povinný dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia obce
Rovinka.

Zariadenie staveniska, pomocné konštrukcie a iné technické zariadenia musia byť
bezpečné, stavenisko musí byť vhodným spôsobom oplotené a zabezpečené proti
prístupu nepovolaných osôb.

Vozidlá stavby musia vychádzať zo staveniska na miestnu komunikáciu, ako aj na cestu
I/63 bez zvyškov zeminy resp. iného znečistenia. Ich čistenie bude zabezpečené v zmysle
predloženého Projektu organizácie výstavby.
14) Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudáciu
podá stavebník písomne na Obecnom úrade Rovinka
15) V kolaudačnom konaní stavebník preukáže, akým spôsobom sú odvádzané dažďové vody zo
strechy do vsaku ( fotodokumentácia konkrétneho vsakovacieho systému pred jeho zasypaním )
a zo spevnených plôch ( parkovacích stání ).
Odvod dažďových vôd do verejnej kanalizácie a uličného vsakovacieho systému sa nepovoľuje.
18) Stavebník ďalej ku kolaudačnému konaniu predloží:

doklad o zameraní stavby ( geometrický plán ),

doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok (revízne správy, protokoly ),

doklady o overení vhodných stavebných výrobkov ( certifikáty ),

právoplatné stavebné povolenie,

preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní

právoplatné kolaudačné rozhodnutia na komunikácie

právoplatné kolaudačné rozhodnutie na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriny a

energetický certifikát stavby.
V stavebnom konaní vznieslo námietky Združenie domových samospráv Námestie SNP č.13,
Bratislava, ktorým stavebný úrad nevyhovel.
Za vydanie tohto rozhodnutia bol podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov zaplatený poplatok v sume 150,00 €.
ODÔVODNENIE
Mgr. Darina Marunová, Krajná č.23 Dunajská Lužná, ktorá je splnomocnená zastupovať
stavebníka Mgr. Juraja Kavackého, podala tunajšiemu stavebnému úradu žiadosť o vydanie
dodatočného stavebného povolenia na novostavbu rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami,
s vybudovaním domových prípojok vody, kanalizácie, elektriny, spevnenej plochy pre päť
parkovacích stání na pozemku parc.č.329/134 kat.územie Rovinka.
Právo realizovať stavbu na pozemku parc.č.329/134 kat.územie Rovinka stavebník v konaní
preukázal v súlade s § 58 ods. 2 stavebného zákona, a to preukázal iné práve k pozemku podľa § 139
ods.1 predložením „ Nájomnej zmluvy „ , uzatvorenej s vlastníkom pozemku spoločnosťou 3P
Development s.r.o. dňa 02.10.2016.
Na stavby rodinných domov, ktorého súčasťou je pozemok parc.č.329/134 k.ú. Rovina, bolo obcou
Rovinka
vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
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Na základe uvedeného oznámil stavebný úrad účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie
konania o dodatočnom povolení stavby, upustil podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány si mohli uplatniť námietky
a pripomienky v určenej lehote.
V lehote vzniesol námietky účastník konania - dotknutá verejnosť Združenie domových samospráv
Bratislava v znení:
Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l resp. §59 ods.l písm.c
Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. v
predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami"
uplatňuje nasledovné pripomienky:
• K predmetnej stavbe „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami" bolo vykonané
zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv
uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su
minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy
Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo
zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné
stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom
konaní uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom územnom konaní o umiestnení
stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
• Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že
sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní
dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.

•

•

•

Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický orgán MDVaRR SR)
ako aj príslušného správcu dotknutých komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je
dostatočné.
Žiadame, aby okolie stavby „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami" bolo upravené
ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich pripomienok uplatnených v
zisťovacom konaní.
Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj tzv. dažďové záhrady
(www.samospravvdomov.org/files/dazdove zahrady.pdf). Dažďové záhrady plnia dôležité
ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických
dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody späť
do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj krajinárske
dielo.
Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia),
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj
zákona o odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame
preto, aby sa nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí
musí správny orgán uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v
zmysle §47 ods.3 posledná veta Správneho poriadku. Uvedené opatrenia budeme
vyžadovať aj v následných povoľovacích konaniach. Združenie domových samospráv na
požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti.
Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou , ktoré
zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 I
vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď.l
informačný
materiál
Národnej
recyklačnej
agentúry
SR
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•

•

•

(www.samospravvdomov.org/files/vegetacne dielce.pdf).
Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov sa pozemná komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a
udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja
dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných
komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických
predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na
zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016
schvaľuje a vydáva technická predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov,
projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry.
Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle
Slovenskej správy ciest http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisv-rezortu.ssc. Navrhované stavebno-konštrukčné
prvky dažďových záhrad a retenčných povrchov spevnených plôch plne vyhovujú týmto
technickým predpisom a je preto nutné ich v povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s
ohľadom na ustanovenia iných zákonov. Združenie domových samospráv na požiadanie
poskytne konzultácie v tejto oblasti.
Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci
stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento nebol súčasťou odôvodnenia
napadnutého rozhodnutia a tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska
vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s
klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5
zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti
životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Týmito otázkami sa zaoberajú aj tri
predchádzajúce body nášho stanoviska. Technické riešenie musí spĺňať isté kvalitatívne aj
technické parametre pričom nami navrhované pripomienky sú zrealizovateľné v našich
podmienkach. Viac k tejto téme napr.:
http://www.uzemneplanv.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach.
Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedou farbou

S realizáciou stavby „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami" súhlasíme za predpokladu
splnenia vyššie uvedených pripomienok a návrhov.
Nakoľko sa v predmetných konaniach bude konať o dodatočnom povolení stavby, žiadame, aby
stavebný úrad overil splnenie požiadaviek Združenia domových samospráv v týchto konaniach
o dodatočnom povolení stavby.
Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v stavebnom
rozhodnutí.
Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 resp.ods.3 správneho poriadku cestou elektronickej
podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
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Vyjadrenie v konaní "Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami - l.etapa"
Oznámenie o začatí konania obsahuje odvolávku na §58a ods.3 Stavebného zákona, ktorým sa
upravujú niektoré náležitosti začatia stavebného konania o povolení stavby; avšak text oznámenia
konštatuje začatie územného konania na umiestnenie stavby. Zverejnený návrh však žiada o
umiestnenie stavby. Uvedené oznámenie je teda zmätočné a žiadame o nápravu zverejnením novej
verejnej vyhlášky.
Podobne zmätočné je oznámenie aj v časti keď obec Rovinka postupuje ako špeciálny stavebný
úrad podľa §120 Stavebného zákona, hoci ako špeciálny stavebný úrad môže obec postupovať len
pri stavebných komunikáciách líniových dopravných stavbách a návrh na vydanie územného
rozhodnutia obsahuje všetky stavebné objekty. Nie je teda zrejmé ani to, kedy je obec Rovinka v
pozícia normálneho stavebného úradu a kedy špeciálneho stavebného úradu, nakoľko sa má
formálne jednať o viaceré konania. Žiadame o nápravu zverejnením novej verejnej vyhlášky.
Združenie domových samospráv má podľa §34 ods.l a §59 ods.l písm.c Stavebného zákona v
zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. postavenie účastníka územného aj stavebného
konania, ktorého záujmy a práva môžu byť v stavebnom konaní priamo dotknuté, pričom rozsah
týchto práv a záujmov je definovaný minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok v zisťovacom
konaní. Vzhľadom na uvedené si aj v územnom konaní uplatňujeme všetky pripomienky zo
zisťovacieho konania v plnom rozsahu aj v konaniach podľa stavebného zákona a to:
1.
Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
2.
Žiadame doplniť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce
križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy
vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z
koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od
uvedenia stavby do prevádzky).
3.
Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením
príslušnej normy STN 73 6110.
4.
Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami
bytových domov a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame
využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
5.
V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí požadujeme použitie vegetačných dielcov, ktoré
zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 I
vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znižia tepelné napätie v danom území, viď
informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR
www.samospravydomov.org/files/vegetacne dielce.pdf.
6.
Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v
súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.
7.
Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
8.
Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
9.
Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event, inú zástavbu s dlhodobým pobytom
osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický
posudok a svetlotechnický posudok.
10. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
11. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného
objektu, ktorý vs,_ po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
12. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako
verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo všetkých
smerov.
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13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej
mikroklímy a jej bilancie.
Alternatívou k bodom 11 až 14 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj
vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená
strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou
termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe
fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo
neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne
budovanie sociálneho, kultúrneho
a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície
ekonomicky aj marketingovo.
Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 14 bude predmetom obstarávania
resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky: - otvorená súťaž, o ktorej
sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov; - zverejnená na webstránke projektu; - vo
výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú dokumentáciu,
zástupca mestskej aj miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti a predstaviteľ
akademickej umeleckej obce; - investor bude rešpektovať výsledok tejto súťaže; - dielo
rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj charakter danej
lokality..
Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme
spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych
vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného
posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít
predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky
predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom
je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale
rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a
navrhovaného zámeru.
Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.
Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť
umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farboi,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedého farbou

23. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
24. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je

Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné
konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby
sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí
týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva.
Ďalej si uplatňujeme nasledovné pripomienky:
• Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj tzv.
dažďové záhrady (www.samospravydomov.org/files/dazdove zahrady.pdf)
ako plne funkčné retenčné nádrže.
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Dažďové záhrady plnia dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú
teplotu až o 5 °C v tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene
pracovníkov, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; z
technického hľadiska sa jedná o technické dielo plne funkčných retenčných nádrží.
• Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou ,
ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania
minimálne 8 I vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom
území (www.samospravvdomov.org/files/vegetacne dielce.pdf).
• Uvedené pripomienky žiadame uviesť v stavebnom povolení ako záväznú podmienku
podľa §66 ods.3 písm.b Stavebného zákona.
• Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci
stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento nebol súčasťou odôvodnenia
napadnutého rozhodnutia a tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska
vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
Všetky uvedené pripomienky a požiadavky žiadame uviesť v územnom a stavebnom konaní ako
požiadavky účastníka konania podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona resp. §66 ods.3 písm.b
a ods.4 písm.d Stavebného zákona spolu s ich vyhodnotením.
Stavebný úrad upozorňujeme, že doručovanie verejnou vyhláškou podľa 36 ods.4 Stavebného
zákona je možné len pri líniových stavbách a pri veľkom počte účastníkov konania. Predmetná
stavba nie je líniovou stavbou, aj keď jej súčasťou je líniová podstavba; stavebný zákon priamo
zároveň nedefinuje veľký okruh účastníkov konania. Napriek tomu nie je určenie veľkého počtu
účastníkov na voľnej úvahe stavebného úradu, nakoľko aplikáciou zákona analógiou v zmysle §2
ods.2 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a v zmysle §24 ods.11 zákona EIA č.24/2006 Z.z. je veľkým
počtom účastníkov viac ako 50 účastníkov konania. Žiadame preto doručovanie písomností podľa
§24 resp. §25 Správneho poriadku.
•

Združenie domových samospráv ako účastník povoľovacích konaní podľa stavebného zákona
týmto stavebnému úradu oznamuje toto svoje
STANOVISKO V KONANIACH Č. ŠSÚ-68/260-1202/2016/2/HAN, SÚ-77-245/1159/2016/2/ŠIN,
SÚ- 77-245/1170/2016/3/ŠIN, SÚ-78-247/1171/2016/2/ŠIN, SÚ-77-247/1189/2016/3/ŠIN,
Združenie domových samospráv si v zisťovacom konaní ukončeného rozhodnutím č.
XXXXXXXXXXXXXXXXX uplatnilo nasledovné pripomienky a návrhy:
1.
Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
2.
Žiadame doplniť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre
existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť
širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej
súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy
v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
3.
Žiadame redukovať počet križovatiek na odstavní a parkovacie plochy/parkoviská na
maximálne dve.
4.
Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym
znením príslušnej normy STN 73 6110. Obzvlášť treba preveriť či už nie je
prekročená hranica 500 parkovacích miest pre povinné hodnotenie.
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Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou
zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.
6.
V prípade kladného odporúčacieho stanoviska žiadame statickú dopravu (parkovanie)
riešiť výlučne v podzemných garážach. Časť podzemného parkoviska má byť verejnosti
prístupná aj bezplatne.
7.
Žiadame do zámeru zapracovať aj verejné priestranstvo slúžiace celej lokalite a upravené
ako napríklad park, ihrisko, námestie, fontána, ktorý však po realizácii bude prístupný
širokej verejnosti. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol
realizovaný park ako verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a
voľne prístupný zo všetkých smerov.
8.
Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event, inú zástavbu s dlhodobým
pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy,
dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
9.
Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
10.
Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
11.
Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu
lokálnej mikroklímy a jej bilancie.
12.
Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území.
Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním
analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy
vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
13.
Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu
maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V
tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho
vyjadrenia.
14.
Žiadame, aby bol zámer vyhodnocovaný spolu so zámerom novej bytovej štvrte, pre
ktorú sa cestná infraštruktúra buduje.
Uvedené pripomienky si uplatňujeme v plnom znení aj v predmetných konaniach č.j. ŠSÚ68/260- 1202/2016/2/HAN, SÚ-77-245/1159/2016/2/ŠIN, SÚ-77-245/1170/2016/3/ŠIN, SÚ-78247/1171/2016/2/ŠIN, SÚ- 77-247/1189/2016/3/ŠIN.
Dňa 16.04.2016 sme obci Rovinka doručili náš návrh na obnovu konania č.j. SÚ204/800/2014-2985/2015/10/HAN a jeho preskúmanie mimo odvolacie konanie. O tomto podaní
sa do dnešného dňa nerozhodlo, preto žiadame konania č. ŠSÚ-68/260-1202/2016/2/HAN, SÚ77-245/1159/2016/2/ŠIN, SÚ-77-245/1170/2016/3/ŠIN, SÚ-78- 247/1171/2016/2/ŠIN, SÚ-77247/1189/2016/3/ŠIN prerušené podľa §29 ods.l Správneho poriadku.
5.

Zároveň navrhujeme, aby v predmetnej veci bolo zvolané ústne prerokovanie podľa §21
Správneho poriadku.
____________________________________________
Stavebný úrad sa vznesenými námietkami zaoberal a nevyhovel námietkam účastníka konania
z nasledovných dôvodov:
- stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka Mgr. Juraja Kavackého, zastúpeného Mgr.
Darinou Marunovou zo dňa 27.03.2017 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom
listom zo dňa 11.04.2017 začatie konania o dodatočnom povolení stavby rodinného domu na
pozemku p.č.329/134 k.ú. Rovinka podľa § 88 ods.1 písm. b) a § 88a stavebného zákona,
podľa § 61 ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania. Súčasne upozornil
účastníkov a dotknuté orgány, že na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť
uplatnené v územnom konaní sa neprihliadne.
Územného konania na stavbu „ Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami – I.etapa“ sa
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zúčastnil p. Marcel Slávik – predseda Združenia domových samospráv, ktorý si v územnom
konaní uplatnil pripomienky, ktorým stavebný úrad vyhovel. Stavebný úrad vydal na
horeuvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.j.SÚ-37-161/2528/2016/36/Šin.
dňa 30.08.2016 a doručené bolo všetkým účastníkom konania. Nakoľko sa nikto z účastníkov
konania neodvolal, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Vzhľadom k tomu, že námietky Združenia domových samospráv boli vznesené už v zisťovacom
konaní podľa zák.č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a boli uplatnené aj pri
územnom pojednávaní resp. mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní, stavebný úrad
v tomto konaní o dodatočnom povolení stavby na ne neprihliadol.
Námietkami, ktoré sa netýkajú dodatočného povolenia stavby rodinného domu s dvomi
bytovými jednotkami na parc.č.329/134 k.ú. Rovinka a námietkami, ktoré sú zmätočné, sa
stavebný úrad nezaoberal.
_________________________________________________
V konaní o dodatočnom povolení stavby rodinného domu stavebný úrad skúmal, či jej
dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejným záujmom chráneným staveným zákonom alebo
osobitnými predpismi, a to najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, vyjadrené
v územnoplánovacej dokumentácii, územnoplánovacích podkladoch, ďalej so starostlivosťou o
životné prostredie, so základnými požiadavkami na stavby podľa stavebného zákona, podľa
všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a podľa osobitných záujmov chránených orgánmi
štátnej správy podľa osobitných predpisov v konaniach podľa stavebného zákona, najmä orgány
požiarnej ochrany, ochrany zdravia ľudí, ochrany ovzdušia, prírody a krajiny, odpadového
hospodárstva.
Po vyhodnotení žiadosti , predložených dokladov a projektovej dokumentácie stavebný úrad
konštatuje, že v konaní bolo preukázané, že dodatočne povoľovaná stavba nie je realizovaná
v rozpore s verejnými záujmami.
Podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie pre Obec Rovinka, ktorou je Územný plán obce
Rovinka schválený Obecným zastupiteľstvom uznesením č.15/2001 zo dňa 11.7.2001 v znení jeho
zmien a doplnkov č.1/2009 schválenými Obecným zastupiteľstvom uznesením č.77/2010 zo dňa
13.10.2010 a zmeny územného plánu obce Rovinka – jún 2012, schválené v obecnom zastupiteľstve
uznesením č.4/2013 dňa 9.01.2013 ( ďalej len platný UP ) je pozemok parc.č.329/134 kat.územie
Rovinka
zaradený do funkčnej plochy F1-F-8 – individuálne formy bývania a na 25 rodinných
domov vo funkčnej ploche F1-F-8 bolo dňa 30.08.2016 vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod
č.j.SÚ-37-161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Dotknuté orgány, ktoré posudzovali projektovú dokumentáciu stavby podľa osobitných predpisov,
nevzniesli žiadne námietky, resp. dali podmienky pre jej realizáciu tak, ako je to uvedené
v podmienkach pre dokončenie stavby.
Stavba je voči všetkým susedným pozemkom umiestnená podľa § 6 ods. ods.3 vyhl.č.532/2002 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.
K žiadosti bola predložená predpísaná projektová dokumentácia, ktorá rešpektuje všeobecne
technické požiadavky na výstavbu, ochranu životného prostredia a je vypracovaná oprávneným
projektantom.
Stavbou nie sú dotknuté záujmy ochrany prírody.
K vydaniu povolenia sa kladne vyjadrili dotknuté orgány a právnické osoby s podmienkami, ktoré sú
uvedené vo výroku rozhodnutia.
Bez pripomienok vydali kladné stanoviská:
- OR Hasičského a záchranného zboru Pezinok stanovisko zo dňa 08.12.2016.
Ďalej bolo predložené:
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OBEC ROVINKA
PSČ 900 41 Rovinka 350

Č.j.:SÚ-53-210/1387/2017/14/Šin.

Rovinka, dňa 09.05.2017

ROZHODNUTIE
Obec Rovinka zastúpená starostom, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len
„stavebný úrad“) podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
podľa § 2 písm. e) a § 4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa § 88 ods.1 písm. b) a §
88a stavebného zákona a podľa §§ 32,33,46 a 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „správny poriadok „ ) dodatočne
povoľuje
stavebníkovi

:

Mgr. Juraj Kavacký, Segnerova č.6, Bratislava

stavbu

:

„ Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami „
- spevnená plocha pre päť parkovacích stání
- domové prípojky vody, kanalizácie a elektriny

miesto stavby

:

parcela č.329/144
katastrálne územie Rovinka

druh stavby

:

novostavba

účel stavby

:

bytová budova – bývanie

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Podmienky pre realizáciu stavby :
Predmetom povolenia je novostavba samostatne stojaceho prízemného objektu, s ustúpeným
II.NP, zastrešený plochou strechou, v ktorom sú riešené dve bytové jednotky a ktoré sú dispozične
odlišné. Jedna bytová jednotka sa nachádza v prízemnej časti stavby a druhá bytová jednotka
v prízemnej časti a v ustúpenom II.NP.
Stavba bude napojená domovými prípojkami na jestvujúce verejné rozvody elektriny, vody
a kanalizácie, ktoré sú dovedené na hranicu pozemku. Pre potreby rodinného domu bude na vlastnom
pozemku vytvorených päť parkovacích stání.
1) Stavba je osadená presne podľa zakreslenia v situácii umiestnenia stavby, ktorá je nedeliteľnou
súčasťou overenej projektovej dokumentácie, t.j.:
- 5,01 m od pozemku parc.č.329/145 k.ú. Rovinka
- 3,51 m od pozemku parc.č.329/143 k.ú. Rovinka,
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- 6,15 m od pozemkov parc.č.329/141 k.ú. Rovinka
- 7,04 m od pozemku parc.č.329/141, /142 k.ú. Rovinka
- min. 5,90 a max. 6,69 m od pozemku parc.č.329/98 k.ú. Rovinka – budúca
miestna komunikácia
1.2 zastavaná plocha stavby : 177,54 m2
1.3 podlahová plocha stavby: 183,77 m2
1.4 maximálna výška stavby : + 6,505 m od ± 0,00 = podlaha prízemia
1.5 tvar strechy : plochá.
1.6 doba trvania stavby : trvalá.
2) So stavbou možno pokračovať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí
tunajší stavebný úrad.
3) Stavba bude dokončená podľa predloženej overenej projektovej dokumentácie, ktorá je
nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
4) Pre dokončenie stavby sa určuje lehota do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
5) Počas stavebných prác musí stavebník urobiť opatrenia a postupovať v zmysle ustanovení
vyhlášky Min.práce a sociálnych vecí 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.
6) Stavba sa bude dokončovať dodavateľsky. Zhotoviteľom stavby je oprávnená spoločnosť
JADRAN rental services s.r.o., Svetlá č.1 Bratislava.
7) Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom " Stavba povolená" s týmito
údajmi:
označenie stavby
označenie stavebníka
kto stavbu realizuje
kto stavbu povolil
termín začatia a ukončenia stavby
8) Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k pôsobeniu
škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby
vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na
životné prostredie.
9) Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa
10) prác až do skončenia stavebných prác.
11) Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby.
12) Stavebník je povinný v zmysle § 43f stavebného zákona uskutočňovať stavbu a používať
stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov ( zák.č.90/1998 Z.z. o stavebných
výrobkoch ) vhodné na použitie v stavbe.
13) Stavebník dodrží pri realizácii stavby tieto podmienky dotknutých orgánov a právnických osôb:
Podmienky Západoslovenskej distribučnej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 27.10.2016:

Stavebník je povinný rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti
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 VVN a zariadenia oznamovacie na
tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3.

Pripojenie požadovanej kapacity 2x12 kW bude možné zabezpečiť z vyprojektovaných
energetických zariadení v danej lokalite, po ich vybudovaní a uvedení do prevádzky po
nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a za predpokladu vybudovania
káblovej prípojky na vlastné náklady žiadateľa.

Vyprojektovanú NN káblovú disribučnú sieť vybuduje spoločnosť Západoslovenská
distribučná a.s. ako súčasť stavby „ Rovinka MOK pre výstavbu rodinných domov, TS
630 kWA, prípojky VN a NN „ na základe Zmluvy o spolupráci č.1613100030-Zos,
uzatvorenej medzi spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. a spoločnosťou
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Bakoš/Jurík s.r.o.
Pripojenie bude riešené na základe „ Zmlúv o pripojení odberného elektrického
zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná
a.s., ktoré uzatvorí žiadateľ so spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s., po vydaní
kolaudačného rozhodnutia stavby.

Deliacim miestom ako aj miestom pripojenia budú poistkové spodky v rozpojovacej
a istiacej skrini NN.

Stavebník vybuduje na vlastné náklady novú káblovú prípojku z vyprojektovaného NN
káblového distribučného rozvodu do nového skupinového elektromerového rozvádzača
pre dve odberné miesta.

Skupinový elektromerový rozvádzač umiestniť na verejne prístupné miesto na hranici
pozemku zvonka tak, aby rozmedzie osadenia výšky číselníkov bolo od 1,0 m -1,7 m.

Pred elektromerom osadiť hlavný istič s hodnotou 3x 25A char.B.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku odpadového hospodárstva,
uvedené v stanovisku zo dňa 06.12.2016:

Stavebník je povinný dodržať ust.zák.č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
o odpadoch.

Vzniknutý nevyužitý odpad uložiť na riadenú skládku. Doklad o zneškodnení odpadu
predložiť na OÚ v Senci, odbor ŽP – úsek odpadového hospodárstva a pri kolaudácii
stavby.

Pri stavebných prácach a preprave stavebného materiálu dodržiavať čistotu na priľahlých
komunikáciách a verejných priestranstvách. Pri realizácii stavby nevytvárať
medziskládky.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku ochrany prírody, uvedené
v stanovisku zo dňa 03.11.2016:





Na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na
území SR) podľa zákona 5. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Územie sa nachádza mimo chránených území siete NATURA 2000, na území,
kde platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na území SR).

Pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne § 4, ods. 1 cit. zákona a to: každý je pri
vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť lebo zničiť rastliny alebo
živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich
zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

V zmysle § 9, ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
zákona č. 479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. O
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa
vyjadrenie pre vydanie stavebného povolenia nevyžaduje, ak sa jedná o činnosť v
súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce, v jej zastavanom území.
Podmienky Bratislavskej vodárenskej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 02.11.2016:






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.
K žiadosti o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu nie je
možné sa vyjadriť, nakoľko navrhované riešenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej
prípojky je pripojené na rozvody, ktoré nie sú v majetku ani v prevádzke BVS.
O pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu bude možné
požiadať až po dobudovaní verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, kolaudácii a po
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majetkoprávnom vysporiadaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s BVS a.s.
14) Osobitné podmienky

Počas výstavby je stavebník povinný dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia obce
Rovinka.

V procese výstavby je stavebník povinný doriešiť a odstrániť nedostatky, uvedené
v odbornom stanovisku Technickej inšpekcie k projektovej dokumentácii, vydaného
dňa 28.04.2016. Tieto nebránili vydaniu stavebného povolenia.

Zariadenie staveniska, pomocné konštrukcie a iné technické zariadenia musia byť
bezpečné, stavenisko musí byť vhodným spôsobom oplotené a zabezpečené proti
prístupu nepovolaných osôb.

Vozidlá stavby musia vychádzať zo staveniska na miestnu komunikáciu, ako aj na cestu
I/63 bez zvyškov zeminy resp. iného znečistenia. Ich čistenie bude zabezpečené v zmysle
predloženého Projektu organizácie výstavby.
16) Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudáciu
podá stavebník písomne na Obecnom úrade Rovinka
17) V kolaudačnom konaní stavebník preukáže, akým spôsobom sú odvádzané dažďové vody zo
strechy do vsaku ( fotodokumentácia konkrétneho vsakovacieho systému pred jeho zasypaním )
a zo spevnených plôch ( parkovacích stání ).
Odvod dažďových vôd do verejnej kanalizácie a uličného vsakovacieho systému sa nepovoľuje.
18) Stavebník ďalej ku kolaudačnému konaniu predloží:

doklad o zameraní stavby ( geometrický plán ),

doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok (revízne správy, protokoly ),

doklady o overení vhodných stavebných výrobkov ( certifikáty ),

právoplatné stavebné povolenie,

preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní

právoplatné kolaudačné rozhodnutia na komunikácie

právoplatné kolaudačné rozhodnutie na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriny a

energetický certifikát stavby.
V stavebnom konaní vznieslo námietky Združenie domových samospráv Námestie SNP č.13,
Bratislava, ktorým stavebný úrad nevyhovel.
Za vydanie tohto rozhodnutia bol podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov zaplatený poplatok v sume 50,00 €.
ODÔVODNENIE
Spoločnosť DJ engineering s.r.o. Krajná č.23 Dunajská Lužná, ktorá je splnomocnená
zastupovať stavebníka Mgr. Juraja Kavackého podala tunajšiemu stavebnému úradu žiadosť o
vydanie dodatočného stavebného povolenia na novostavbu rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami, s vybudovaním domových prípojok vody, kanalizácie, elektriny, spevnenej plochy pre
päť parkovacích stání na pozemku parc.č.329/144 kat.územie Rovinka.
Právo realizovať stavbu na pozemku parc.č.329/144 kat.územie Rovinka stavebník v konaní
preukázal v súlade s § 58 ods. 2 stavebného zákona, a to preukázal iné práve k pozemku podľa § 139
ods.1 predložením „ Nájomnej zmluvy „ , uzatvorenej s vlastníkom pozemku spoločnosťou 3P
Development s.r.o. dňa 02.10.2016.
Na stavby rodinných domov, ktorého súčasťou je pozemok parc.č.329/144 k.ú. Rovina, bolo obcou
Rovinka
vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Na základe uvedeného oznámil stavebný úrad účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie
konania o dodatočnom povolení stavby, upustil podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány si mohli uplatniť námietky
a pripomienky v určenej lehote.
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V lehote vzniesol námietky účastník konania - dotknutá verejnosť Združenie domových samospráv
Bratislava v znení:
Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l resp. §59 ods.l písm.c
Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. v
predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami"
uplatňuje nasledovné pripomienky:
• K predmetnej stavbe „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami" bolo vykonané
zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv
uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su
minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy
Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo
zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné
stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom
konaní uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom územnom konaní o umiestnení
stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
• Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že
sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní
dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.

•

•

•

Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický orgán MDVaRR SR)
ako aj príslušného správcu dotknutých komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je
dostatočné.
Žiadame, aby okolie stavby „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami" bolo upravené
ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich pripomienok uplatnených v
zisťovacom konaní.
Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj tzv. dažďové záhrady
(www.samospravvdomov.org/files/dazdove zahrady.pdf). Dažďové záhrady plnia dôležité
ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických
dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody späť
do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj krajinárske
dielo.
Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia),
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj
zákona o odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame
preto, aby sa nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí
musí správny orgán uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v
zmysle §47 ods.3 posledná veta Správneho poriadku. Uvedené opatrenia budeme
vyžadovať aj v následných povoľovacích konaniach. Združenie domových samospráv na
požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti.
Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou , ktoré
zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 I
vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď.l
informačný
materiál
Národnej
recyklačnej
agentúry
SR
(www.samospravvdomov.org/files/vegetacne dielce.pdf).
Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov sa pozemná komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a
udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja
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•

•

•

dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných
komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických
predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na
zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016
schvaľuje a vydáva technická predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov,
projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry.
Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle
Slovenskej správy ciest http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisv-rezortu.ssc. Navrhované stavebno-konštrukčné
prvky dažďových záhrad a retenčných povrchov spevnených plôch plne vyhovujú týmto
technickým predpisom a je preto nutné ich v povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s
ohľadom na ustanovenia iných zákonov. Združenie domových samospráv na požiadanie
poskytne konzultácie v tejto oblasti.
Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci
stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento nebol súčasťou odôvodnenia
napadnutého rozhodnutia a tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska
vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s
klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5
zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti
životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Týmito otázkami sa zaoberajú aj tri
predchádzajúce body nášho stanoviska. Technické riešenie musí spĺňať isté kvalitatívne aj
technické parametre pričom nami navrhované pripomienky sú zrealizovateľné v našich
podmienkach. Viac k tejto téme napr.:
http://www.uzemneplanv.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach.
Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedou farbou

S realizáciou stavby „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami" súhlasíme za predpokladu
splnenia vyššie uvedených pripomienok a návrhov.
Nakoľko sa v predmetných konaniach bude konať o dodatočnom povolení stavby, žiadame, aby
stavebný úrad overil splnenie požiadaviek Združenia domových samospráv v týchto konaniach
o dodatočnom povolení stavby.
Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v stavebnom
rozhodnutí.
Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 resp.ods.3 správneho poriadku cestou elektronickej
podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
Vyjadrenie v konaní "Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami - l.etapa"
Oznámenie o začatí konania obsahuje odvolávku na §58a ods.3 Stavebného zákona, ktorým sa
upravujú niektoré náležitosti začatia stavebného konania o povolení stavby; avšak text oznámenia
konštatuje začatie územného konania na umiestnenie stavby. Zverejnený návrh však žiada o
umiestnenie stavby. Uvedené oznámenie je teda zmätočné a žiadame o nápravu zverejnením novej
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verejnej vyhlášky.
Podobne zmätočné je oznámenie aj v časti keď obec Rovinka postupuje ako špeciálny stavebný
úrad podľa §120 Stavebného zákona, hoci ako špeciálny stavebný úrad môže obec postupovať len
pri stavebných komunikáciách líniových dopravných stavbách a návrh na vydanie územného
rozhodnutia obsahuje všetky stavebné objekty. Nie je teda zrejmé ani to, kedy je obec Rovinka v
pozícia normálneho stavebného úradu a kedy špeciálneho stavebného úradu, nakoľko sa má
formálne jednať o viaceré konania. Žiadame o nápravu zverejnením novej verejnej vyhlášky.
Združenie domových samospráv má podľa §34 ods.l a §59 ods.l písm.c Stavebného zákona v
zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. postavenie účastníka územného aj stavebného
konania, ktorého záujmy a práva môžu byť v stavebnom konaní priamo dotknuté, pričom rozsah
týchto práv a záujmov je definovaný minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok v zisťovacom
konaní. Vzhľadom na uvedené si aj v územnom konaní uplatňujeme všetky pripomienky zo
zisťovacieho konania v plnom rozsahu aj v konaniach podľa stavebného zákona a to:
1.
Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
2.
Žiadame doplniť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce
križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy
vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z
koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od
uvedenia stavby do prevádzky).
3.
Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením
príslušnej normy STN 73 6110.
4.
Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami
bytových domov a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame
využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
5.
V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí požadujeme použitie vegetačných dielcov, ktoré
zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 I
vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znižia tepelné napätie v danom území, viď
informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR
www.samospravydomov.org/files/vegetacne dielce.pdf.
6.
Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v
súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.
7.
Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
8.
Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
9.
Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event, inú zástavbu s dlhodobým pobytom
osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický
posudok a svetlotechnický posudok.
10. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
11. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného
objektu, ktorý vs,_ po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
12. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako
verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo všetkých
smerov.
13. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
14. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej
mikroklímy a jej bilancie.
15. Alternatívou k bodom 11 až 14 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj
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16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená
strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou
termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe
fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo
neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne
budovanie sociálneho, kultúrneho
a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície
ekonomicky aj marketingovo.
Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 14 bude predmetom obstarávania
resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky: - otvorená súťaž, o ktorej
sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov; - zverejnená na webstránke projektu; - vo
výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú dokumentáciu,
zástupca mestskej aj miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti a predstaviteľ
akademickej umeleckej obce; - investor bude rešpektovať výsledok tejto súťaže; - dielo
rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj charakter danej
lokality..
Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme
spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych
vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného
posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít
predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky
predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom
je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale
rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a
navrhovaného zámeru.
Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.
Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť
umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farboi,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedého farbou

23. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
24. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je

Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné
konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby
sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí
týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva.
Ďalej si uplatňujeme nasledovné pripomienky:
• Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj tzv.
dažďové záhrady (www.samospravydomov.org/files/dazdove zahrady.pdf)
ako plne funkčné retenčné nádrže.
• Dažďové záhrady plnia dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú
teplotu až o 5 °C v tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene
pracovníkov, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; z
technického hľadiska sa jedná o technické dielo plne funkčných retenčných nádrží.
• Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
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zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou ,
ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania
minimálne 8 I vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom
území (www.samospravvdomov.org/files/vegetacne dielce.pdf).
• Uvedené pripomienky žiadame uviesť v stavebnom povolení ako záväznú podmienku
podľa §66 ods.3 písm.b Stavebného zákona.
• Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci
stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento nebol súčasťou odôvodnenia
napadnutého rozhodnutia a tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska
vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
Všetky uvedené pripomienky a požiadavky žiadame uviesť v územnom a stavebnom konaní ako
požiadavky účastníka konania podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona resp. §66 ods.3 písm.b
a ods.4 písm.d Stavebného zákona spolu s ich vyhodnotením.
Stavebný úrad upozorňujeme, že doručovanie verejnou vyhláškou podľa 36 ods.4 Stavebného
zákona je možné len pri líniových stavbách a pri veľkom počte účastníkov konania. Predmetná
stavba nie je líniovou stavbou, aj keď jej súčasťou je líniová podstavba; stavebný zákon priamo
zároveň nedefinuje veľký okruh účastníkov konania. Napriek tomu nie je určenie veľkého počtu
účastníkov na voľnej úvahe stavebného úradu, nakoľko aplikáciou zákona analógiou v zmysle §2
ods.2 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a v zmysle §24 ods.11 zákona EIA č.24/2006 Z.z. je veľkým
počtom účastníkov viac ako 50 účastníkov konania. Žiadame preto doručovanie písomností podľa
§24 resp. §25 Správneho poriadku.
Združenie domových samospráv ako účastník povoľovacích konaní podľa stavebného zákona
týmto stavebnému úradu oznamuje toto svoje
STANOVISKO V KONANIACH Č. ŠSÚ-68/260-1202/2016/2/HAN, SÚ-77-245/1159/2016/2/ŠIN,
SÚ- 77-245/1170/2016/3/ŠIN, SÚ-78-247/1171/2016/2/ŠIN, SÚ-77-247/1189/2016/3/ŠIN,
Združenie domových samospráv si v zisťovacom konaní ukončeného rozhodnutím č.
XXXXXXXXXXXXXXXXX uplatnilo nasledovné pripomienky a návrhy:
1.
Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
2.
Žiadame doplniť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre
existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť
širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej
súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy
v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
3.
Žiadame redukovať počet križovatiek na odstavní a parkovacie plochy/parkoviská na
maximálne dve.
4.
Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym
znením príslušnej normy STN 73 6110. Obzvlášť treba preveriť či už nie je
prekročená hranica 500 parkovacích miest pre povinné hodnotenie.
5.
Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou
zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.
6.
V prípade kladného odporúčacieho stanoviska žiadame statickú dopravu (parkovanie)
riešiť výlučne v podzemných garážach. Časť podzemného parkoviska má byť verejnosti
prístupná aj bezplatne.
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Žiadame do zámeru zapracovať aj verejné priestranstvo slúžiace celej lokalite a upravené
ako napríklad park, ihrisko, námestie, fontána, ktorý však po realizácii bude prístupný
širokej verejnosti. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol
realizovaný park ako verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a
voľne prístupný zo všetkých smerov.
8.
Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event, inú zástavbu s dlhodobým
pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy,
dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
9.
Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
10.
Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
11.
Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu
lokálnej mikroklímy a jej bilancie.
12.
Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území.
Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním
analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy
vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
13.
Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu
maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V
tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho
vyjadrenia.
14.
Žiadame, aby bol zámer vyhodnocovaný spolu so zámerom novej bytovej štvrte, pre
ktorú sa cestná infraštruktúra buduje.
Uvedené pripomienky si uplatňujeme v plnom znení aj v predmetných konaniach č.j. ŠSÚ68/260- 1202/2016/2/HAN, SÚ-77-245/1159/2016/2/ŠIN, SÚ-77-245/1170/2016/3/ŠIN, SÚ-78247/1171/2016/2/ŠIN, SÚ- 77-247/1189/2016/3/ŠIN.
Dňa 16.04.2016 sme obci Rovinka doručili náš návrh na obnovu konania č.j. SÚ204/800/2014-2985/2015/10/HAN a jeho preskúmanie mimo odvolacie konanie. O tomto podaní
sa do dnešného dňa nerozhodlo, preto žiadame konania č. ŠSÚ-68/260-1202/2016/2/HAN, SÚ77-245/1159/2016/2/ŠIN, SÚ-77-245/1170/2016/3/ŠIN, SÚ-78- 247/1171/2016/2/ŠIN, SÚ-77247/1189/2016/3/ŠIN prerušené podľa §29 ods.l Správneho poriadku.
7.

Zároveň navrhujeme, aby v predmetnej veci bolo zvolané ústne prerokovanie podľa §21
Správneho poriadku.
____________________________________________
Stavebný úrad sa vznesenými námietkami zaoberal a nevyhovel námietkam účastníka konania
z nasledovných dôvodov:
- stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka Mgr. Juraja Kavackého, zastúpeného
spoločnosťou DJ engineering s.r.o. zo dňa 24.03.2017 oznámil účastníkom konania
a dotknutým orgánom listom zo dňa 10.04.2017 začatie konania o dodatočnom povolení
stavby rodinného domu na pozemku p.č.329/144 k.ú. Rovinka podľa § 88 ods.1 písm. b) a §
88a stavebného zákona, podľa § 61 ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho
pojednávania. Súčasne upozornil účastníkov a dotknuté orgány, že na pripomienky
a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliadne.
Územného konania na stavbu „ Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami – I.etapa“ sa
zúčastnil p. Marcel Slávik – predseda Združenia domových samospráv, ktorý si v územnom
konaní uplatnil pripomienky, ktorým stavebný úrad vyhovel. Stavebný úrad vydal na
horeuvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.j.SÚ-37-161/2528/2016/36/Šin.
dňa 30.08.2016 a doručené bolo všetkým účastníkom konania. Nakoľko sa nikto z účastníkov
konania neodvolal, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
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Vzhľadom k tomu, že námietky Združenia domových samospráv boli vznesené už v zisťovacom
konaní podľa zák.č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a boli uplatnené aj pri
územnom pojednávaní resp. mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní, stavebný úrad
v tomto konaní o dodatočnom povolení stavby na ne neprihliadol.
Námietkami, ktoré sa netýkajú dodatočného povolenia stavby rodinného domu s dvomi
bytovými jednotkami na parc.č.329/144 k.ú. Rovinka a námietkami, ktoré sú zmätočné, sa
stavebný úrad nezaoberal.
_________________________________________________
V konaní o dodatočnom povolení stavby rodinného domu stavebný úrad skúmal, či jej
dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejným záujmom chráneným staveným zákonom alebo
osobitnými predpismi, a to najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, vyjadrené
v územnoplánovacej dokumentácii, územnoplánovacích podkladoch, ďalej so starostlivosťou o
životné prostredie, so základnými požiadavkami na stavby podľa stavebného zákona, podľa
všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a podľa osobitných záujmov chránených orgánmi
štátnej správy podľa osobitných predpisov v konaniach podľa stavebného zákona, najmä orgány
požiarnej ochrany, ochrany zdravia ľudí, ochrany ovzdušia, prírody a krajiny, odpadového
hospodárstva.
Po vyhodnotení žiadosti , predložených dokladov a projektovej dokumentácie stavebný úrad
konštatuje, že v konaní bolo preukázané, že dodatočne povoľovaná stavba nie je realizovaná
v rozpore s verejnými záujmami.
Podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie pre Obec Rovinka, ktorou je Územný plán obce
Rovinka schválený Obecným zastupiteľstvom uznesením č.15/2001 zo dňa 11.7.2001 v znení jeho
zmien a doplnkov č.1/2009 schválenými Obecným zastupiteľstvom uznesením č.77/2010 zo dňa
13.10.2010 a zmeny územného plánu obce Rovinka – jún 2012, schválené v obecnom zastupiteľstve
uznesením č.4/2013 dňa 9.01.2013 ( ďalej len platný UP ) je pozemok parc.č.329/144 kat.územie
Rovinka
zaradený do funkčnej plochy F1-F-8 – individuálne formy bývania a na 25 rodinných
domov vo funkčnej ploche F1-F-8 bolo dňa 30.08.2016 vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod
č.j.SÚ-37-161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Dotknuté orgány, ktoré posudzovali projektovú dokumentáciu stavby podľa osobitných predpisov,
nevzniesli žiadne námietky, resp. dali podmienky pre jej realizáciu tak, ako je to uvedené
v podmienkach pre dokončenie stavby.
Stavba je voči všetkým susedným pozemkom umiestnená podľa § 6 ods. ods.3 vyhl.č.532/2002 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.
K žiadosti bola predložená predpísaná projektová dokumentácia, ktorá rešpektuje všeobecne
technické požiadavky na výstavbu, ochranu životného prostredia a je vypracovaná oprávneným
projektantom.
Stavbou nie sú dotknuté záujmy ochrany prírody.
K vydaniu povolenia sa kladne vyjadrili dotknuté orgány a právnické osoby s podmienkami, ktoré sú
uvedené vo výroku rozhodnutia.
Bez pripomienok vydali kladné stanoviská:
- OR Hasičského a záchranného zboru Pezinok stanovisko zo dňa 27.10.2016.
- SPP distribúcia a.s. stanoviskom z 10.11.2016.
Ďalej bolo predložené:
- Záväzné stanovisko OÚ Senec, odboru ŽP, úseku posudzovania vplyvov na ŽP zo dňa
16.02.2017, v ktorom konštatuje, že návrh na vydanie stavebného povolenia na „novostavbu
rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami“ na p..č.329/144 k.ú. Rovinka je z koncepčného
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OBEC ROVINKA
PSČ 900 41 Rovinka 350

Č.j.:SÚ-108-295/2629/2017/14/Šin.

Rovinka, dňa 07.08.2017

ROZHODNUTIE
Obec Rovinka zastúpená starostom, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len
„stavebný úrad“) podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
podľa § 2 písm. e) a § 4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa § 66 stavebného zákona,
ako aj podľa príslušných ustanovení zákona č. 71/l967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), po vykonanom stavebnom konaní
vydáva
stavebné povolenie
stavebníkovi

:

Mgr. Juraj Kavacký, Segnerova č.6, Bratislava

na stavbu

:

„ Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami „
- spevnená plocha pre päť parkovacích stání
- domové prípojky vody, kanalizácie a elektriny

miesto stavby

:

druh stavby

:

novostavba

účel stavby

:

bytová budova – bývanie

parcela č.329/131
katastrálne územie Rovinka

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Podmienky pre realizáciu stavby :
Predmetom povolenia je novostavba samostatne stojaceho dvojpodlažného objektu, bez
podpivničenia, v ktorom sú riešené dve bytové jednotky. Zastrešený bude plochou strechou.
Stavba bude napojená domovými prípojkami na jestvujúce verejné rozvody elektriny, vody
a kanalizácie, ktoré sú dovedené na hranicu pozemku. Pre potreby rodinného domu bude na vlastnom
pozemku vytvorených päť parkovacích stání.
1) Stavba sa osadí presne podľa zakreslenia v situácii umiestnenia stavby, ktorá je nedeliteľnou
súčasťou overenej projektovej dokumentácie, t.j.:
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- min. 8,760 m od pozemku parc.č.329/108 a 329/109 k.ú. Rovinka
- 3,555 m od pozemku parc.č.329/128 k.ú. Rovinka
- min. 2,065 m a max.2,950 m od pozemku parc.č.329/130 k.ú. Rovinka
1.2 zastavaná plocha stavby : 139,21 m2
1.3 podlahová plocha stavby: 220,15 m2
1.4 maximálna výška stavby : + 7,040 m od ± 0,00 = úroveň podlahy I.NP
1.5 tvar strechy : plochá.
1.6 doba trvania stavby : trvalá.
2) Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie stavby oprávnenou osobou ( § 75 stavebného zákona ).
3) So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí
tunajší stavebný úrad.
4) Stavba bude uskutočnená podľa predloženej overenej projektovej dokumentácie, ktorá je
nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
5) Pre uskutočnenie stavby sa určuje lehota do 24 mesiacov od začatia stavby.
6) Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
7) Počas stavebných prác musí stavebník urobiť opatrenia a postupovať v zmysle ustanovení
vyhlášky Min.práce a sociálnych vecí 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.
8) Stavba sa bude realizovať dodavateľsky. Zhotoviteľom stavby je oprávnená spoločnosť JADRAN
rental services s.r.o., Svetlá č.1 Bratislava.
9) Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom " Stavba povolená" s týmito
údajmi:
označenie stavby
označenie stavebníka
kto stavbu realizuje
kto stavbu povolil
termín začatia a ukončenia stavby
10) Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k pôsobeniu
škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby
vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na
životné prostredie.
11) Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia
stavebných prác.
12) Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby.
13) Stavebník je povinný v zmysle § 43f stavebného zákona uskutočňovať stavbu a používať
stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov ( zák.č.90/1998 Z.z. o stavebných
výrobkoch ) vhodné na použitie v stavbe.
14) Stavebník dodrží pri realizácii stavby tieto podmienky dotknutých orgánov a právnických osôb:
Podmienky Západoslovenskej distribučnej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 10.11.2016:

Hore uvedená stavba bude napojená z vyprojektovanej NIM káblovej distribučnej siete
po jej vybudovaní a uvedení do prevádzky z vyprojektovaných NIM rozpojovacích
istiacich skríň SR 8/2, SR 8/3 a SR 8/4 za predpokladu vybudovania štyroch nových NN
káblových prípojok a štyroch skupinových elektromerových rozvádzačov pre dve
odberné miesta na vlastné náklady žiadateľa pričom deliacim miestom budú poistkové
spodky v hore uvedených NN rozpojovacích istiacich skriniach SR. Vyprojektovanú NN
káblovú distribučnú sieť vybuduje spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., ako
súčasť stavby „Rovinka, MOK pre výstavbu rodinných domov, TS 630 kVA, Prípojky
VN a NN" na základe Zmluvy o spolupráci č. 1613100030-ZoS uzatvorenej medzi
spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. a spoločnosťou Bakoš I Jurík, s.r.o..

Skupinové elektromerové rozvádzače budú umiestnené na verejne prístupnom mieste na
hranici pozemku tak, aby boli prístupné pracovníkom energetiky v každú dennú a nočnú
dobu - zodpovedný investor.

Pripojenie budúcich koncových odberateľov bude riešené samostatne na základe Zmlúv o
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pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľov do distribučnej sústavy spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby.

Hlavný istič pred elektromerom bude 3 x 32 A char. B pre každé odberné miesto.

Stavebník je povinný rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti
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 VVN a zariadenia oznamovacie na
tíme správy sietí VVN Čulenova č.

Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je
potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov
patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..

Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach
dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.

Pri prácach na zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
požiadať pracovníka TSEZ Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku odpadového hospodárstva,
uvedené v stanovisku zo dňa 16.12.2016:

Stavebník je povinný dodržať ust.zák.č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
o odpadoch.

Vzniknutý nevyužitý odpad uložiť na riadenú skládku. Doklad o zneškodnení odpadu
predložiť na OÚ v Senci, odbor ŽP – úsek odpadového hospodárstva a pri kolaudácii
stavby.

Pri stavebných prácach a preprave stavebného materiálu dodržiavať čistotu na priľahlých
komunikáciách a verejných priestranstvách. Pri realizácii stavby nevytvárať
medziskládky.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku ochrany prírody, uvedené
v stanovisku zo dňa 12.12.2016:



Na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na
území SR) podľa zákona 5. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Územie sa nachádza mimo chránených území siete NATURA 2000, na území,
kde platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na území SR).

Pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne § 4, ods. 1 cit. zákona a to: každý je pri
vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť lebo zničiť rastliny alebo
živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich
zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

V zmysle § 9, ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
zákona č. 479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. O
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa
vyjadrenie pre vydanie stavebného povolenia nevyžaduje, ak sa jedná o činnosť v
súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce, v jej zastavanom území.
Podmienky Bratislavskej vodárenskej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 21.11.2016:




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.
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K žiadosti o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu nie je
možné sa vyjadriť, nakoľko navrhované riešenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej
prípojky je pripojené na rozvody, ktoré nie sú v majetku ani v prevádzke BVS.

O pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu bude možné
požiadať až po dobudovaní verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, kolaudácii a po
majetkoprávnom vysporiadaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s BVS a.s.
15) Osobitné podmienky

Počas výstavby je stavebník povinný dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia obce
Rovinka.

Zariadenie staveniska, pomocné konštrukcie a iné technické zariadenia musia byť
bezpečné, stavenisko musí byť vhodným spôsobom oplotené a zabezpečené proti
prístupu nepovolaných osôb.

Vozidlá stavby musia vychádzať zo staveniska na miestnu komunikáciu, ako aj na cestu
I/63 bez zvyškov zeminy resp. iného znečistenia. Ich čistenie bude zabezpečené v zmysle
predloženého Projektu organizácie výstavby.
16) Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudáciu
podá stavebník písomne na Obecnom úrade Rovinka
17) V kolaudačnom konaní stavebník preukáže, akým spôsobom sú odvádzané dažďové vody zo
strechy do vsaku ( fotodokumentácia konkrétneho vsakovacieho systému pred jeho zasypaním )
a zo spevnených plôch ( parkovacích stání ).
Odvod dažďových vôd do verejnej kanalizácie a uličného vsakovacieho systému sa nepovoľuje.
18) Stavebník ďalej ku kolaudačnému konaniu predloží:

doklad o zameraní stavby ( geometrický plán ),

doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok (revízne správy, protokoly ),

doklady o overení vhodných stavebných výrobkov ( certifikáty ),

právoplatné stavebné povolenie,

preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní

právoplatné kolaudačné rozhodnutia na komunikácie

právoplatné kolaudačné rozhodnutie na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriny a

energetický certifikát stavby.
V stavebnom konaní vznieslo námietky Združenie domových samospráv Námestie SNP č.13,
Bratislava, ktorým stavebný úrad nevyhovel.
Za vydanie tohto rozhodnutia bol podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov zaplatený poplatok v sume 50,00 €.
ODÔVODNENIE
Mgr. Darina Marunová, Krajná č.23 Dunajská Lužná, ktorá je splnomocnená zastupovať
stavebníka Mgr. Juraja Kavackého podala tunajšiemu stavebnému úradu žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na
novostavbu
rodinného
domu s dvomi bytovými jednotkami,
s vybudovaním domových prípojok vody, kanalizácie, elektriny, spevnenej plochy pre päť
parkovacích stání na pozemku parc.č.329/131 kat.územie Rovinka.
Právo realizovať stavbu na pozemku parc.č.329/131 kat.územie Rovinka stavebník v konaní
preukázal v súlade s § 58 ods. 2 stavebného zákona, a to preukázal iné právo k pozemku podľa § 139
ods.1 predložením „ Nájomnej zmluvy „ , uzatvorenej s vlastníkom pozemku spoločnosťou 3P
Development s.r.o. dňa 31.10.2016.
Na stavby rodinných domov, ktorého súčasťou je pozemok parc.č.329/131 k.ú. Rovinka, bolo obcou
Rovinka
vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Na základe uvedeného oznámil stavebný úrad účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie
stavebného konania, upustil podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho
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zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány si mohli uplatniť námietky a pripomienky v určenej
lehote.
V lehote dňa 28.06.2017 vzniesol námietky účastník konania domových samospráv Bratislava v znení:

dotknutá verejnosť Združenie

Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l resp. §59 ods.l
písm.c Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006
Z.z. v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Novostavba rodinného domu s dvomi
bytovými jednotkami" uplatňuje nasledovné pripomienky:
• K predmetnej stavbe „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom
si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2
posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených
pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových
samospráv. Podľa §140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho
konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné územné
konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní
uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom stavebnom konaní o povolení
stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
Nakoľko na predmetné stavby bolo vedené jedno zisťovacie konanie ako na zámer, ktorého
predmetom bol súbor stavieb; vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľom je v každom
prípade tá istá fyzická osoba, je nutné chápať uvedené konania ako jednotlivé stavby jednej
veľkej spoločnej stavby, ktorej predmetom by malo by súbor stavieb pozostávajúci z
jednotlivých čiastkových stavieb so zázemím.
Vzhľadom na uvedené žiadame, aby sa predmetné konania v záujme hospodárnosti podľa §3
ods.4 Správneho poriadku a v záujme rovnakého rozhodovania podľa §3 ods.5 Správneho
poriadku zlúčili do jedného stavebného konania o povolení súboru stavieb.
• Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej
kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného
zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.
Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický
orgán MDVaRR SR) ako aj príslušného správcu dotknutých
komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.
• Žiadame, aby okolie stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo upravené ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich
pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní.
• Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj aj tzv. dažďové
záhrady
Dažďové záhrady plnia dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu
mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k
psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene
a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj krajinárske dielo.
Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia),
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj zákona
o odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame preto,
aby sa nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí musí
správny orgán uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v zmysle
§47 Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l resp. §59
ods.l písm.c Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA
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č.24/2006 Z.z. v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Novostavba rodinného
domu s dvomi bytovými jednotkami" uplatňuje nasledovné pripomienky:
• K predmetnej stavbe „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom
si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2
posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených
pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových
samospráv. Podľa §140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho
konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné územné
konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní
uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom stavebnom konaní o povolení
stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
• Nakoľko na predmetné stavby bolo vedené jedno zisťovacie konanie ako na zámer,
ktorého predmetom bol súbor stavieb; vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľom
je v každom prípade tá istá fyzická osoba, je nutné chápať uvedené konania ako
jednotlivé stavby jednej veľkej spoločnej stavby, ktorej predmetom by malo by
súbor stavieb pozostávajúci z jednotlivých čiastkových stavieb so zázemím.
Vzhľadom na uvedené žiadame, aby sa predmetné konania v záujme hospodárnosti podľa
§3 ods.4 Správneho poriadku a v záujme rovnakého rozhodovania podľa §3 ods.5
Správneho poriadku zlúčili do jedného stavebného konania o povolení súboru stavieb.
•

•

•

Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej
kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného
zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.
Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický
orgán MDVaRR SR) ako aj príslušného správcu dotknutých
komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.
Žiadame, aby okolie stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo upravené ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich
pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní.
Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj aj tzv. dažďové
záhrady
Dažďové
záhrady plnia dôležité ekostabilizačné
funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických dňoch,
svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody
späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako
aj krajinárske dielo.

Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia),
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj zákona o
odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame preto, aby sa
nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí musí správny orgán
uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v zmysle §47
• Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou ,
ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania
minimálne 8 I vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znižia tepelné napätie v danom
území . Prípustné je aj použitie vodu-priepustných asfaltových zmesí s vhodným
podložím.
Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú,
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spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s
koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie
pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem,
technických predpisová objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej
infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým
pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú
prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej
infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na
webovom sídle Slovenskej správy ciest Navrhované stavebno-konštrukčné prvky
dažďových záhrad a retenčných povrchov
spevnených plôch plne vyhovujú týmto technickým predpisom a je preto nutné ich v
povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s ohľadom na ustanovenia iných zákonov.
Združenie domových samospráv na požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti.
- geotextília netkaná protiropná
- separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL)
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A
- výstužná geomreža

» Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci stavebného
konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a
ostatných vodných stavieb, nakoľko tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho
hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
« Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a
s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5
zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti
životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Týmito otázkami sa zaoberajú aj tri
predchádzajúce body nášho stanoviska. Technické riešenie musí spĺňať isté kvalitatívne aj
technické parametre pričom nami navrhované pripomienky sú zrealizovateľné v našich
podmienkach. Viac k tejto téme napr.:
www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach.

V predchádzajúcich bodoch sme požadovali a navrhli konkrétne overené opatrenia;
pripúšťame však aj alternatívne opatrenia ak navrhovateľ preukáže minimálne obdobnú
funkcionalitu a účinnosť.
Uvedenou požiadavkou sa napĺňajú požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm.j
Stavebného zákona v súlade s adaptačnou stratégiou SR na nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č.148/2014. V zmysle §3 ods.5 zákona
OPK č.543/2002 Z.z. je žiadateľ povinný zapracovať tieto opatrenia do dokumentácie pre
stavebné konanie.
• Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie:
v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a
majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich
prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných
procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu
pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad
mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných
jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V
ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5% až 10%. V dôsledku zvýšenej
oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom
prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je
prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený.
Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného
sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane
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fauny aj flóry v priľahlom povodí.
Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vinám horúčav: • Zabezpečíť zvyšovanie
podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách
miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb,
napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu,
tienením transparentných výplni otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu,
svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre •
Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie,
materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam •
Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa
klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v
prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
• Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc: Zabezpečiť a
podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu
vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
• Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné
využívanie dažďovej a odpadovej vody
» Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a
podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických
opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej
infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej
kapacity územia diverzifikovanim štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným
zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu
nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na
urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať
zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v
sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať
renaturáciu a ochranu tokov a mokradi
• Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečíť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedou farbou
•

• Uvedené pripomienky žiadame uviesť v stavebnom povolení ako podmienku podľa
§66 ods.3 písm. b ods.4 písm. d Stavebného zákona.
S realizáciou stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami" súhlasíme
za predpokladu splnenia vyššie uvedených pripomienok a návrhov.

Zároveň Vás v súlade s §23 ods.l Správneho poriadku žiadame o doručenie
elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami
uplatnených pripomienok, t.j.:
» Koordinačná situácia
• Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
• Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia
• Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej
zelene, odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia retenčnej
dlažby
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Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v
stavebnom rozhodnutí.
Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.l resp. ods.3 Správneho poriadku cestou
elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
____________________________________________
Stavebný úrad sa vznesenými námietkami zaoberal a nevyhovel námietkam účastníka konania
z nasledovných dôvodov:
Podľa § 61 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania
dotknutým orgánom štátnej správy, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri
ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo
mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa
neprihliada.
Podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho
pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
-

stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka Mgr. Juraja Kavackého, zastúpeného Mgr.
Darinou Marunovou zo dňa 21.04.2017 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom
listom zo dňa 06.06.2017 začatie stavebného konania na novostavbu rodinného domu na
pozemku p.č.329/131 k.ú. Rovinka v súlade s § 61 ods.1 stavebného zákona a v súlade s § 61
ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania. Súčasne upozornil účastníkov a
dotknuté orgány, že na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené
v územnom konaní sa neprihliadne.
Územného konania na stavbu „ Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami – I.etapa“ sa
zúčastnil p. Marcel Slávik – predseda Združenia domových samospráv, ktorý si v územnom
konaní uplatnil pripomienky, ktorým stavebný úrad vyhovel. Stavebný úrad vydal na
horeuvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.j.SÚ-37-161/2528/2016/36/Šin.
dňa 30.08.2016 a doručené bolo všetkým účastníkom konania. Nakoľko sa nikto z účastníkov
konania neodvolal, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Vzhľadom k tomu, že námietky Združenia domových samospráv boli vznesené už v zisťovacom
konaní podľa zák.č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a boli uplatnené aj
v územnom konaní resp. mohli byť uplatnené v územnom konaní, stavebný úrad v tomto
stavebnom konaní na ne neprihliadol.
Námietkami, ktoré sa reálne netýkajú povolenia stavby rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami na parc.č.329/131 k.ú. Rovinka sa stavebný úrad nezaoberal.
Žiadosti o doručenie elektronickej kópie spisu resp. jeho časti:
- Koordinačnú situáciu stavebný úrad Združeniu domových samospráva poslal e-mailom.
- Dopravné napojenie bolo predmetom samostatného správneho konania a povolenia.
- Časť sprievodnej správy týkajúca sa odpadového hospodárstva zaslaná Združeniu
domových samospráv e-mailom.
- Požiadavka zaslania sprievodnej správy týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL),
cestnej zelene, odtoku povrchu komunikácií, vyhodnotenie možnosti použitia retenčnej
dlažby je irelevantná, nakoľko nie je predmetom tohto konania a sprievodná správa ich
neobsahuje.

_________________________________________________
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OBEC ROVINKA
PSČ 900 41 Rovinka 350

Č.j.:SÚ-103-288/2525/2017/15/Šin.

Rovinka, dňa 08.08.2017

ROZHODNUTIE
Obec Rovinka zastúpená starostom, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len
„stavebný úrad“) podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
podľa § 2 písm. e) a § 4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa § 66 stavebného zákona,
ako aj podľa príslušných ustanovení zákona č. 71/l967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), po vykonanom stavebnom konaní
vydáva
stavebné povolenie
stavebníkovi

:

Mgr. Juraj Kavacký, Segnerova č.6, Bratislava

na stavbu

:

„ Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami „
- spevnená plocha pre päť parkovacích stání
- domové prípojky vody, kanalizácie a elektriny

miesto stavby

:

druh stavby

:

novostavba

účel stavby

:

bytová budova – bývanie

parcela č.329/121
katastrálne územie Rovinka

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Podmienky pre realizáciu stavby :
Predmetom povolenia je novostavba samostatne stojaceho prízemného objektu, s ustúpeným
II.NP, zastrešený plochou strechou, v ktorom sú riešené dve bytové jednotky a ktoré sú dispozične
odlišné. Jedna bytová jednotka sa nachádza v prízemnej časti stavby a druhá bytová jednotka
v prízemnej časti a v ustúpenom II.NP.
Stavba bude napojená domovými prípojkami na jestvujúce verejné rozvody elektriny, vody
a kanalizácie, ktoré sú dovedené na hranicu pozemku. Pre potreby rodinného domu bude na vlastnom
pozemku vytvorených päť parkovacích stání.
1) Stavba sa osadí presne podľa zakreslenia v situácii umiestnenia stavby, ktorá je nedeliteľnou
súčasťou overenej projektovej dokumentácie, t.j.:
- 5,170 m od pozemku parc.č.310/2 k.ú. Rovinka
- 7,025 m od pozemku parc.č.329/106 k.ú. Rovinka
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- 10,560 m od pozemku parc.č.329/128
- min. 2,010 a max. 3,610 m od pozemku parc.č.329/122 k.ú. Rovinka
- 3,610 m od pozemku parc.č.329/57 k.ú. Rovinka – budúca miestna
komunikácia
1.2 zastavaná plocha stavby : 177,54 m2
1.3 podlahová plocha stavby: 183,77 m2
1.4 maximálna výška stavby : + 6,505 m od ± 0,00 = podlaha prízemia
1.5 tvar strechy : plochá.
1.6 doba trvania stavby : trvalá.
2) Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie stavby oprávnenou osobou ( § 75 stavebného zákona ).
3) So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí
tunajší stavebný úrad.
4) Stavba bude uskutočnená podľa predloženej overenej projektovej dokumentácie, ktorá je
nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
5) Pre uskutočnenie stavby sa určuje lehota do 24 mesiacov od začatia stavby.
6) Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
7) Počas stavebných prác musí stavebník urobiť opatrenia a postupovať v zmysle ustanovení
vyhlášky Min.práce a sociálnych vecí 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.
8) Stavba sa bude realizovať dodavateľsky. Zhotoviteľom stavby je oprávnená spoločnosť JADRAN
rental services s.r.o., Svetlá č.1 Bratislava.
9) Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom " Stavba povolená" s týmito
údajmi:
označenie stavby
označenie stavebníka
kto stavbu realizuje
kto stavbu povolil
termín začatia a ukončenia stavby
10) Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k pôsobeniu
škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby
vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na
životné prostredie.
11) Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia
stavebných prác.
12) Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby.
13) Stavebník je povinný v zmysle § 43f stavebného zákona uskutočňovať stavbu a používať
stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov ( zák.č.90/1998 Z.z. o stavebných
výrobkoch ) vhodné na použitie v stavbe.
14) Stavebník dodrží pri realizácii stavby tieto podmienky dotknutých orgánov a právnických osôb:
Podmienky Západoslovenskej distribučnej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 06.12.2016:

Stavba bude napojená z vyprojektovanej NN káblovej distribučnej siete po jej
vybudovaní a uvedení do prevádzky z vyprojektovanej NN rozpojovacej istiacej skrine
SR 8/4 za predpokladu vybudovania dvoch nových NN káblových prípojok a dvoch
skupinových elektromerových rozvádzačov pre dve odberné miesta a vlastné náklady
žiadateľa, pričom deliacim miestom budú poistkové spodky v hore uvedenej NN
rozpojovacej istiacej skrini SR. Vyprojektovanú NN káblovú distribučnú sieť vybuduje
spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. , ako súčasť stavby „ )Rovinka, MOK pre
výstavbu rodinných domov, TS 630 kVA, Prípojky VN a NN „ na základe Zmluvy
o spolupráci č.1613100030-ZoS, uzatvorenej medzi spoločnosťou Západoslovenská
distribučná a.s. a spoločnosťou Bakoš/Jurík s.r.ol.

Skupinové elektromerové rozvádzače budú umiestnené na verejne prístupnom mieste na
hranici pozemku tak, aby boli prístupné pracovníkom energetiky v každú dennú a nočnú
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dobu – zodpovedný stavebník.
Pripojenie budúcich koncových odberateľov bude riešené samostatne na základe zmlúv
o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľov do distribučnej siete spoločnosti
Západoslovenská distribučná a.s., po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby.

Hlavný istič pred elektromerom bude 3x25 A char.B pre každé odberné miesto.

Stavebník je povinný rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku
Západoslovenská distribučná a.s. a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43
zák.č.251/2012 Z.z. o energetike a jeho noviel.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku odpadového hospodárstva,
uvedené v stanovisku zo dňa 26.01.2017:

Stavebník je povinný dodržať ust.zák.č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
o odpadoch.

Vzniknutý nevyužitý odpad uložiť na riadenú skládku. Doklad o zneškodnení odpadu
predložiť na OÚ v Senci, odbor ŽP – úsek odpadového hospodárstva a pri kolaudácii
stavby.

Pri stavebných prácach a preprave stavebného materiálu dodržiavať čistotu na priľahlých
komunikáciách a verejných priestranstvách. Pri realizácii stavby nevytvárať
medziskládky.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku ochrany prírody, uvedené
v stanovisku zo dňa 22.12.2016:





Na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na
území SR) podľa zákona 5. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Územie sa nachádza mimo chránených území siete NATURA 2000, na území,
kde platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na území SR).

Pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne § 4, ods. 1 cit. zákona a to: každý je pri
vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť lebo zničiť rastliny alebo
živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich
zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

V zmysle § 9, ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
zákona č. 479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. O
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa
vyjadrenie pre vydanie stavebného povolenia nevyžaduje, ak sa jedná o činnosť v
súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce, v jej zastavanom území.
Podmienky Bratislavskej vodárenskej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 15.12.2016:




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.



K žiadosti o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu nie je
možné sa vyjadriť, nakoľko navrhované riešenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej
prípojky je pripojené na rozvody, ktoré nie sú v majetku ani v prevádzke BVS.

O pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu bude možné
požiadať až po dobudovaní verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, kolaudácii a po
majetkoprávnom vysporiadaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s BVS a.s.
15) Osobitné podmienky

Počas výstavby je stavebník povinný dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia obce
Rovinka.

Zariadenie staveniska, pomocné konštrukcie a iné technické zariadenia musia byť
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bezpečné, stavenisko musí byť vhodným spôsobom oplotené a zabezpečené proti
prístupu nepovolaných osôb.

Vozidlá stavby musia vychádzať zo staveniska na miestnu komunikáciu, ako aj na cestu
I/63 bez zvyškov zeminy resp. iného znečistenia. Ich čistenie bude zabezpečené v zmysle
predloženého Projektu organizácie výstavby.
16) Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudáciu
podá stavebník písomne na Obecnom úrade Rovinka
17) V kolaudačnom konaní stavebník preukáže, akým spôsobom sú odvádzané dažďové vody zo
strechy do vsaku ( fotodokumentácia konkrétneho vsakovacieho systému pred jeho zasypaním )
a zo spevnených plôch ( parkovacích stání ).
Odvod dažďových vôd do verejnej kanalizácie a uličného vsakovacieho systému sa nepovoľuje.
18) Stavebník ďalej ku kolaudačnému konaniu predloží:

doklad o zameraní stavby ( geometrický plán ),

doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok (revízne správy, protokoly ),

doklady o overení vhodných stavebných výrobkov ( certifikáty ),

právoplatné stavebné povolenie,

preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní

právoplatné kolaudačné rozhodnutia na komunikácie

právoplatné kolaudačné rozhodnutie na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriny a

energetický certifikát stavby.
V stavebnom konaní vznieslo námietky Združenie domových samospráv Námestie SNP č.13,
Bratislava, ktorým stavebný úrad nevyhovel.
Za vydanie tohto rozhodnutia bol podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov zaplatený poplatok v sume 50,00 €.
ODÔVODNENIE
Mgr. Darina Marunová, Krajná č.23 Dunajská Lužná, ktorá je splnomocnená zastupovať
stavebníka Mgr. Juraja Kavackého podala tunajšiemu stavebnému úradu žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na
novostavbu
rodinného
domu s dvomi bytovými jednotkami,
s vybudovaním domových prípojok vody, kanalizácie, elektriny, spevnenej plochy pre päť
parkovacích stání na pozemku parc.č.329/121 kat.územie Rovinka.
Právo realizovať stavbu na pozemku parc.č.329/121 kat.územie Rovinka stavebník v konaní
preukázal v súlade s § 58 ods. 2 stavebného zákona, a to preukázal iné právo k pozemku podľa § 139
ods.1 predložením „ Nájomnej zmluvy „ , uzatvorenej s vlastníkom pozemku spoločnosťou 3P
Development s.r.o. dňa 02.10.2016.
Na stavby rodinných domov, ktorého súčasťou je pozemok parc.č.329/121 k.ú. Rovina, bolo obcou
Rovinka
vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Na základe uvedeného oznámil stavebný úrad účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie
stavebného konania, upustil podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho
zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány si mohli uplatniť námietky a pripomienky v určenej
lehote.
V lehote vzniesol námietky účastník konania - dotknutá verejnosť Združenie domových samospráv
Bratislava v znení:

Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l resp. §59 ods.l
písm.c Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006
Z.z. v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Novostavba rodinného domu s dvomi
bytovými jednotkami" uplatňuje nasledovné pripomienky:
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K predmetnej stavbe „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom
si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2
posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených
pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových
samospráv. Podľa §140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho
konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné územné
konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní
uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom stavebnom konaní o povolení
stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
Nakoľko na predmetné stavby bolo vedené jedno zisťovacie konanie ako na zámer, ktorého
predmetom bol súbor stavieb; vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľom je v každom
prípade tá istá fyzická osoba, je nutné chápať uvedené konania ako jednotlivé stavby jednej
veľkej spoločnej stavby, ktorej predmetom by malo by súbor stavieb pozostávajúci z
jednotlivých čiastkových stavieb so zázemím.
Vzhľadom na uvedené žiadame, aby sa predmetné konania v záujme hospodárnosti podľa §3
ods.4 Správneho poriadku a v záujme rovnakého rozhodovania podľa §3 ods.5 Správneho
poriadku zlúčili do jedného stavebného konania o povolení súboru stavieb.
• Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej
kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného
zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.
•

Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický
orgán MDVaRR SR) ako aj príslušného správcu dotknutých
komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.
• Žiadame, aby okolie stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo upravené ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich
pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní.
• Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj aj tzv. dažďové
záhrady
Dažďové záhrady plnia dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu
mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k
psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene
a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj krajinárske dielo.
Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia),
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj zákona
o odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame preto,
aby sa nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí musí
správny orgán uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v zmysle
§47 Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l resp. §59
ods.l písm.c Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA
č.24/2006 Z.z. v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Novostavba rodinného
domu s dvomi bytovými jednotkami" uplatňuje nasledovné pripomienky:
• K predmetnej stavbe „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom
si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2
posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených
pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových
samospráv. Podľa §140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho
konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné územné
konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní
uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom stavebnom konaní o povolení
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stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
Nakoľko na predmetné stavby bolo vedené jedno zisťovacie konanie ako na zámer,
ktorého predmetom bol súbor stavieb; vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľom
je v každom prípade tá istá fyzická osoba, je nutné chápať uvedené konania ako
jednotlivé stavby jednej veľkej spoločnej stavby, ktorej predmetom by malo by
súbor stavieb pozostávajúci z jednotlivých čiastkových stavieb so zázemím.
Vzhľadom na uvedené žiadame, aby sa predmetné konania v záujme hospodárnosti podľa
§3 ods.4 Správneho poriadku a v záujme rovnakého rozhodovania podľa §3 ods.5
Správneho poriadku zlúčili do jedného stavebného konania o povolení súboru stavieb.
Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej
kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného
zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.

Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický
orgán MDVaRR SR) ako aj príslušného správcu dotknutých
komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.
Žiadame, aby okolie stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo upravené ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich
pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní.
Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj aj tzv. dažďové
záhrady
Dažďové
záhrady plnia dôležité ekostabilizačné
funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických dňoch,
svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody
späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako
aj krajinárske dielo.

Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia),
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj zákona o
odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame preto, aby sa
nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí musí správny orgán
uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v zmysle §47
• Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou ,
ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania
minimálne 8 I vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znižia tepelné napätie v danom
území . Prípustné je aj použitie vodu-priepustných asfaltových zmesí s vhodným
podložím.
Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú,
spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s
koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie
pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem,
technických predpisová objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej
infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým
pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú
prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej
infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na
webovom sídle Slovenskej správy ciest Navrhované stavebno-konštrukčné prvky
dažďových záhrad a retenčných povrchov
spevnených plôch plne vyhovujú týmto technickým predpisom a je preto nutné ich v
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povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s ohľadom na ustanovenia iných zákonov.
Združenie domových samospráv na požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti.
- geotextília netkaná protiropná
- separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL)
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A
- výstužná geomreža

» Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci stavebného
konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a
ostatných vodných stavieb, nakoľko tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho
hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
« Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a
s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5
zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti
životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Týmito otázkami sa zaoberajú aj tri
predchádzajúce body nášho stanoviska. Technické riešenie musí spĺňať isté kvalitatívne aj
technické parametre pričom nami navrhované pripomienky sú zrealizovateľné v našich
podmienkach. Viac k tejto téme napr.:
www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach.

V predchádzajúcich bodoch sme požadovali a navrhli konkrétne overené opatrenia;
pripúšťame však aj alternatívne opatrenia ak navrhovateľ preukáže minimálne obdobnú
funkcionalitu a účinnosť.
Uvedenou požiadavkou sa napĺňajú požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm.j
Stavebného zákona v súlade s adaptačnou stratégiou SR na nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č.148/2014. V zmysle §3 ods.5 zákona
OPK č.543/2002 Z.z. je žiadateľ povinný zapracovať tieto opatrenia do dokumentácie pre
stavebné konanie.
• Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie:
v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a
majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich
prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných
procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu
pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad
mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných
jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V
ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5% až 10%. V dôsledku zvýšenej
oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom
prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je
prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený.
Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného
sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane
fauny aj flóry v priľahlom povodí.
• Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vinám horúčav: • Zabezpečíť zvyšovanie
podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách
miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb,
napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu,
tienením transparentných výplni otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu,
svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre •
Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie,
materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam •
Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa
klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v
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prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc: Zabezpečiť a
podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu
vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
• Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné
využívanie dažďovej a odpadovej vody
» Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a
podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických
opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej
infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej
kapacity územia diverzifikovanim štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným
zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu
nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na
urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať
zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v
sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať
renaturáciu a ochranu tokov a mokradi
• Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečíť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedou farbou
•

• Uvedené pripomienky žiadame uviesť v stavebnom povolení ako podmienku podľa
§66 ods.3 písm. b ods.4 písm. d Stavebného zákona.
S realizáciou stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami" súhlasíme
za predpokladu splnenia vyššie uvedených pripomienok a návrhov.

Zároveň Vás v súlade s §23 ods.l Správneho poriadku žiadame o doručenie
elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami
uplatnených pripomienok, t.j.:
• Koordinačná situácia
• Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
• Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia
• Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej
zelene, odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia retenčnej
dlažby
Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v
stavebnom rozhodnutí.
Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.l resp. ods.3 Správneho poriadku cestou
elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
____________________________________________
Stavebný úrad sa vznesenými námietkami zaoberal a nevyhovel námietkam účastníka konania
z nasledovných dôvodov:
Podľa § 61 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania
dotknutým orgánom štátnej správy, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne konanie spojené
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s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri
ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo
mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa
neprihliada.
Podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho
pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
-

stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka Mgr. Juraja Kavackého, zastúpeného Mgr.
Darinou Marunovou zo dňa 21.04.2017 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom
listom zo dňa 06.06.2017 začatie stavebného konania na novostavbu rodinného domu na
pozemku p.č.329/121 k.ú. Rovinka v súlade s § 61 ods.1 stavebného zákona a v súlade s § 61
ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania. Súčasne upozornil účastníkov a
dotknuté orgány, že na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené
v územnom konaní sa neprihliadne.
Územného konania na stavbu „ Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami – I.etapa“ sa
zúčastnil p. Marcel Slávik – predseda Združenia domových samospráv, ktorý si v územnom
konaní uplatnil pripomienky, ktorým stavebný úrad vyhovel. Stavebný úrad vydal na
horeuvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.j.SÚ-37-161/2528/2016/36/Šin.
dňa 30.08.2016 a doručené bolo všetkým účastníkom konania. Nakoľko sa nikto z účastníkov
konania neodvolal, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Vzhľadom k tomu, že námietky Združenia domových samospráv boli vznesené už v zisťovacom
konaní podľa zák.č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a boli uplatnené aj
v územnom konaní resp. mohli byť uplatnené v územnom konaní, stavebný úrad v tomto
stavebnom konaní na ne neprihliadol.
Námietkami, ktoré sa reálne netýkajú povolenia stavby rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami na parc.č.329/121 k.ú. Rovinka sa stavebný úrad nezaoberal.
Žiadosti o doručenie elektronickej kópie spisu resp. jeho časti
- Koordinačnú situáciu stavebný úrad Združeniu domových samospráva poslal e-mailom.
- Dopravné napojenie bolo predmetom samostatného správneho konania a povolenia.
- Časť sprievodnej správy týkajúca sa odpadového hospodárstva zaslaná Združeniu
domových samospráv e-mailom.
- Požiadavka zaslania sprievodnej správy týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL),
cestnej zelene, odtoku povrchu komunikácií, vyhodnotenie možnosti použitia retenčnej
dlažby je irelevantná, nakoľko toto nie je predmetom tohto konania.

_________________________________________________
Žiadosť stavebníka Mgr. Juraja Kavackého bola preskúmaná podľa § 62 až 65 stavebného zákona.
Bolo zistené, že stavba rodinného domu na pozemku parc.č.329/121 kat.územie Rovinka je
umiestnená v súlade s podmienkami územného rozhodnutia.
Stavba je voči všetkým susedným pozemkom umiestnená podľa § 6 ods. ods.3 vyhl.č.532/2002 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.
K žiadosti
o vydanie stavebného povolenia bola predložená predpísaná projektová
dokumentácia, ktorá rešpektuje všeobecne technické požiadavky na výstavbu, ochranu životného
prostredia a je vypracovaná oprávneným projektantom.
Stavbou nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody.
K vydaniu stavebného povolenia sa kladne vyjadrili dotknuté orgány a právnické osoby
s podmienkami, ktoré sú uvedené vo výroku rozhodnutia.
Bez pripomienok vydali kladné stanoviská:
- OR Hasičského a záchranného zboru Pezinok stanovisko zo dňa 08.12.2016.
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OBEC ROVINKA
PSČ 900 41 Rovinka 350
Č.j.:SÚ-106-297/2657/2017/14/Šin.

Rovinka, dňa 09.08.2017

ROZHODNUTIE
Obec Rovinka zastúpená starostom, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len
„stavebný úrad“) podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
podľa § 2 písm. e) a § 4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa § 66 stavebného zákona,
ako aj podľa príslušných ustanovení zákona č. 71/l967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), po vykonanom stavebnom konaní
vydáva
stavebné povolenie
stavebníkovi

:

Mgr. Juraj Kavacký, Segnerova č.6, Bratislava

na stavbu

:

„ Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami „
- spevnená plocha pre päť parkovacích stání
- domové prípojky vody, kanalizácie a elektriny

miesto stavby

:

druh stavby

:

novostavba

účel stavby

:

bytová budova – bývanie

parcela č.329/139
katastrálne územie Rovinka

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Podmienky pre realizáciu stavby :
Predmetom povolenia je novostavba samostatne stojaceho dvojpodlažného objektu, bez
podpivničenia, v ktorom sú riešené dve bytové jednotky. Zastrešený bude plochou strechou
Stavba bude napojená domovými prípojkami na jestvujúce verejné rozvody elektriny, vody
a kanalizácie, ktoré sú dovedené na hranicu pozemku. Pre potreby rodinného domu bude na vlastnom
pozemku vytvorených päť parkovacích stání.
1) Stavba sa osadí presne podľa zakreslenia v situácii umiestnenia stavby, ktorá je nedeliteľnou
súčasťou overenej projektovej dokumentácie, t.j.:
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- 8,410 m od pozemku parc.č.329/111 k.ú. Rovinka
- 9,405 m od pozemku parc.č.329/110 k.ú. Rovinka
- min. 2,060 m a max.2,995 m od pozemku parc.č.329/138 k.ú. Rovinka
1.2 zastavaná plocha stavby : 139,21 m2
1.3 podlahová plocha stavby: 220,15 m2
1.4 maximálna výška stavby : + 7,040 m od ± 0,00 = úroveň podlahy I.NP
1.5 tvar strechy : plochá.
1.6 doba trvania stavby : trvalá.
2) Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie stavby oprávnenou osobou ( § 75 stavebného zákona ).
3) So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí
tunajší stavebný úrad.
4) Stavba bude uskutočnená podľa predloženej overenej projektovej dokumentácie, ktorá je
nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
5) Pre uskutočnenie stavby sa určuje lehota do 24 mesiacov od začatia stavby.
6) Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
7) Počas stavebných prác musí stavebník urobiť opatrenia a postupovať v zmysle ustanovení
vyhlášky Min.práce a sociálnych vecí 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.
8) Stavba sa bude realizovať dodavateľsky. Zhotoviteľom stavby je oprávnená spoločnosť JADRAN
rental services s.r.o., Svetlá č.1 Bratislava.
9) Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom " Stavba povolená" s týmito
údajmi:
označenie stavby
označenie stavebníka
kto stavbu realizuje
kto stavbu povolil
termín začatia a ukončenia stavby
10) Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k pôsobeniu
škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby
vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na
životné prostredie.
11) Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia
stavebných prác.
12) Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby.
13) Stavebník je povinný v zmysle § 43f stavebného zákona uskutočňovať stavbu a používať
stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov ( zák.č.90/1998 Z.z. o stavebných
výrobkoch ) vhodné na použitie v stavbe.
14) Stavebník dodrží pri realizácii stavby tieto podmienky dotknutých orgánov a právnických osôb:
Podmienky Západoslovenskej distribučnej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 10.11.2016:

Hore uvedená stavba bude napojená z vyprojektovanej NIM káblovej distribučnej siete
po jej vybudovaní a uvedení do prevádzky z vyprojektovaných NIM rozpojovacích
istiacich skríň SR 8/2, SR 8/3 a SR 8/4 za predpokladu vybudovania štyroch nových NN
káblových prípojok a štyroch skupinových elektromerových rozvádzačov pre dve
odberné miesta na vlastné náklady žiadateľa pričom deliacim miestom budú poistkové
spodky v hore uvedených NN rozpojovacích istiacich skriniach SR. Vyprojektovanú NN
káblovú distribučnú sieť vybuduje spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., ako
súčasť stavby „Rovinka, MOK pre výstavbu rodinných domov, TS 630 kVA, Prípojky
VN a NN" na základe Zmluvy o spolupráci č. 1613100030-ZoS uzatvorenej medzi
spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. a spoločnosťou Bakoš I Jurík, s.r.o..

Skupinové elektromerové rozvádzače budú umiestnené na verejne prístupnom mieste na
hranici pozemku tak, aby boli prístupné pracovníkom energetiky v každú dennú a nočnú
dobu - zodpovedný investor.

Pripojenie budúcich koncových odberateľov bude riešené samostatne na základe Zmlúv o
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pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľov do distribučnej sústavy spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby.

Hlavný istič pred elektromerom bude 3 x 32 A char. B pre každé odberné miesto.

Stavebník je povinný rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti
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 VVN a zariadenia oznamovacie na
tíme správy sietí VVN Čulenova č.

Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je
potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov
patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..

Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach
dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.

Pri prácach na zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
požiadať pracovníka TSEZ Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku odpadového hospodárstva,
uvedené v stanovisku zo dňa 16.12.2016:

Stavebník je povinný dodržať ust.zák.č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
o odpadoch.

Vzniknutý nevyužitý odpad uložiť na riadenú skládku. Doklad o zneškodnení odpadu
predložiť na OÚ v Senci, odbor ŽP – úsek odpadového hospodárstva a pri kolaudácii
stavby.

Pri stavebných prácach a preprave stavebného materiálu dodržiavať čistotu na priľahlých
komunikáciách a verejných priestranstvách. Pri realizácii stavby nevytvárať
medziskládky.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku ochrany prírody, uvedené
v stanovisku zo dňa 12.12.2016:



Na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na
území SR) podľa zákona 5. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Územie sa nachádza mimo chránených území siete NATURA 2000, na území,
kde platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na území SR).

Pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne § 4, ods. 1 cit. zákona a to: každý je pri
vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť lebo zničiť rastliny alebo
živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich
zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

V zmysle § 9, ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
zákona č. 479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. O
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa
vyjadrenie pre vydanie stavebného povolenia nevyžaduje, ak sa jedná o činnosť v
súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce, v jej zastavanom území.
Podmienky Bratislavskej vodárenskej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 21.11.2016:




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.
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K žiadosti o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu nie je
možné sa vyjadriť, nakoľko navrhované riešenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej
prípojky je pripojené na rozvody, ktoré nie sú v majetku ani v prevádzke BVS.

O pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu bude možné
požiadať až po dobudovaní verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, kolaudácii a po
majetkoprávnom vysporiadaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s BVS a.s.
15) Osobitné podmienky

Počas výstavby je stavebník povinný dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia obce
Rovinka.

Zariadenie staveniska, pomocné konštrukcie a iné technické zariadenia musia byť
bezpečné, stavenisko musí byť vhodným spôsobom oplotené a zabezpečené proti
prístupu nepovolaných osôb.

Vozidlá stavby musia vychádzať zo staveniska na miestnu komunikáciu, ako aj na cestu
I/63 bez zvyškov zeminy resp. iného znečistenia. Ich čistenie bude zabezpečené v zmysle
predloženého Projektu organizácie výstavby.
16) Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudáciu
podá stavebník písomne na Obecnom úrade Rovinka
17) V kolaudačnom konaní stavebník preukáže, akým spôsobom sú odvádzané dažďové vody zo
strechy do vsaku ( fotodokumentácia konkrétneho vsakovacieho systému pred jeho zasypaním )
a zo spevnených plôch ( parkovacích stání ).
Odvod dažďových vôd do verejnej kanalizácie a uličného vsakovacieho systému sa nepovoľuje.
18) Stavebník ďalej ku kolaudačnému konaniu predloží:

doklad o zameraní stavby ( geometrický plán ),

doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok (revízne správy, protokoly ),

doklady o overení vhodných stavebných výrobkov ( certifikáty ),

právoplatné stavebné povolenie,

preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní

právoplatné kolaudačné rozhodnutia na komunikácie

právoplatné kolaudačné rozhodnutie na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriny a

energetický certifikát stavby.
V stavebnom konaní vznieslo námietky Združenie domových samospráv Námestie SNP č.13,
Bratislava, ktorým stavebný úrad nevyhovel.
Za vydanie tohto rozhodnutia bol podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov zaplatený poplatok v sume 50,00 €.
ODÔVODNENIE
Mgr. Darina Marunová, Krajná č.23 Dunajská Lužná, ktorá je splnomocnená zastupovať
stavebníka Mgr. Juraja Kavackého podala tunajšiemu stavebnému úradu žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na
novostavbu
rodinného
domu s dvomi bytovými jednotkami,
s vybudovaním domových prípojok vody, kanalizácie, elektriny, spevnenej plochy pre päť
parkovacích stání na pozemku parc.č.329/139 kat.územie Rovinka.
Právo realizovať stavbu na pozemku parc.č.329/139 kat.územie Rovinka stavebník v konaní
preukázal v súlade s § 58 ods. 2 stavebného zákona, a to preukázal iné právo k pozemku podľa § 139
ods.1 predložením „ Nájomnej zmluvy „ , uzatvorenej s vlastníkom pozemku spoločnosťou 3P
Development s.r.o. dňa 31.10.2016.
Na stavby rodinných domov, ktorého súčasťou je pozemok parc.č.329/139 k.ú. Rovinka, bolo obcou
Rovinka
vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Na základe uvedeného oznámil stavebný úrad účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie
stavebného konania, upustil podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho
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zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány si mohli uplatniť námietky a pripomienky v určenej
lehote.
V lehote dňa 28.06.2017 vzniesol námietky účastník konania domových samospráv Bratislava v znení:

dotknutá verejnosť Združenie

Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l resp. §59 ods.l
písm.c Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006
Z.z. v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Novostavba rodinného domu s dvomi
bytovými jednotkami" uplatňuje nasledovné pripomienky:
• K predmetnej stavbe „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom
si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2
posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených
pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových
samospráv. Podľa §140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho
konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné územné
konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní
uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom stavebnom konaní o povolení
stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
Nakoľko na predmetné stavby bolo vedené jedno zisťovacie konanie ako na zámer, ktorého
predmetom bol súbor stavieb; vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľom je v každom
prípade tá istá fyzická osoba, je nutné chápať uvedené konania ako jednotlivé stavby jednej
veľkej spoločnej stavby, ktorej predmetom by malo by súbor stavieb pozostávajúci z
jednotlivých čiastkových stavieb so zázemím.
Vzhľadom na uvedené žiadame, aby sa predmetné konania v záujme hospodárnosti podľa §3
ods.4 Správneho poriadku a v záujme rovnakého rozhodovania podľa §3 ods.5 Správneho
poriadku zlúčili do jedného stavebného konania o povolení súboru stavieb.
• Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej
kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného
zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.
Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický
orgán MDVaRR SR) ako aj príslušného správcu dotknutých
komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.
• Žiadame, aby okolie stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo upravené ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich
pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní.
• Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj aj tzv. dažďové
záhrady
Dažďové záhrady plnia dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu
mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k
psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene
a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj krajinárske dielo.
Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia),
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj zákona
o odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame preto,
aby sa nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí musí
správny orgán uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v zmysle
§47 Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l resp. §59
ods.l písm.c Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA
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č.24/2006 Z.z. v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Novostavba rodinného
domu s dvomi bytovými jednotkami" uplatňuje nasledovné pripomienky:
• K predmetnej stavbe „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom
si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2
posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených
pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových
samospráv. Podľa §140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho
konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné územné
konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní
uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom stavebnom konaní o povolení
stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
• Nakoľko na predmetné stavby bolo vedené jedno zisťovacie konanie ako na zámer,
ktorého predmetom bol súbor stavieb; vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľom
je v každom prípade tá istá fyzická osoba, je nutné chápať uvedené konania ako
jednotlivé stavby jednej veľkej spoločnej stavby, ktorej predmetom by malo by
súbor stavieb pozostávajúci z jednotlivých čiastkových stavieb so zázemím.
Vzhľadom na uvedené žiadame, aby sa predmetné konania v záujme hospodárnosti podľa
§3 ods.4 Správneho poriadku a v záujme rovnakého rozhodovania podľa §3 ods.5
Správneho poriadku zlúčili do jedného stavebného konania o povolení súboru stavieb.
•

•

•

Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej
kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného
zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.
Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický
orgán MDVaRR SR) ako aj príslušného správcu dotknutých
komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.
Žiadame, aby okolie stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo upravené ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich
pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní.
Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj aj tzv. dažďové
záhrady
Dažďové
záhrady plnia dôležité ekostabilizačné
funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických dňoch,
svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody
späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako
aj krajinárske dielo.

Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia),
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj zákona o
odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame preto, aby sa
nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí musí správny orgán
uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v zmysle §47
• Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou ,
ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania
minimálne 8 I vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znižia tepelné napätie v danom
území . Prípustné je aj použitie vodu-priepustných asfaltových zmesí s vhodným
podložím.
Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú,
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spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s
koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie
pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem,
technických predpisová objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej
infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým
pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú
prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej
infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na
webovom sídle Slovenskej správy ciest Navrhované stavebno-konštrukčné prvky
dažďových záhrad a retenčných povrchov
spevnených plôch plne vyhovujú týmto technickým predpisom a je preto nutné ich v
povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s ohľadom na ustanovenia iných zákonov.
Združenie domových samospráv na požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti.
- geotextília netkaná protiropná
- separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL)
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A
- výstužná geomreža

» Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci stavebného
konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a
ostatných vodných stavieb, nakoľko tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho
hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
« Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a
s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5
zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti
životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Týmito otázkami sa zaoberajú aj tri
predchádzajúce body nášho stanoviska. Technické riešenie musí spĺňať isté kvalitatívne aj
technické parametre pričom nami navrhované pripomienky sú zrealizovateľné v našich
podmienkach. Viac k tejto téme napr.:
www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach.

V predchádzajúcich bodoch sme požadovali a navrhli konkrétne overené opatrenia;
pripúšťame však aj alternatívne opatrenia ak navrhovateľ preukáže minimálne obdobnú
funkcionalitu a účinnosť.
Uvedenou požiadavkou sa napĺňajú požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm.j
Stavebného zákona v súlade s adaptačnou stratégiou SR na nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č.148/2014. V zmysle §3 ods.5 zákona
OPK č.543/2002 Z.z. je žiadateľ povinný zapracovať tieto opatrenia do dokumentácie pre
stavebné konanie.
• Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie:
v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a
majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich
prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných
procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu
pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad
mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných
jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V
ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5% až 10%. V dôsledku zvýšenej
oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom
prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je
prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený.
Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného
sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane
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fauny aj flóry v priľahlom povodí.
Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vinám horúčav: • Zabezpečíť zvyšovanie
podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách
miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb,
napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu,
tienením transparentných výplni otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu,
svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre •
Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie,
materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam •
Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa
klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v
prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
• Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc: Zabezpečiť a
podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu
vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
• Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné
využívanie dažďovej a odpadovej vody
» Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a
podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických
opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej
infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej
kapacity územia diverzifikovanim štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným
zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu
nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na
urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať
zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v
sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať
renaturáciu a ochranu tokov a mokradi
• Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečíť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedou farbou
•

• Uvedené pripomienky žiadame uviesť v stavebnom povolení ako podmienku podľa
§66 ods.3 písm. b ods.4 písm. d Stavebného zákona.
S realizáciou stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami" súhlasíme
za predpokladu splnenia vyššie uvedených pripomienok a návrhov.

Zároveň Vás v súlade s §23 ods.l Správneho poriadku žiadame o doručenie
elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami
uplatnených pripomienok, t.j.:
» Koordinačná situácia
• Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
• Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia
• Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej
zelene, odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia retenčnej
dlažby
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Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v
stavebnom rozhodnutí.
Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.l resp. ods.3 Správneho poriadku cestou
elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
____________________________________________
Stavebný úrad sa vznesenými námietkami zaoberal a nevyhovel námietkam účastníka konania
z nasledovných dôvodov:
Podľa § 61 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania
dotknutým orgánom štátnej správy, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri
ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo
mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa
neprihliada.
Podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho
pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
-

stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka Mgr. Juraja Kavackého, zastúpeného Mgr.
Darinou Marunovou zo dňa 21.04.2017 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom
listom zo dňa 06.06.2017 začatie stavebného konania na novostavbu rodinného domu na
pozemku p.č.329/139 k.ú. Rovinka v súlade s § 61 ods.1 stavebného zákona a v súlade s § 61
ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania. Súčasne upozornil účastníkov a
dotknuté orgány, že na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené
v územnom konaní sa neprihliadne.
Územného konania na stavbu „ Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami – I.etapa“ sa
zúčastnil p. Marcel Slávik – predseda Združenia domových samospráv, ktorý si v územnom
konaní uplatnil pripomienky, ktorým stavebný úrad vyhovel. Stavebný úrad vydal na
horeuvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.j.SÚ-37-161/2528/2016/36/Šin.
dňa 30.08.2016 a doručené bolo všetkým účastníkom konania. Nakoľko sa nikto z účastníkov
konania neodvolal, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Vzhľadom k tomu, že námietky Združenia domových samospráv boli vznesené už v zisťovacom
konaní podľa zák.č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a boli uplatnené aj
v územnom konaní resp. mohli byť uplatnené v územnom konaní, stavebný úrad v tomto
stavebnom konaní na ne neprihliadol.
Námietkami, ktoré sa reálne netýkajú povolenia stavby rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami na parc.č.329/139 k.ú. Rovinka sa stavebný úrad nezaoberal.
Žiadosti o doručenie elektronickej kópie spisu resp. jeho časti:
- Koordinačnú situáciu stavebný úrad Združeniu domových samospráva poslal e-mailom.
- Dopravné napojenie bolo predmetom samostatného správneho konania a povolenia.
- Časť sprievodnej správy týkajúca sa odpadového hospodárstva zaslaná Združeniu
domových samospráv e-mailom.
- Požiadavka zaslania sprievodnej správy týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL),
cestnej zelene, odtoku povrchu komunikácií, vyhodnotenie možnosti použitia retenčnej
dlažby je irelevantná, nakoľko nie je predmetom tohto konania a sprievodná správa ich
neobsahuje.

_________________________________________________
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OBEC ROVINKA
PSČ 900 41 Rovinka 350

Č.j.:SÚ-99-290/2581/2017/15/Šin.

Rovinka, dňa 02.08.2017

ROZHODNUTIE
Obec Rovinka zastúpená starostom, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len
„stavebný úrad“) podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
podľa § 2 písm. e) a § 4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa § 66 stavebného zákona,
ako aj podľa príslušných ustanovení zákona č. 71/l967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), po vykonanom stavebnom konaní
vydáva
stavebné povolenie
stavebníkovi

:

Mgr. Juraj Kavacký, Segnerova č.6, Bratislava

na stavbu

:

„ Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami „
- spevnená plocha pre päť parkovacích stání
- domové prípojky vody, kanalizácie a elektriny

miesto stavby

:

druh stavby

:

novostavba

účel stavby

:

bytová budova – bývanie

parcela č.329/124
katastrálne územie Rovinka

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Podmienky pre realizáciu stavby :
Predmetom povolenia je novostavba samostatne stojaceho prízemného objektu, s ustúpeným
II.NP, zastrešený plochou strechou, v ktorom sú riešené dve bytové jednotky a ktoré sú dispozične
odlišné. Jedna bytová jednotka sa nachádza v prízemnej časti stavby a druhá bytová jednotka
v prízemnej časti a v ustúpenom II.NP.
Stavba bude napojená domovými prípojkami na jestvujúce verejné rozvody elektriny, vody
a kanalizácie, ktoré sú dovedené na hranicu pozemku. Pre potreby rodinného domu bude na vlastnom
pozemku vytvorených päť parkovacích stání.
1) Stavba sa osadí presne podľa zakreslenia v situácii umiestnenia stavby, ktorá je nedeliteľnou
súčasťou overenej projektovej dokumentácie, t.j.:
- 3,500 m od pozemku parc.č.329/57 k.ú. Rovinka – budúca miestna komunikácia
- 3,500 m od pozemku parcl.č.329/126 k.ú. Rovinka
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- min. 5,645 m a max.6,560 m od pozemku parc.č.329/125 k.ú. Rovinka
- min. 3,010 m od pozemku parc.č.329/59 – zo západnej strany budúcej miestnej komunikácie
- min. 5,545 m od pozemku parc.č.329/57 k.ú. Rovinka – zo západnej strany budúcej miestnej
komunikácie
1.2 zastavaná plocha stavby : 177,54 m2
1.3 podlahová plocha stavby: 183,77 m2
1.4 maximálna výška stavby : + 6,505 m od ± 0,00 = podlaha prízemia
1.5 tvar strechy : plochá.
1.6 doba trvania stavby : trvalá.
2) Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie stavby oprávnenou osobou ( § 75 stavebného zákona ).
3) So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí
tunajší stavebný úrad.
4) Stavba bude uskutočnená podľa predloženej overenej projektovej dokumentácie, ktorá je
nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
5) Pre uskutočnenie stavby sa určuje lehota do 24 mesiacov od začatia stavby.
6) Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
7) Počas stavebných prác musí stavebník urobiť opatrenia a postupovať v zmysle ustanovení
vyhlášky Min.práce a sociálnych vecí 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.
8) Stavba sa bude realizovať dodavateľsky. Zhotoviteľom stavby je oprávnená spoločnosť JADRAN
rental services s.r.o., Svetlá č.1 Bratislava.
9) Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom " Stavba povolená" s týmito
údajmi:
označenie stavby
označenie stavebníka
kto stavbu realizuje
kto stavbu povolil
termín začatia a ukončenia stavby
10) Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k pôsobeniu
škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby
vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na
životné prostredie.
11) Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia
stavebných prác.
12) Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby.
13) Stavebník je povinný v zmysle § 43f stavebného zákona uskutočňovať stavbu a používať
stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov ( zák.č.90/1998 Z.z. o stavebných
výrobkoch ) vhodné na použitie v stavbe.
14) Stavebník dodrží pri realizácii stavby tieto podmienky dotknutých orgánov a právnických osôb:
Podmienky Západoslovenskej distribučnej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 06.12.2016:

Stavebník je povinný rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti
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 VVN a zariadenia oznamovacie na
tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3.

Pripojenie požadovanej kapacity 2x12 kW bude možné zabezpečiť z vyprojektovaných
energetických zariadení v danej lokalite, po ich vybudovaní a uvedení do prevádzky po
nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a za predpokladu vybudovania
káblovej prípojky na vlastné náklady žiadateľa.

Vyprojektovanú NN káblovú disribučnú sieť vybuduje spoločnosť Západoslovenská
distribučná a.s. ako súčasť stavby „ Rovinka MOK pre výstavbu rodinných domov, TS
630 kWA, prípojky VN a NN „ na základe Zmluvy o spolupráci č.1613100030-Zos,
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uzatvorenej medzi spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. a spoločnosťou
Bakoš/Jurík s.r.o.

Pripojenie bude riešené na základe „ Zmlúv o pripojení odberného elektrického
zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná
a.s., ktoré uzatvorí žiadateľ so spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s., po vydaní
kolaudačného rozhodnutia stavby.

Deliacim miestom ako aj miestom pripojenia budú poistkové spodky v rozpojovacej
a istiacej skrini NN.

Stavebník vybuduje na vlastné náklady novú káblovú prípojku z vyprojektovaného NN
káblového distribučného rozvodu do nového skupinového elektromerového rozvádzača
pre dve odberné miesta.

Skupinový elektromerový rozvádzač umiestniť na verejne prístupné miesto na hranici
pozemku zvonka tak, aby rozmedzie osadenia výšky číselníkov bolo od 1,0 m -1,7 m.

Pred elektromerom osadiť hlavný istič s hodnotou 3x 25A char.B.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku odpadového hospodárstva,
uvedené v stanovisku zo dňa 26.01.2017:

Stavebník je povinný dodržať ust.zák.č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
o odpadoch.

Vzniknutý nevyužitý odpad uložiť na riadenú skládku. Doklad o zneškodnení odpadu
predložiť na OÚ v Senci, odbor ŽP – úsek odpadového hospodárstva a pri kolaudácii
stavby.

Pri stavebných prácach a preprave stavebného materiálu dodržiavať čistotu na priľahlých
komunikáciách a verejných priestranstvách. Pri realizácii stavby nevytvárať
medziskládky.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku ochrany prírody, uvedené
v stanovisku zo dňa 22.12.2016:



Na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na
území SR) podľa zákona 5. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Územie sa nachádza mimo chránených území siete NATURA 2000, na území,
kde platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na území SR).

Pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne § 4, ods. 1 cit. zákona a to: každý je pri
vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť lebo zničiť rastliny alebo
živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich
zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

V zmysle § 9, ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
zákona č. 479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. O
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa
vyjadrenie pre vydanie stavebného povolenia nevyžaduje, ak sa jedná o činnosť v
súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce, v jej zastavanom území.
Podmienky Bratislavskej vodárenskej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 15.12.2016:






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.
K žiadosti o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu nie je
možné sa vyjadriť, nakoľko navrhované riešenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej
prípojky je pripojené na rozvody, ktoré nie sú v majetku ani v prevádzke BVS.
O pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu bude možné
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požiadať až po dobudovaní verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, kolaudácii a po
majetkoprávnom vysporiadaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s BVS a.s.
15) Osobitné podmienky

Počas výstavby je stavebník povinný dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia obce
Rovinka.

Zariadenie staveniska, pomocné konštrukcie a iné technické zariadenia musia byť
bezpečné, stavenisko musí byť vhodným spôsobom oplotené a zabezpečené proti
prístupu nepovolaných osôb.

Vozidlá stavby musia vychádzať zo staveniska na miestnu komunikáciu, ako aj na cestu
I/63 bez zvyškov zeminy resp. iného znečistenia. Ich čistenie bude zabezpečené v zmysle
predloženého Projektu organizácie výstavby.
16) Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudáciu
podá stavebník písomne na Obecnom úrade Rovinka
17) V kolaudačnom konaní stavebník preukáže, akým spôsobom sú odvádzané dažďové vody zo
strechy do vsaku ( fotodokumentácia konkrétneho vsakovacieho systému pred jeho zasypaním )
a zo spevnených plôch ( parkovacích stání ).
Odvod dažďových vôd do verejnej kanalizácie a uličného vsakovacieho systému sa nepovoľuje.
18) Stavebník ďalej ku kolaudačnému konaniu predloží:

doklad o zameraní stavby ( geometrický plán ),

doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok (revízne správy, protokoly ),

doklady o overení vhodných stavebných výrobkov ( certifikáty ),

právoplatné stavebné povolenie,

preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní

právoplatné kolaudačné rozhodnutia na komunikácie

právoplatné kolaudačné rozhodnutie na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriny a

energetický certifikát stavby.
V stavebnom konaní vznieslo námietky Združenie domových samospráv Námestie SNP č.13,
Bratislava, ktorým stavebný úrad nevyhovel.
Za vydanie tohto rozhodnutia bol podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov zaplatený poplatok v sume 50,00 €.
ODÔVODNENIE
Mgr. Darina Marunová, Krajná č.23 Dunajská Lužná, ktorá je splnomocnená zastupovať
stavebníka Mgr. Juraja Kavackého podala tunajšiemu stavebnému úradu žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na
novostavbu
rodinného
domu s dvomi bytovými jednotkami,
s vybudovaním domových prípojok vody, kanalizácie, elektriny, spevnenej plochy pre päť
parkovacích stání na pozemku parc.č.329/124 kat.územie Rovinka.
Právo realizovať stavbu na pozemku parc.č.329/124 kat.územie Rovinka stavebník v konaní
preukázal v súlade s § 58 ods. 2 stavebného zákona, a to preukázal iné právo k pozemku podľa § 139
ods.1 predložením „ Nájomnej zmluvy „ , uzatvorenej s vlastníkom pozemku spoločnosťou 3P
Development s.r.o. dňa 01.12.2016.
Na stavby rodinných domov, ktorého súčasťou je pozemok parc.č.329/124 k.ú. Rovina, bolo obcou
Rovinka
vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Na základe uvedeného oznámil stavebný úrad účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie
stavebného konania, upustil podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho
zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány si mohli uplatniť námietky a pripomienky v určenej
lehote.
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V lehote vzniesol námietky účastník konania - dotknutá verejnosť Združenie domových samospráv
Bratislava v znení:

Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l resp. §59 ods.l
písm.c Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006
Z.z. v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Novostavba rodinného domu s dvomi
bytovými jednotkami" uplatňuje nasledovné pripomienky:
• K predmetnej stavbe „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom
si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2
posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených
pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových
samospráv. Podľa §140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho
konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné územné
konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní
uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom stavebnom konaní o povolení
stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
Nakoľko na predmetné stavby bolo vedené jedno zisťovacie konanie ako na zámer, ktorého
predmetom bol súbor stavieb; vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľom je v každom
prípade tá istá fyzická osoba, je nutné chápať uvedené konania ako jednotlivé stavby jednej
veľkej spoločnej stavby, ktorej predmetom by malo by súbor stavieb pozostávajúci z
jednotlivých čiastkových stavieb so zázemím.
Vzhľadom na uvedené žiadame, aby sa predmetné konania v záujme hospodárnosti podľa §3
ods.4 Správneho poriadku a v záujme rovnakého rozhodovania podľa §3 ods.5 Správneho
poriadku zlúčili do jedného stavebného konania o povolení súboru stavieb.
• Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej
kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného
zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.
Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický
orgán MDVaRR SR) ako aj príslušného správcu dotknutých
komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.
• Žiadame, aby okolie stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo upravené ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich
pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní.
• Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj aj tzv. dažďové
záhrady
Dažďové záhrady plnia dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu
mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k
psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene
a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj krajinárske dielo.
Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia),
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj zákona
o odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame preto,
aby sa nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí musí
správny orgán uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v zmysle
§47 Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l resp. §59
ods.l písm.c Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA
č.24/2006 Z.z. v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Novostavba rodinného
domu s dvomi bytovými jednotkami" uplatňuje nasledovné pripomienky:
• K predmetnej stavbe „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom
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•

si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2
posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených
pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových
samospráv. Podľa §140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho
konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné územné
konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní
uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom stavebnom konaní o povolení
stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
Nakoľko na predmetné stavby bolo vedené jedno zisťovacie konanie ako na zámer,
ktorého predmetom bol súbor stavieb; vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľom
je v každom prípade tá istá fyzická osoba, je nutné chápať uvedené konania ako
jednotlivé stavby jednej veľkej spoločnej stavby, ktorej predmetom by malo by
súbor stavieb pozostávajúci z jednotlivých čiastkových stavieb so zázemím.
Vzhľadom na uvedené žiadame, aby sa predmetné konania v záujme hospodárnosti podľa
§3 ods.4 Správneho poriadku a v záujme rovnakého rozhodovania podľa §3 ods.5
Správneho poriadku zlúčili do jedného stavebného konania o povolení súboru stavieb.

•

•

•

Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej
kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného
zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.
Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický
orgán MDVaRR SR) ako aj príslušného správcu dotknutých
komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.
Žiadame, aby okolie stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo upravené ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich
pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní.
Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj aj tzv. dažďové
záhrady
Dažďové
záhrady plnia dôležité ekostabilizačné
funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických dňoch,
svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody
späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako
aj krajinárske dielo.

Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia),
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj zákona o
odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame preto, aby sa
nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí musí správny orgán
uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v zmysle §47
• Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou ,
ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania
minimálne 8 I vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znižia tepelné napätie v danom
území . Prípustné je aj použitie vodu-priepustných asfaltových zmesí s vhodným
podložím.
Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú,
spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s
koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie
pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem,
technických predpisová objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej
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infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým
pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú
prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej
infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na
webovom sídle Slovenskej správy ciest Navrhované stavebno-konštrukčné prvky
dažďových záhrad a retenčných povrchov
spevnených plôch plne vyhovujú týmto technickým predpisom a je preto nutné ich v
povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s ohľadom na ustanovenia iných zákonov.
Združenie domových samospráv na požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti.
- geotextília netkaná protiropná
- separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL)
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A
- výstužná geomreža

» Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci stavebného
konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a
ostatných vodných stavieb, nakoľko tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho
hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
« Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a
s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5
zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti
životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Týmito otázkami sa zaoberajú aj tri
predchádzajúce body nášho stanoviska. Technické riešenie musí spĺňať isté kvalitatívne aj
technické parametre pričom nami navrhované pripomienky sú zrealizovateľné v našich
podmienkach. Viac k tejto téme napr.:
www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach.

V predchádzajúcich bodoch sme požadovali a navrhli konkrétne overené opatrenia;
pripúšťame však aj alternatívne opatrenia ak navrhovateľ preukáže minimálne obdobnú
funkcionalitu a účinnosť.
Uvedenou požiadavkou sa napĺňajú požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm.j
Stavebného zákona v súlade s adaptačnou stratégiou SR na nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č.148/2014. V zmysle §3 ods.5 zákona
OPK č.543/2002 Z.z. je žiadateľ povinný zapracovať tieto opatrenia do dokumentácie pre
stavebné konanie.
• Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie:
v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a
majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich
prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných
procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu
pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad
mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných
jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V
ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5% až 10%. V dôsledku zvýšenej
oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom
prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je
prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený.
Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného
sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane
fauny aj flóry v priľahlom povodí.
• Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vinám horúčav: • Zabezpečíť zvyšovanie
podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách
miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb,
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napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu,
tienením transparentných výplni otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu,
svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre •
Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie,
materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam •
Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa
klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v
prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
• Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc: Zabezpečiť a
podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu
vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
• Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné
využívanie dažďovej a odpadovej vody
» Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a
podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických
opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej
infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej
kapacity územia diverzifikovanim štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným
zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu
nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na
urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať
zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v
sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať
renaturáciu a ochranu tokov a mokradi
• Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečíť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedou farbou
• Uvedené pripomienky žiadame uviesť v stavebnom povolení ako podmienku podľa
§66 ods.3 písm. b ods.4 písm. d Stavebného zákona.
S realizáciou stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami" súhlasíme
za predpokladu splnenia vyššie uvedených pripomienok a návrhov.

Zároveň Vás v súlade s §23 ods.l Správneho poriadku žiadame o doručenie
elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami
uplatnených pripomienok, t.j.:
» Koordinačná situácia
• Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
• Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia
• Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej
zelene, odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia retenčnej
dlažby
Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v
stavebnom rozhodnutí.
Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.l resp. ods.3 Správneho poriadku cestou
elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
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____________________________________________
Stavebný úrad sa vznesenými námietkami zaoberal a nevyhovel námietkam účastníka konania
z nasledovných dôvodov:
Podľa § 61 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania
dotknutým orgánom štátnej správy, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri
ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo
mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa
neprihliada.
Podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho
pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
-

stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka Mgr. Juraja Kavackého, zastúpeného Mgr.
Darinou Marunovou zo dňa 21.04.2017 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom
listom zo dňa 06.06.2017 začatie stavebného konania na novostavbu rodinného domu na
pozemku p.č.329/124 k.ú. Rovinka v súlade s § 61 ods.1 stavebného zákona a v súlade s § 61
ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania. Súčasne upozornil účastníkov a
dotknuté orgány, že na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené
v územnom konaní sa neprihliadne.
Územného konania na stavbu „ Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami – I.etapa“ sa
zúčastnil p. Marcel Slávik – predseda Združenia domových samospráv, ktorý si v územnom
konaní uplatnil pripomienky, ktorým stavebný úrad vyhovel. Stavebný úrad vydal na
horeuvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.j.SÚ-37-161/2528/2016/36/Šin.
dňa 30.08.2016 a doručené bolo všetkým účastníkom konania. Nakoľko sa nikto z účastníkov
konania neodvolal, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Vzhľadom k tomu, že námietky Združenia domových samospráv boli vznesené už v zisťovacom
konaní podľa zák.č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a boli uplatnené aj
v územnom konaní resp. mohli byť uplatnené v územnom konaní, stavebný úrad v tomto
stavebnom konaní na ne neprihliadol.
Námietkami, ktoré sa reálne netýkajú povolenia stavby rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami na parc.č.329/124 k.ú. Rovinka sa stavebný úrad nezaoberal.
Žiadosti o doručenie elektronickej kópie spisu resp. jeho časti:
- Koordinačnú situáciu stavebný úrad Združeniu domových samospráva poslal e-mailom.
- Dopravné napojenie bolo predmetom samostatného správneho konania a povolenia.
- Časť sprievodnej správy týkajúca sa odpadového hospodárstva zaslaná Združeniu
domových samospráv e-mailom.
- Požiadavka zaslania sprievodnej správy týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL),
cestnej zelene, odtoku povrchu komunikácií, vyhodnotenie možnosti použitia retenčnej
dlažby je irelevantná, nakoľko nie je predmetom tohto konania a sprievodná správa ich
neobsahuje.

_________________________________________________
Žiadosť stavebníka Mgr. Juraja Kavackého bola preskúmaná podľa § 62 až 65 stavebného zákona.
Bolo zistené, že stavba rodinného domu na pozemku parc.č.329/124 kat.územie Rovinka je
umiestnená v súlade s podmienkami územného rozhodnutia.
Stavba je voči všetkým susedným pozemkom umiestnená podľa § 6 ods. ods.3 vyhl.č.532/2002 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.
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OBEC ROVINKA
PSČ 900 41 Rovinka 350

Č.j.:SÚ-55-211/1472/2017/15/Šin.

Rovinka, dňa 15.05.2017

ROZHODNUTIE
Obec Rovinka zastúpená starostom, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len
„stavebný úrad“) podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
podľa § 2 písm. e) a § 4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa § 88 ods.1 písm. b) a §
88a stavebného zákona a podľa §§ 32,33,46 a 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „správny poriadok „ ) dodatočne
povoľuje
stavebníkovi

:

Mgr. Juraj Kavacký, Segnerova č.6, Bratislava

stavbu

:

„ Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami „
- spevnená plocha pre päť parkovacích stání
- domové prípojky vody, kanalizácie a elektriny

miesto stavby

:

parcela č.329/143
katastrálne územie Rovinka

druh stavby

:

novostavba

účel stavby

:

bytová budova – bývanie

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Podmienky pre realizáciu stavby :
Predmetom povolenia je novostavba samostatne stojaceho prízemného objektu, s ustúpeným
II.NP, zastrešený plochou strechou, v ktorom sú riešené dve bytové jednotky a ktoré sú dispozične
odlišné. Jedna bytová jednotka sa nachádza v prízemnej časti stavby a druhá bytová jednotka
v prízemnej časti a v ustúpenom II.NP.
Stavba bude napojená domovými prípojkami na jestvujúce verejné rozvody elektriny, vody
a kanalizácie, ktoré sú dovedené na hranicu pozemku. Pre potreby rodinného domu bude na vlastnom
pozemku vytvorených päť parkovacích stání.
1) Stavba je osadená presne podľa zakreslenia v situácii umiestnenia stavby, ktorá je nedeliteľnou
súčasťou overenej projektovej dokumentácie, t.j.:
- 3,915 m od pozemku parc.č.329/144 k.ú. Rovinka
- 4,76 m od pozemku parc.č.329/142 k.ú. Rovinka,
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- 3,70 m od pozemku parc.č.329/59 k.ú. Rovinka – budúca miestna komunikácia
- min. 5,775 a max. 6,65 m od pozemku parc.č.329/99 k.ú. Rovinka – budúca
miestna komunikácia
1.2 zastavaná plocha stavby : 177,54 m2
1.3 podlahová plocha stavby: 183,77 m2
1.4 maximálna výška stavby : + 6,580 m od ± 0,00 = podlaha prízemia
1.5 tvar strechy : plochá.
1.6 doba trvania stavby : trvalá.
2) So stavbou možno pokračovať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí
tunajší stavebný úrad.
3) Stavba bude dokončená podľa predloženej overenej projektovej dokumentácie, ktorá je
nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
4) Pre dokončenie stavby sa určuje lehota do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
5) Počas stavebných prác musí stavebník urobiť opatrenia a postupovať v zmysle ustanovení
vyhlášky Min.práce a sociálnych vecí 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.
6) Stavba sa bude dokončovať dodavateľsky. Zhotoviteľom stavby je oprávnená spoločnosť
JADRAN rental services s.r.o., Svetlá č.1 Bratislava.
7) Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom " Stavba povolená" s týmito
údajmi:
označenie stavby
označenie stavebníka
kto stavbu realizuje
kto stavbu povolil
termín začatia a ukončenia stavby
8) Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k pôsobeniu
škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby
vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na
životné prostredie.
9) Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa prác až do skončenia stavebných
prác.
10) Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby.
11) Stavebník je povinný v zmysle § 43f stavebného zákona uskutočňovať stavbu a používať
stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov ( zák.č.90/1998 Z.z. o stavebných
výrobkoch ) vhodné na použitie v stavbe.
12) Stavebník dodrží pri realizácii stavby tieto podmienky dotknutých orgánov a právnických osôb:
Podmienky Západoslovenskej distribučnej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 27.10.2016:

Stavebník je povinný rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti
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 VVN a zariadenia oznamovacie na
tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3.

Pripojenie požadovanej kapacity 2x12 kW bude možné zabezpečiť z vyprojektovaných
energetických zariadení v danej lokalite, po ich vybudovaní a uvedení do prevádzky po
nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a za predpokladu vybudovania
káblovej prípojky na vlastné náklady žiadateľa.

Vyprojektovanú NN káblovú disribučnú sieť vybuduje spoločnosť Západoslovenská
distribučná a.s. ako súčasť stavby „ Rovinka MOK pre výstavbu rodinných domov, TS
630 kWA, prípojky VN a NN „ na základe Zmluvy o spolupráci č.1613100030-Zos,
uzatvorenej medzi spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. a spoločnosťou
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Bakoš/Jurík s.r.o.
Pripojenie bude riešené na základe „ Zmlúv o pripojení odberného elektrického
zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.
„ , ktoré uzatvorí žiadateľ so spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s., po vydaní
kolaudačného rozhodnutia stavby.

Deliacim miestom ako aj miestom pripojenia budú poistkové spodky v rozpojovacej
a istiacej skrini NN.

Stavebník vybuduje na vlastné náklady novú káblovú prípojku z vyprojektovaného NN
káblového distribučného rozvodu do nového skupinového elektromerového rozvádzača
pre dve odberné miesta.

Skupinový elektromerový rozvádzač umiestniť na verejne prístupné miesto na hranici
pozemku zvonka tak, aby rozmedzie osadenia výšky číselníkov bolo od 1,0 m -1,7 m.

Pred elektromerom osadiť hlavný istič s hodnotou 3x 25A char.B.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku odpadového hospodárstva,
uvedené v stanovisku zo dňa 06.12.2016:

Stavebník je povinný dodržať ust.zák.č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
o odpadoch.

Vzniknutý nevyužitý odpad uložiť na riadenú skládku. Doklad o zneškodnení odpadu
predložiť na OÚ v Senci, odbor ŽP – úsek odpadového hospodárstva a pri kolaudácii
stavby.

Pri stavebných prácach a preprave stavebného materiálu dodržiavať čistotu na priľahlých
komunikáciách a verejných priestranstvách. Pri realizácii stavby nevytvárať
medziskládky.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku ochrany prírody, uvedené
v stanovisku zo dňa 03.11.2016:





Na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na
území SR) podľa zákona 5. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Územie sa nachádza mimo chránených území siete NATURA 2000, na území,
kde platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na území SR).

Pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne § 4, ods. 1 cit. zákona a to: každý je pri
vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť lebo zničiť rastliny alebo
živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich
zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

V zmysle § 9, ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
zákona č. 479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. O
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa
vyjadrenie pre vydanie stavebného povolenia nevyžaduje, ak sa jedná o činnosť v
súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce, v jej zastavanom území.
Podmienky Bratislavskej vodárenskej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 04.11.2016:






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.
K žiadosti o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu nie je
možné sa vyjadriť, nakoľko navrhované riešenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej
prípojky je pripojené na rozvody, ktoré nie sú v majetku ani v prevádzke BVS.
O pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu bude možné
požiadať až po dobudovaní verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, kolaudácii a po
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majetkoprávnom vysporiadaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s BVS a.s.
13) Osobitné podmienky

Počas výstavby je stavebník povinný dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia obce
Rovinka.

Zariadenie staveniska, pomocné konštrukcie a iné technické zariadenia musia byť
bezpečné, stavenisko musí byť vhodným spôsobom oplotené a zabezpečené proti
prístupu nepovolaných osôb.

Vozidlá stavby musia vychádzať zo staveniska na miestnu komunikáciu, ako aj na cestu
I/63 bez zvyškov zeminy resp. iného znečistenia. Ich čistenie bude zabezpečené v zmysle
predloženého Projektu organizácie výstavby.
14) Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudáciu
podá stavebník písomne na Obecnom úrade Rovinka
15) V kolaudačnom konaní stavebník preukáže, akým spôsobom sú odvádzané dažďové vody zo
strechy do vsaku ( fotodokumentácia konkrétneho vsakovacieho systému pred jeho zasypaním )
a zo spevnených plôch ( parkovacích stání ).
Odvod dažďových vôd do verejnej kanalizácie a uličného vsakovacieho systému sa nepovoľuje.
18) Stavebník ďalej ku kolaudačnému konaniu predloží:

doklad o zameraní stavby ( geometrický plán ),

doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok (revízne správy, protokoly ),

doklady o overení vhodných stavebných výrobkov ( certifikáty ),

právoplatné stavebné povolenie,

preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní

právoplatné kolaudačné rozhodnutia na komunikácie

právoplatné kolaudačné rozhodnutie na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriny a

energetický certifikát stavby.
V stavebnom konaní vznieslo námietky Združenie domových samospráv Námestie SNP č.13,
Bratislava, ktorým stavebný úrad nevyhovel.
Za vydanie tohto rozhodnutia bol podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov zaplatený poplatok v sume 50,00 €.
ODÔVODNENIE
Spoločnosť DJ engineering s.r.o. Krajná č.23 Dunajská Lužná, ktorá je splnomocnená
zastupovať stavebníka Mgr. Juraja Kavackého podala tunajšiemu stavebnému úradu žiadosť o
vydanie dodatočného stavebného povolenia na novostavbu rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami, s vybudovaním domových prípojok vody, kanalizácie, elektriny, spevnenej plochy pre
päť parkovacích stání na pozemku parc.č.329/143 kat.územie Rovinka.
Právo realizovať stavbu na pozemku parc.č.329/143 kat.územie Rovinka stavebník v konaní
preukázal v súlade s § 58 ods. 2 stavebného zákona, a to preukázal iné práve k pozemku podľa § 139
ods.1 predložením „ Nájomnej zmluvy „ , uzatvorenej s vlastníkom pozemku spoločnosťou 3P
Development s.r.o. dňa 02.10.2016.
Na stavby rodinných domov, ktorého súčasťou je pozemok parc.č.329/143 k.ú. Rovina, bolo obcou
Rovinka
vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Na základe uvedeného oznámil stavebný úrad účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie
konania o dodatočnom povolení stavby, upustil podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány si mohli uplatniť námietky
a pripomienky v určenej lehote.
V lehote vzniesol námietky účastník konania - dotknutá verejnosť Združenie domových samospráv
Bratislava v znení:
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Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l resp. §59 ods.l písm.c
Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. v
predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami"
uplatňuje nasledovné pripomienky:
• K predmetnej stavbe „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami" bolo vykonané
zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv
uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su
minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy
Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo
zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné
stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom
konaní uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom územnom konaní o umiestnení
stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
• Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že
sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní
dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.

•

•

•

Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický orgán MDVaRR SR)
ako aj príslušného správcu dotknutých komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je
dostatočné.
Žiadame, aby okolie stavby „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami" bolo upravené
ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich pripomienok uplatnených v
zisťovacom konaní.
Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj tzv. dažďové záhrady
(www.samospravvdomov.org/files/dazdove zahrady.pdf). Dažďové záhrady plnia dôležité
ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických
dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody späť
do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj krajinárske
dielo.
Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia),
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj
zákona o odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame
preto, aby sa nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí
musí správny orgán uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v
zmysle §47 ods.3 posledná veta Správneho poriadku. Uvedené opatrenia budeme
vyžadovať aj v následných povoľovacích konaniach. Združenie domových samospráv na
požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti.
Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou , ktoré
zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 I
vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď.l
informačný
materiál
Národnej
recyklačnej
agentúry
SR
(www.samospravvdomov.org/files/vegetacne dielce.pdf).
Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov sa pozemná komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a
udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja
dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných
komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických
predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na
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•

•

•

zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016
schvaľuje a vydáva technická predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov,
projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry.
Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle
Slovenskej správy ciest http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisv-rezortu.ssc. Navrhované stavebno-konštrukčné
prvky dažďových záhrad a retenčných povrchov spevnených plôch plne vyhovujú týmto
technickým predpisom a je preto nutné ich v povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s
ohľadom na ustanovenia iných zákonov. Združenie domových samospráv na požiadanie
poskytne konzultácie v tejto oblasti.
Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci
stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento nebol súčasťou odôvodnenia
napadnutého rozhodnutia a tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska
vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s
klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5
zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti
životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Týmito otázkami sa zaoberajú aj tri
predchádzajúce body nášho stanoviska. Technické riešenie musí spĺňať isté kvalitatívne aj
technické parametre pričom nami navrhované pripomienky sú zrealizovateľné v našich
podmienkach. Viac k tejto téme napr.:
http://www.uzemneplanv.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach.
Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedou farbou

S realizáciou stavby „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami" súhlasíme za predpokladu
splnenia vyššie uvedených pripomienok a návrhov.
Nakoľko sa v predmetných konaniach bude konať o dodatočnom povolení stavby, žiadame, aby
stavebný úrad overil splnenie požiadaviek Združenia domových samospráv v týchto konaniach
o dodatočnom povolení stavby.
Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v stavebnom
rozhodnutí.
Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 resp.ods.3 správneho poriadku cestou elektronickej
podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
Vyjadrenie v konaní "Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami - l.etapa"
Oznámenie o začatí konania obsahuje odvolávku na §58a ods.3 Stavebného zákona, ktorým sa
upravujú niektoré náležitosti začatia stavebného konania o povolení stavby; avšak text oznámenia
konštatuje začatie územného konania na umiestnenie stavby. Zverejnený návrh však žiada o
umiestnenie stavby. Uvedené oznámenie je teda zmätočné a žiadame o nápravu zverejnením novej
verejnej vyhlášky.
Podobne zmätočné je oznámenie aj v časti keď obec Rovinka postupuje ako špeciálny stavebný
úrad podľa §120 Stavebného zákona, hoci ako špeciálny stavebný úrad môže obec postupovať len
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pri stavebných komunikáciách líniových dopravných stavbách a návrh na vydanie územného
rozhodnutia obsahuje všetky stavebné objekty. Nie je teda zrejmé ani to, kedy je obec Rovinka v
pozícia normálneho stavebného úradu a kedy špeciálneho stavebného úradu, nakoľko sa má
formálne jednať o viaceré konania. Žiadame o nápravu zverejnením novej verejnej vyhlášky.
Združenie domových samospráv má podľa §34 ods.l a §59 ods.l písm.c Stavebného zákona v
zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. postavenie účastníka územného aj stavebného
konania, ktorého záujmy a práva môžu byť v stavebnom konaní priamo dotknuté, pričom rozsah
týchto práv a záujmov je definovaný minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok v zisťovacom
konaní. Vzhľadom na uvedené si aj v územnom konaní uplatňujeme všetky pripomienky zo
zisťovacieho konania v plnom rozsahu aj v konaniach podľa stavebného zákona a to:
1.
Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
2.
Žiadame doplniť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce
križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy
vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z
koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od
uvedenia stavby do prevádzky).
3.
Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením
príslušnej normy STN 73 6110.
4.
Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami
bytových domov a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame
využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
5.
V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí požadujeme použitie vegetačných dielcov, ktoré
zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 I
vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znižia tepelné napätie v danom území, viď
informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR
www.samospravydomov.org/files/vegetacne dielce.pdf.
6.
Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v
súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.
7.
Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
8.
Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
9.
Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event, inú zástavbu s dlhodobým pobytom
osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický
posudok a svetlotechnický posudok.
10. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
11. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného
objektu, ktorý vs,_ po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
12. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako
verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo všetkých
smerov.
13. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
14. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej
mikroklímy a jej bilancie.
15. Alternatívou k bodom 11 až 14 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj
vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená
strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou
termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
16. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe
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17.

18.
19.

20.

21.
22.

fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo
neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne
budovanie sociálneho, kultúrneho
a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície
ekonomicky aj marketingovo.
Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 14 bude predmetom obstarávania
resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky: - otvorená súťaž, o ktorej
sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov; - zverejnená na webstránke projektu; - vo
výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú dokumentáciu,
zástupca mestskej aj miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti a predstaviteľ
akademickej umeleckej obce; - investor bude rešpektovať výsledok tejto súťaže; - dielo
rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj charakter danej
lokality..
Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme
spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych
vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného
posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít
predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky
predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom
je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale
rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a
navrhovaného zámeru.
Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.
Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť
umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farboi,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedého farbou

23. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
24. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je

Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné
konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby
sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí
týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva.
Ďalej si uplatňujeme nasledovné pripomienky:
• Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj tzv.
dažďové záhrady (www.samospravydomov.org/files/dazdove zahrady.pdf)
ako plne funkčné retenčné nádrže.
• Dažďové záhrady plnia dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú
teplotu až o 5 °C v tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene
pracovníkov, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; z
technického hľadiska sa jedná o technické dielo plne funkčných retenčných nádrží.
• Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou ,
ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania
minimálne 8 I vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom
území (www.samospravvdomov.org/files/vegetacne dielce.pdf).
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Uvedené pripomienky žiadame uviesť v stavebnom povolení ako záväznú podmienku
podľa §66 ods.3 písm.b Stavebného zákona.
• Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci
stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento nebol súčasťou odôvodnenia
napadnutého rozhodnutia a tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska
vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
Všetky uvedené pripomienky a požiadavky žiadame uviesť v územnom a stavebnom konaní ako
požiadavky účastníka konania podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona resp. §66 ods.3 písm.b
a ods.4 písm.d Stavebného zákona spolu s ich vyhodnotením.
Stavebný úrad upozorňujeme, že doručovanie verejnou vyhláškou podľa 36 ods.4 Stavebného
zákona je možné len pri líniových stavbách a pri veľkom počte účastníkov konania. Predmetná
stavba nie je líniovou stavbou, aj keď jej súčasťou je líniová podstavba; stavebný zákon priamo
zároveň nedefinuje veľký okruh účastníkov konania. Napriek tomu nie je určenie veľkého počtu
účastníkov na voľnej úvahe stavebného úradu, nakoľko aplikáciou zákona analógiou v zmysle §2
ods.2 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a v zmysle §24 ods.11 zákona EIA č.24/2006 Z.z. je veľkým
počtom účastníkov viac ako 50 účastníkov konania. Žiadame preto doručovanie písomností podľa
§24 resp. §25 Správneho poriadku.
•

Združenie domových samospráv ako účastník povoľovacích konaní podľa stavebného zákona
týmto stavebnému úradu oznamuje toto svoje
STANOVISKO V KONANIACH Č. ŠSÚ-68/260-1202/2016/2/HAN, SÚ-77-245/1159/2016/2/ŠIN,
SÚ- 77-245/1170/2016/3/ŠIN, SÚ-78-247/1171/2016/2/ŠIN, SÚ-77-247/1189/2016/3/ŠIN,
Združenie domových samospráv si v zisťovacom konaní ukončeného rozhodnutím č.
XXXXXXXXXXXXXXXXX uplatnilo nasledovné pripomienky a návrhy:
1.
Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
2.
Žiadame doplniť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre
existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť
širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej
súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy
v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
3.
Žiadame redukovať počet križovatiek na odstavní a parkovacie plochy/parkoviská na
maximálne dve.
4.
Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym
znením príslušnej normy STN 73 6110. Obzvlášť treba preveriť či už nie je
prekročená hranica 500 parkovacích miest pre povinné hodnotenie.
5.
Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou
zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.
6.
V prípade kladného odporúčacieho stanoviska žiadame statickú dopravu (parkovanie)
riešiť výlučne v podzemných garážach. Časť podzemného parkoviska má byť verejnosti
prístupná aj bezplatne.
7.
Žiadame do zámeru zapracovať aj verejné priestranstvo slúžiace celej lokalite a upravené
ako napríklad park, ihrisko, námestie, fontána, ktorý však po realizácii bude prístupný
širokej verejnosti. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol
realizovaný park ako verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a
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voľne prístupný zo všetkých smerov.
Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event, inú zástavbu s dlhodobým
pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy,
dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
9.
Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
10.
Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
11.
Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu
lokálnej mikroklímy a jej bilancie.
12.
Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území.
Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním
analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy
vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
13.
Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu
maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V
tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho
vyjadrenia.
14.
Žiadame, aby bol zámer vyhodnocovaný spolu so zámerom novej bytovej štvrte, pre
ktorú sa cestná infraštruktúra buduje.
Uvedené pripomienky si uplatňujeme v plnom znení aj v predmetných konaniach č.j. ŠSÚ68/260- 1202/2016/2/HAN, SÚ-77-245/1159/2016/2/ŠIN, SÚ-77-245/1170/2016/3/ŠIN, SÚ-78247/1171/2016/2/ŠIN, SÚ- 77-247/1189/2016/3/ŠIN.
Dňa 16.04.2016 sme obci Rovinka doručili náš návrh na obnovu konania č.j. SÚ204/800/2014-2985/2015/10/HAN a jeho preskúmanie mimo odvolacie konanie. O tomto podaní
sa do dnešného dňa nerozhodlo, preto žiadame konania č. ŠSÚ-68/260-1202/2016/2/HAN, SÚ77-245/1159/2016/2/ŠIN, SÚ-77-245/1170/2016/3/ŠIN, SÚ-78- 247/1171/2016/2/ŠIN, SÚ-77247/1189/2016/3/ŠIN prerušené podľa §29 ods.l Správneho poriadku.
8.

Zároveň navrhujeme, aby v predmetnej veci bolo zvolané ústne prerokovanie podľa §21
Správneho poriadku.
____________________________________________
Stavebný úrad sa vznesenými námietkami zaoberal a nevyhovel námietkam účastníka konania
z nasledovných dôvodov:
- stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka Mgr. Juraja Kavackého, zastúpeného
spoločnosťou DJ engineering s.r.o. zo dňa 24.03.2017 oznámil účastníkom konania
a dotknutým orgánom listom zo dňa 10.04.2017 začatie konania o dodatočnom povolení
stavby rodinného domu na pozemku p.č.329/143 k.ú. Rovinka podľa § 88 ods.1 písm. b) a §
88a stavebného zákona, podľa § 61 ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho
pojednávania. Súčasne upozornil účastníkov a dotknuté orgány, že na pripomienky
a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliadne.
Územného konania na stavbu „ Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami – I.etapa“ sa
zúčastnil p. Marcel Slávik – predseda Združenia domových samospráv, ktorý si v územnom
konaní uplatnil pripomienky, ktorým stavebný úrad vyhovel. Stavebný úrad vydal na
horeuvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.j.SÚ-37-161/2528/2016/36/Šin.
dňa 30.08.2016 a doručené bolo všetkým účastníkom konania. Nakoľko sa nikto z účastníkov
konania neodvolal, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Vzhľadom k tomu, že námietky Združenia domových samospráv boli vznesené už v zisťovacom
konaní podľa zák.č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a boli uplatnené aj pri
územnom pojednávaní resp. mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní, stavebný úrad
v tomto konaní o dodatočnom povolení stavby na ne neprihliadol.
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Námietkami, ktoré sa netýkajú dodatočného povolenia stavby rodinného domu s dvomi
bytovými jednotkami na parc.č.329/143 k.ú. Rovinka a námietkami, ktoré sú zmätočné, sa
stavebný úrad nezaoberal.
_________________________________________________
V konaní o dodatočnom povolení stavby rodinného domu stavebný úrad skúmal, či jej
dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejným záujmom chráneným staveným zákonom alebo
osobitnými predpismi, a to najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, vyjadrené
v územnoplánovacej dokumentácii, územnoplánovacích podkladoch, ďalej so starostlivosťou o
životné prostredie, so základnými požiadavkami na stavby podľa stavebného zákona, podľa
všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a podľa osobitných záujmov chránených orgánmi
štátnej správy podľa osobitných predpisov v konaniach podľa stavebného zákona, najmä orgány
požiarnej ochrany, ochrany zdravia ľudí, ochrany ovzdušia, prírody a krajiny, odpadového
hospodárstva.
Po vyhodnotení žiadosti , predložených dokladov a projektovej dokumentácie stavebný úrad
konštatuje, že v konaní bolo preukázané, že dodatočne povoľovaná stavba nie je realizovaná
v rozpore s verejnými záujmami.
Podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie pre Obec Rovinka, ktorou je Územný plán obce
Rovinka schválený Obecným zastupiteľstvom uznesením č.15/2001 zo dňa 11.7.2001 v znení jeho
zmien a doplnkov č.1/2009 schválenými Obecným zastupiteľstvom uznesením č.77/2010 zo dňa
13.10.2010 a zmeny územného plánu obce Rovinka – jún 2012, schválené v obecnom zastupiteľstve
uznesením č.4/2013 dňa 9.01.2013 ( ďalej len platný UP ) je pozemok parc.č.329/143 kat.územie
Rovinka
zaradený do funkčnej plochy F1-F-8 – individuálne formy bývania a na 25 rodinných
domov vo funkčnej ploche F1-F-8 bolo dňa 30.08.2016 vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod
č.j.SÚ-37-161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Dotknuté orgány, ktoré posudzovali projektovú dokumentáciu stavby podľa osobitných predpisov,
nevzniesli žiadne námietky, resp. dali podmienky pre jej realizáciu tak, ako je to uvedené
v podmienkach pre dokončenie stavby.
Stavba je voči všetkým susedným pozemkom umiestnená podľa § 6 ods. ods.3 vyhl.č.532/2002 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.
K žiadosti bola predložená predpísaná projektová dokumentácia, ktorá rešpektuje všeobecne
technické požiadavky na výstavbu, ochranu životného prostredia a je vypracovaná oprávneným
projektantom.
Stavbou nie sú dotknuté záujmy ochrany prírody.
K vydaniu povolenia sa kladne vyjadrili dotknuté orgány a právnické osoby s podmienkami, ktoré sú
uvedené vo výroku rozhodnutia.
Bez pripomienok vydali kladné stanoviská:
- OR Hasičského a záchranného zboru Pezinok stanovisko zo dňa 10.11.2016.
- SPP distribúcia a.s. stanoviskom z 11.11.2016.
Ďalej bolo predložené:
- Záväzné stanovisko OÚ Senec, odboru ŽP, úseku posudzovania vplyvov na ŽP zo dňa
16.02.2017, v ktorom konštatuje, že návrh na vydanie stavebného povolenia na „novostavbu
rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami“ na p..č.329/143 k.ú. Rovinka je z koncepčného
hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto
zákona a ich podmienkami.
- Súhlas obce Rovinka zo dňa 13.03.2017, ktorým súhlasil s povolením stavieb malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia.
Nakoľko boli splnené všetky podmienky pre vydanie tohto povolenia a stavba je umiestnená
v súlade s územným plánom Obce Rovinka ( funkčná plocha F1-F-8 –individuálne formy bývania )
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OBEC ROVINKA
PSČ 900 41 Rovinka 350

Č.j.:SÚ-105-289/2525/2017/15/Šin.

Rovinka, dňa 31.07.2017

ROZHODNUTIE
Obec Rovinka zastúpená starostom, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len
„stavebný úrad“) podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
podľa § 2 písm. e) a § 4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa § 66 stavebného zákona,
ako aj podľa príslušných ustanovení zákona č. 71/l967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), po vykonanom stavebnom konaní
vydáva
stavebné povolenie
stavebníkovi

:

Mgr. Juraj Kavacký, Segnerova č.6, Bratislava

na stavbu

:

„ Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami „
- spevnená plocha pre päť parkovacích stání
- domové prípojky vody, kanalizácie a elektriny

miesto stavby

:

druh stavby

:

novostavba

účel stavby

:

bytová budova – bývanie

parcela č.329/123
katastrálne územie Rovinka

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Podmienky pre realizáciu stavby :
Predmetom povolenia je novostavba samostatne stojaceho prízemného objektu, s ustúpeným
II.NP, zastrešený plochou strechou, v ktorom sú riešené dve bytové jednotky a ktoré sú dispozične
odlišné. Jedna bytová jednotka sa nachádza v prízemnej časti stavby a druhá bytová jednotka
v prízemnej časti a v ustúpenom II.NP.
Stavba bude napojená domovými prípojkami na jestvujúce verejné rozvody elektriny, vody
a kanalizácie, ktoré sú dovedené na hranicu pozemku. Pre potreby rodinného domu bude na vlastnom
pozemku vytvorených päť parkovacích stání.
1) Stavba sa osadí presne podľa zakreslenia v situácii umiestnenia stavby, ktorá je nedeliteľnou
súčasťou overenej projektovej dokumentácie, t.j.:
- 5,605 m od pozemku parc.č.329/122 k.ú. Rovinka
- 4,375 m od pozemku parc.č.329/119 k.ú. Rovinka – budúca miestna komunikácia
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- 5,305 m od pozemku parc.č.329/59 – zo západnej strany budúcej miestnej komunikácie
- 4,720 m od pozemkov parc.č.329/59 k.ú. Rovinka – z južnej strany budúcej miestnej
komunikácie
- min.5,535 a max. 7,135 m od pozemku parc.č.329/57 k.ú. Rovinka – budúca miestna
komunikácia
1.2 zastavaná plocha stavby : 177,54 m2
1.3 podlahová plocha stavby: 183,77 m2
1.4 maximálna výška stavby : + 6,505 m od ± 0,00 = podlaha prízemia
1.5 tvar strechy : plochá.
1.6 doba trvania stavby : trvalá.
2) Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie stavby oprávnenou osobou ( § 75 stavebného zákona ).
3) So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí
tunajší stavebný úrad.
4) Stavba bude uskutočnená podľa predloženej overenej projektovej dokumentácie, ktorá je
nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
5) Pre uskutočnenie stavby sa určuje lehota do 24 mesiacov od začatia stavby.
6) Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
7) Počas stavebných prác musí stavebník urobiť opatrenia a postupovať v zmysle ustanovení
vyhlášky Min.práce a sociálnych vecí 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.
8) Stavba sa bude realizovať dodavateľsky. Zhotoviteľom stavby je oprávnená spoločnosť JADRAN
rental services s.r.o., Svetlá č.1 Bratislava.
9) Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom " Stavba povolená" s týmito
údajmi:
označenie stavby
označenie stavebníka
kto stavbu realizuje
kto stavbu povolil
termín začatia a ukončenia stavby
10) Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k pôsobeniu
škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby
vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na
životné prostredie.
11) Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia
stavebných prác.
12) Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby.
13) Stavebník je povinný v zmysle § 43f stavebného zákona uskutočňovať stavbu a používať
stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov ( zák.č.90/1998 Z.z. o stavebných
výrobkoch ) vhodné na použitie v stavbe.
14) Stavebník dodrží pri realizácii stavby tieto podmienky dotknutých orgánov a právnických osôb:
Podmienky Západoslovenskej distribučnej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 06.12.2016:

Stavebník je povinný rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti
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 VVN a zariadenia oznamovacie na
tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3.

Pripojenie požadovanej kapacity 2x12 kW bude možné zabezpečiť z vyprojektovaných
energetických zariadení v danej lokalite, po ich vybudovaní a uvedení do prevádzky po
nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a za predpokladu vybudovania
káblovej prípojky na vlastné náklady žiadateľa.

Vyprojektovanú NN káblovú disribučnú sieť vybuduje spoločnosť Západoslovenská
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distribučná a.s. ako súčasť stavby „ Rovinka MOK pre výstavbu rodinných domov, TS
630 kWA, prípojky VN a NN „ na základe Zmluvy o spolupráci č.1613100030-Zos,
uzatvorenej medzi spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. a spoločnosťou
Bakoš/Jurík s.r.o.

Pripojenie bude riešené na základe „ Zmlúv o pripojení odberného elektrického
zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná
a.s., ktoré uzatvorí žiadateľ so spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s., po vydaní
kolaudačného rozhodnutia stavby.

Deliacim miestom ako aj miestom pripojenia budú poistkové spodky v rozpojovacej
a istiacej skrini NN.

Stavebník vybuduje na vlastné náklady novú káblovú prípojku z vyprojektovaného NN
káblového distribučného rozvodu do nového skupinového elektromerového rozvádzača
pre dve odberné miesta.

Skupinový elektromerový rozvádzač umiestniť na verejne prístupné miesto na hranici
pozemku zvonka tak, aby rozmedzie osadenia výšky číselníkov bolo od 1,0 m -1,7 m.

Pred elektromerom osadiť hlavný istič s hodnotou 3x 25A char.B.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku odpadového hospodárstva,
uvedené v stanovisku zo dňa 26.01.2017:

Stavebník je povinný dodržať ust.zák.č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
o odpadoch.

Vzniknutý nevyužitý odpad uložiť na riadenú skládku. Doklad o zneškodnení odpadu
predložiť na OÚ v Senci, odbor ŽP – úsek odpadového hospodárstva a pri kolaudácii
stavby.

Pri stavebných prácach a preprave stavebného materiálu dodržiavať čistotu na priľahlých
komunikáciách a verejných priestranstvách. Pri realizácii stavby nevytvárať
medziskládky.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku ochrany prírody, uvedené
v stanovisku zo dňa 22.12.2016:



Na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na
území SR) podľa zákona 5. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Územie sa nachádza mimo chránených území siete NATURA 2000, na území,
kde platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na území SR).

Pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne § 4, ods. 1 cit. zákona a to: každý je pri
vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť lebo zničiť rastliny alebo
živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich
zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

V zmysle § 9, ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
zákona č. 479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. O
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa
vyjadrenie pre vydanie stavebného povolenia nevyžaduje, ak sa jedná o činnosť v
súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce, v jej zastavanom území.
Podmienky Bratislavskej vodárenskej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 15.12.2016:





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.
K žiadosti o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu nie je
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možné sa vyjadriť, nakoľko navrhované riešenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej
prípojky je pripojené na rozvody, ktoré nie sú v majetku ani v prevádzke BVS.

O pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu bude možné
požiadať až po dobudovaní verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, kolaudácii a po
majetkoprávnom vysporiadaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s BVS a.s.
15) Osobitné podmienky

Počas výstavby je stavebník povinný dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia obce
Rovinka.

Zariadenie staveniska, pomocné konštrukcie a iné technické zariadenia musia byť
bezpečné, stavenisko musí byť vhodným spôsobom oplotené a zabezpečené proti
prístupu nepovolaných osôb.

Vozidlá stavby musia vychádzať zo staveniska na miestnu komunikáciu, ako aj na cestu
I/63 bez zvyškov zeminy resp. iného znečistenia. Ich čistenie bude zabezpečené v zmysle
predloženého Projektu organizácie výstavby.
16) Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudáciu
podá stavebník písomne na Obecnom úrade Rovinka
17) V kolaudačnom konaní stavebník preukáže, akým spôsobom sú odvádzané dažďové vody zo
strechy do vsaku ( fotodokumentácia konkrétneho vsakovacieho systému pred jeho zasypaním )
a zo spevnených plôch ( parkovacích stání ).
Odvod dažďových vôd do verejnej kanalizácie a uličného vsakovacieho systému sa nepovoľuje.
18) Stavebník ďalej ku kolaudačnému konaniu predloží:

doklad o zameraní stavby ( geometrický plán ),

doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok (revízne správy, protokoly ),

doklady o overení vhodných stavebných výrobkov ( certifikáty ),

právoplatné stavebné povolenie,

preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní





právoplatné kolaudačné rozhodnutia na komunikácie
právoplatné kolaudačné rozhodnutie na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriny a
energetický certifikát stavby.
V stavebnom konaní vznieslo námietky Združenie domových samospráv Námestie SNP č.13,
Bratislava, ktorým stavebný úrad nevyhovel.
Za vydanie tohto rozhodnutia bol podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov zaplatený poplatok v sume 50,00 €.
ODÔVODNENIE
Mgr. Darina Marunová, Krajná č.23 Dunajská Lužná, ktorá je splnomocnená zastupovať
stavebníka Mgr. Juraja Kavackého podala tunajšiemu stavebnému úradu žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na
novostavbu
rodinného
domu s dvomi bytovými jednotkami,
s vybudovaním domových prípojok vody, kanalizácie, elektriny, spevnenej plochy pre päť
parkovacích stání na pozemku parc.č.329/123 kat.územie Rovinka.
Právo realizovať stavbu na pozemku parc.č.329/123 kat.územie Rovinka stavebník v konaní
preukázal v súlade s § 58 ods. 2 stavebného zákona, a to preukázal iné právo k pozemku podľa § 139
ods.1 predložením „ Nájomnej zmluvy „ , uzatvorenej s vlastníkom pozemku spoločnosťou 3P
Development s.r.o. dňa 02.10.2016.
Na stavby rodinných domov, ktorého súčasťou je pozemok parc.č.329/123 k.ú. Rovina, bolo obcou
Rovinka
vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Na základe uvedeného oznámil stavebný úrad účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie
stavebného konania, upustil podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho
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zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány si mohli uplatniť námietky a pripomienky v určenej
lehote.
V lehote vzniesol námietky účastník konania - dotknutá verejnosť Združenie domových samospráv
Bratislava v znení:

Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l resp. §59 ods.l
písm.c Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006
Z.z. v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Novostavba rodinného domu s dvomi
bytovými jednotkami" uplatňuje nasledovné pripomienky:
• K predmetnej stavbe „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom
si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2
posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených
pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových
samospráv. Podľa §140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho
konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné územné
konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní
uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom stavebnom konaní o povolení
stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
Nakoľko na predmetné stavby bolo vedené jedno zisťovacie konanie ako na zámer, ktorého
predmetom bol súbor stavieb; vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľom je v každom
prípade tá istá fyzická osoba, je nutné chápať uvedené konania ako jednotlivé stavby jednej
veľkej spoločnej stavby, ktorej predmetom by malo by súbor stavieb pozostávajúci z
jednotlivých čiastkových stavieb so zázemím.
Vzhľadom na uvedené žiadame, aby sa predmetné konania v záujme hospodárnosti podľa §3
ods.4 Správneho poriadku a v záujme rovnakého rozhodovania podľa §3 ods.5 Správneho
poriadku zlúčili do jedného stavebného konania o povolení súboru stavieb.
• Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej
kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného
zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.
Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický
orgán MDVaRR SR) ako aj príslušného správcu dotknutých
komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.
• Žiadame, aby okolie stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo upravené ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich
pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní.
• Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj aj tzv. dažďové
záhrady
Dažďové záhrady plnia dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu
mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k
psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene
a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj krajinárske dielo.
Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia),
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj zákona
o odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame preto,
aby sa nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí musí
správny orgán uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v zmysle
§47 Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l resp. §59
ods.l písm.c Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA
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č.24/2006 Z.z. v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Novostavba rodinného
domu s dvomi bytovými jednotkami" uplatňuje nasledovné pripomienky:
• K predmetnej stavbe „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom
si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2
posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených
pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových
samospráv. Podľa §140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho
konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné územné
konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní
uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom stavebnom konaní o povolení
stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
• Nakoľko na predmetné stavby bolo vedené jedno zisťovacie konanie ako na zámer,
ktorého predmetom bol súbor stavieb; vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľom
je v každom prípade tá istá fyzická osoba, je nutné chápať uvedené konania ako
jednotlivé stavby jednej veľkej spoločnej stavby, ktorej predmetom by malo by
súbor stavieb pozostávajúci z jednotlivých čiastkových stavieb so zázemím.
Vzhľadom na uvedené žiadame, aby sa predmetné konania v záujme hospodárnosti podľa
§3 ods.4 Správneho poriadku a v záujme rovnakého rozhodovania podľa §3 ods.5
Správneho poriadku zlúčili do jedného stavebného konania o povolení súboru stavieb.
•

•

•

Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej
kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného
zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.
Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický
orgán MDVaRR SR) ako aj príslušného správcu dotknutých
komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.
Žiadame, aby okolie stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo upravené ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich
pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní.
Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj aj tzv. dažďové
záhrady
Dažďové
záhrady plnia dôležité ekostabilizačné
funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických dňoch,
svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody
späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako
aj krajinárske dielo.

Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia),
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj zákona o
odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame preto, aby sa
nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí musí správny orgán
uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v zmysle §47
• Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou ,
ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania
minimálne 8 I vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znižia tepelné napätie v danom
území . Prípustné je aj použitie vodu-priepustných asfaltových zmesí s vhodným
podložím.
Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú,
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spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s
koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie
pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem,
technických predpisová objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej
infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým
pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú
prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej
infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na
webovom sídle Slovenskej správy ciest Navrhované stavebno-konštrukčné prvky
dažďových záhrad a retenčných povrchov
spevnených plôch plne vyhovujú týmto technickým predpisom a je preto nutné ich v
povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s ohľadom na ustanovenia iných zákonov.
Združenie domových samospráv na požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti.
- geotextília netkaná protiropná
- separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL)
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A
- výstužná geomreža

» Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci stavebného
konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a
ostatných vodných stavieb, nakoľko tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho
hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
« Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a
s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5
zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti
životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Týmito otázkami sa zaoberajú aj tri
predchádzajúce body nášho stanoviska. Technické riešenie musí spĺňať isté kvalitatívne aj
technické parametre pričom nami navrhované pripomienky sú zrealizovateľné v našich
podmienkach. Viac k tejto téme napr.:
www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach.

V predchádzajúcich bodoch sme požadovali a navrhli konkrétne overené opatrenia;
pripúšťame však aj alternatívne opatrenia ak navrhovateľ preukáže minimálne obdobnú
funkcionalitu a účinnosť.
Uvedenou požiadavkou sa napĺňajú požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm.j
Stavebného zákona v súlade s adaptačnou stratégiou SR na nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č.148/2014. V zmysle §3 ods.5 zákona
OPK č.543/2002 Z.z. je žiadateľ povinný zapracovať tieto opatrenia do dokumentácie pre
stavebné konanie.
• Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie:
v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a
majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich
prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných
procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu
pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad
mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných
jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V
ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5% až 10%. V dôsledku zvýšenej
oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom
prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je
prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený.
Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného
sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane
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fauny aj flóry v priľahlom povodí.
Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vinám horúčav: • Zabezpečíť zvyšovanie
podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách
miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb,
napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu,
tienením transparentných výplni otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu,
svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre •
Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie,
materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam •
Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa
klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v
prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
• Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc: Zabezpečiť a
podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu
vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
• Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné
využívanie dažďovej a odpadovej vody
» Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a
podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických
opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej
infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej
kapacity územia diverzifikovanim štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným
zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu
nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na
urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať
zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v
sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať
renaturáciu a ochranu tokov a mokradi
• Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečíť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedou farbou
•

• Uvedené pripomienky žiadame uviesť v stavebnom povolení ako podmienku podľa
§66 ods.3 písm. b ods.4 písm. d Stavebného zákona.
S realizáciou stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami" súhlasíme
za predpokladu splnenia vyššie uvedených pripomienok a návrhov.

Zároveň Vás v súlade s §23 ods.l Správneho poriadku žiadame o doručenie
elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami
uplatnených pripomienok, t.j.:
» Koordinačná situácia
• Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
• Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia
• Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej
zelene, odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia retenčnej
dlažby
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Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v
stavebnom rozhodnutí.
Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.l resp. ods.3 Správneho poriadku cestou
elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
____________________________________________
Stavebný úrad sa vznesenými námietkami zaoberal a nevyhovel námietkam účastníka konania
z nasledovných dôvodov:
Podľa § 61 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania
dotknutým orgánom štátnej správy, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri
ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo
mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa
neprihliada.
Podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho
pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
-

stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka Mgr. Juraja Kavackého, zastúpeného Mgr.
Darinou Marunovou zo dňa 21.04.2017 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom
listom zo dňa 06.06.2017 začatie stavebného konania na novostavbu rodinného domu na
pozemku p.č.329/123 k.ú. Rovinka v súlade s § 61 ods.1 stavebného zákona a v súlade s § 61
ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania. Súčasne upozornil účastníkov a
dotknuté orgány, že na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené
v územnom konaní sa neprihliadne.
Územného konania na stavbu „ Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami – I.etapa“ sa
zúčastnil p. Marcel Slávik – predseda Združenia domových samospráv, ktorý si v územnom
konaní uplatnil pripomienky, ktorým stavebný úrad vyhovel. Stavebný úrad vydal na
horeuvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.j.SÚ-37-161/2528/2016/36/Šin.
dňa 30.08.2016 a doručené bolo všetkým účastníkom konania. Nakoľko sa nikto z účastníkov
konania neodvolal, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Vzhľadom k tomu, že námietky Združenia domových samospráv boli vznesené už v zisťovacom
konaní podľa zák.č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a boli uplatnené aj
v územnom konaní resp. mohli byť uplatnené v územnom konaní, stavebný úrad v tomto
stavebnom konaní na ne neprihliadol.
Námietkami, ktoré sa reálne netýkajú povolenia stavby rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami na parc.č.329/123 k.ú. Rovinka sa stavebný úrad nezaoberal.
Žiadosti o doručenie elektronickej kópie spisu resp. jeho časti
- Koordinačnú situáciu stavebný úrad Združeniu domových samospráva poslal e-mailom.
- Dopravné napojenie bolo predmetom samostatného správneho konania a povolenia.
- Časť sprievodnej správy týkajúca sa odpadového hospodárstva zaslaná Združeniu
domových samospráv e-mailom.
- Požiadavka zaslania sprievodnej správy týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL),
cestnej zelene, odtoku povrchu komunikácií, vyhodnotenie možnosti použitia retenčnej
dlažby je irelevantná, nakoľko toto nie je predmetom tohto konania.

_________________________________________________
Žiadosť stavebníka Mgr. Juraja Kavackého bola preskúmaná podľa § 62 až 65 stavebného zákona.
Bolo zistené, že stavba rodinného domu na pozemku parc.č.329/123 kat.územie Rovinka je
umiestnená v súlade s podmienkami územného rozhodnutia.
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OBEC ROVINKA
PSČ 900 41 Rovinka 350

Č.j.:SÚ-57-206/1572/2017/15/Šin.

Rovinka, dňa

2017

ROZHODNUTIE
Obec Rovinka zastúpená starostom, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len
„stavebný úrad“) podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
podľa § 2 písm. e) a § 4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa § 88 ods.1 písm. b) a §
88a stavebného zákona a podľa §§ 32,33,46 a 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „správny poriadok „ ) dodatočne
povoľuje
stavebníkovi

:

Mgr. Juraj Kavacký, Segnerova č.6, Bratislava

stavbu

:

„ Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami „
- spevnená plocha pre päť parkovacích stání
- domové prípojky vody, kanalizácie a elektriny

miesto stavby

:

parcela č.329/135
katastrálne územie Rovinka

druh stavby

:

novostavba

účel stavby

:

bytová budova – bývanie

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Podmienky pre realizáciu stavby :
Predmetom povolenia je novostavba samostatne stojaceho prízemného objektu, s ustúpeným
II.NP, zastrešený plochou strechou, v ktorom sú riešené dve bytové jednotky a ktoré sú dispozične
odlišné. Jedna bytová jednotka sa nachádza v prízemnej časti stavby a druhá bytová jednotka
v prízemnej časti a v ustúpenom II.NP.
Stavba bude napojená domovými prípojkami na jestvujúce verejné rozvody elektriny, vody
a kanalizácie, ktoré sú dovedené na hranicu pozemku. Pre potreby rodinného domu bude na vlastnom
pozemku vytvorených päť parkovacích stání.
1) Stavba je osadená presne podľa zakreslenia v situácii umiestnenia stavby, ktorá je nedeliteľnou
súčasťou overenej projektovej dokumentácie, t.j.:

1

- min. 5,460 m a max. 6,280 m od pozemku parc.č.329/136 k.ú. Rovinka
- min.3,515 m a max. 6,300 m od pozemku parc.č.329/137 k.ú. Rovinka
- min. 3,015 m od pozemku parc.č.329/59 k.ú. Rovinka – budúca miestna komunikácia
- 8,220 m od pozemku parc.č.329/147 k.ú. Rovinka – budúca miestna komunikácia
1.2 zastavaná plocha stavby : 177,54 m2
1.3 podlahová plocha stavby: 183,77 m2
1.4 maximálna výška stavby : + 6,580 m od ± 0,00 = podlaha prízemia
1.5 tvar strechy : plochá.
1.6 doba trvania stavby : trvalá.
2) So stavbou možno pokračovať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí
tunajší stavebný úrad.
3) Stavba bude dokončená podľa predloženej overenej projektovej dokumentácie, ktorá je
nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
4) Pre dokončenie stavby sa určuje lehota do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
5) Počas stavebných prác musí stavebník urobiť opatrenia a postupovať v zmysle ustanovení
vyhlášky Min.práce a sociálnych vecí 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.
6) Stavba sa bude dokončovať dodavateľsky. Zhotoviteľom stavby je oprávnená spoločnosť
JADRAN rental services s.r.o., Svetlá č.1 Bratislava.
7) Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom " Stavba povolená" s týmito
údajmi:
označenie stavby
označenie stavebníka
kto stavbu realizuje
kto stavbu povolil
termín začatia a ukončenia stavby
8) Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k pôsobeniu
škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby
vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na
životné prostredie.
9) Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa prác až do skončenia stavebných
prác.
10) Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby.
11) Stavebník je povinný v zmysle § 43f stavebného zákona uskutočňovať stavbu a používať
stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov ( zák.č.90/1998 Z.z. o stavebných
výrobkoch ) vhodné na použitie v stavbe.
12) Stavebník dodrží pri realizácii stavby tieto podmienky dotknutých orgánov a právnických osôb:
Podmienky Západoslovenskej distribučnej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 02.12.2016:

Hore uvedená stavba bude napojená z vyprojektovanej NN káblovej distribučnej siete po
jej vybudovaní a uvedení do prevádzky z vyprojektovanej NN rozpojovacej istiacej
skrine SR 8/2 za predpokladu vybudovania dvoch nových NN káblových prípojok a
dvoch skupinových elektromerových rozvádzačov pre dve odberné miesta na vlastné
náklady žiadateľa pričom deliacim miestom budú poistkové spodky v hore uvedenej NN
rozpojovacej istiacej skrini SR. Vyprojektovanú NN káblovú distribučnú sieť vybuduje
spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., ako súčasť stavby „Rovinka, MOK pre
výstavbu rodinných domov, TS 630 kVA, Prípojky VN a NN" na základe Zmluvy o
spolupráci č. 1613100030-ZoS uzatvorenej medzi spoločnosťou Západoslovenská
distribučná a.s. a spoločnosťou Bakoš I Jurík, s.r.o..

Skupinové elektromerové rozvádzače budú umiestnené na verejne prístupnom mieste na
hranici pozemku tak, aby boli prístupné pracovníkom energetiky v každú dennú a nočnú
dobu - zodpovedný investor.



Pripojenie budúcich koncových odberateľov bude riešené samostatne na základe Zmlúv
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o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľov do distribučnej sústavy
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby.

Hlavný istič pred elektromerom bude 3 x 25 A char. B pre každé odberné miesto.

Stavebník je povinný rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti
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 VVN a zariadenia oznamovacie na
tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3.

Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto
stavbe je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a
identifikovanie káblov patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..

Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným
spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia
príslušných STN.

Pri prácach na zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s. požiadať pracovníka TSEZ Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku odpadového
hospodárstva, uvedené v stanovisku zo dňa 26.01.2017:



Stavebník je povinný dodržať ust.zák.č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
o odpadoch.

Vzniknutý nevyužitý odpad uložiť na riadenú skládku. Doklad o zneškodnení odpadu
predložiť na OÚ v Senci, odbor ŽP – úsek odpadového hospodárstva a pri kolaudácii
stavby.

Pri stavebných prácach a preprave stavebného materiálu dodržiavať čistotu na priľahlých
komunikáciách a verejných priestranstvách. Pri realizácii stavby nevytvárať
medziskládky.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku ochrany prírody, uvedené
v stanovisku zo dňa 21.12.2016:



Na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na
území SR) podľa zákona 5. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Územie sa nachádza mimo chránených území siete NATURA 2000, na území,
kde platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na území SR).

Pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne § 4, ods. 1 cit. zákona a to: každý je pri
vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť lebo zničiť rastliny alebo
živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich
zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

V zmysle § 9, ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
zákona č. 479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. O
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa
vyjadrenie pre vydanie stavebného povolenia nevyžaduje, ak sa jedná o činnosť v
súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce, v jej zastavanom území.
Podmienky Bratislavskej vodárenskej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 13.12.2016:




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.
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K žiadosti o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu nie je
možné sa vyjadriť, nakoľko navrhované riešenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej
prípojky je pripojené na rozvody, ktoré nie sú v majetku ani v prevádzke BVS.

O pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu bude možné
požiadať až po dobudovaní verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, kolaudácii a po
majetkoprávnom vysporiadaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s BVS a.s.
13) Osobitné podmienky

Počas výstavby je stavebník povinný dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia obce
Rovinka.

Zariadenie staveniska, pomocné konštrukcie a iné technické zariadenia musia byť
bezpečné, stavenisko musí byť vhodným spôsobom oplotené a zabezpečené proti
prístupu nepovolaných osôb.

Vozidlá stavby musia vychádzať zo staveniska na miestnu komunikáciu, ako aj na cestu
I/63 bez zvyškov zeminy resp. iného znečistenia. Ich čistenie bude zabezpečené v zmysle
predloženého Projektu organizácie výstavby.
14) Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudáciu
podá stavebník písomne na Obecnom úrade Rovinka
15) V kolaudačnom konaní stavebník preukáže, akým spôsobom sú odvádzané dažďové vody zo
strechy do vsaku ( fotodokumentácia konkrétneho vsakovacieho systému pred jeho zasypaním )
a zo spevnených plôch ( parkovacích stání ).
Odvod dažďových vôd do verejnej kanalizácie a uličného vsakovacieho systému sa nepovoľuje.
18) Stavebník ďalej ku kolaudačnému konaniu predloží:

doklad o zameraní stavby ( geometrický plán ),

doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok (revízne správy, protokoly ),

doklady o overení vhodných stavebných výrobkov ( certifikáty ),

právoplatné stavebné povolenie,

preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní

právoplatné kolaudačné rozhodnutia na komunikácie

právoplatné kolaudačné rozhodnutie na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriny a

energetický certifikát stavby.
V stavebnom konaní vznieslo námietky Združenie domových samospráv Námestie SNP č.13,
Bratislava, ktorým stavebný úrad nevyhovel.
Za vydanie tohto rozhodnutia bol podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov zaplatený poplatok v sume 150,00 €.
ODÔVODNENIE
Mgr. Darina Marunová, Krajná č.23 Dunajská Lužná, ktorá je splnomocnená zastupovať
stavebníka Mgr. Juraja Kavackého, podala tunajšiemu stavebnému úradu žiadosť o vydanie
dodatočného stavebného povolenia na novostavbu rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami,
s vybudovaním domových prípojok vody, kanalizácie, elektriny, spevnenej plochy pre päť
parkovacích stání na pozemku parc.č.329/135 kat.územie Rovinka.
Právo realizovať stavbu na pozemku parc.č.329/135 kat.územie Rovinka stavebník v konaní
preukázal v súlade s § 58 ods. 2 stavebného zákona, a to preukázal iné práve k pozemku podľa § 139
ods.1 predložením „ Nájomnej zmluvy „ , uzatvorenej s vlastníkom pozemku spoločnosťou 3P
Development s.r.o. dňa 02.10.2016.
Na stavby rodinných domov, ktorého súčasťou je pozemok parc.č.329/135 k.ú. Rovina, bolo obcou
Rovinka
vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Na základe uvedeného oznámil stavebný úrad účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie
konania o dodatočnom povolení stavby, upustil podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od ústneho
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pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány si mohli uplatniť námietky
a pripomienky v určenej lehote.
V lehote vzniesol námietky účastník konania - dotknutá verejnosť Združenie domových samospráv
Bratislava v znení:
Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l resp. §59 ods.l písm.c
Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. v
predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami"
uplatňuje nasledovné pripomienky:
• K predmetnej stavbe „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami" bolo vykonané
zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv
uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su
minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy
Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo
zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné
stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom
konaní uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom územnom konaní o umiestnení
stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
• Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že
sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní
dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.

•

•

•

Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický orgán MDVaRR SR)
ako aj príslušného správcu dotknutých komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je
dostatočné.
Žiadame, aby okolie stavby „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami" bolo upravené
ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich pripomienok uplatnených v
zisťovacom konaní.
Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj tzv. dažďové záhrady
(www.samospravvdomov.org/files/dazdove zahrady.pdf). Dažďové záhrady plnia dôležité
ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických
dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody späť
do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj krajinárske
dielo.
Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia),
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj
zákona o odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame
preto, aby sa nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí
musí správny orgán uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v
zmysle §47 ods.3 posledná veta Správneho poriadku. Uvedené opatrenia budeme
vyžadovať aj v následných povoľovacích konaniach. Združenie domových samospráv na
požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti.
Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou , ktoré
zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 I
vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď.l
informačný
materiál
Národnej
recyklačnej
agentúry
SR
(www.samospravvdomov.org/files/vegetacne dielce.pdf).
Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
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•

•

•

v znení neskorších predpisov sa pozemná komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a
udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja
dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných
komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických
predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na
zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016
schvaľuje a vydáva technická predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov,
projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry.
Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle
Slovenskej správy ciest http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisv-rezortu.ssc. Navrhované stavebno-konštrukčné
prvky dažďových záhrad a retenčných povrchov spevnených plôch plne vyhovujú týmto
technickým predpisom a je preto nutné ich v povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s
ohľadom na ustanovenia iných zákonov. Združenie domových samospráv na požiadanie
poskytne konzultácie v tejto oblasti.
Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci
stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento nebol súčasťou odôvodnenia
napadnutého rozhodnutia a tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska
vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s
klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5
zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti
životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Týmito otázkami sa zaoberajú aj tri
predchádzajúce body nášho stanoviska. Technické riešenie musí spĺňať isté kvalitatívne aj
technické parametre pričom nami navrhované pripomienky sú zrealizovateľné v našich
podmienkach. Viac k tejto téme napr.:
http://www.uzemneplanv.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach.
Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedou farbou

S realizáciou stavby „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami" súhlasíme za predpokladu
splnenia vyššie uvedených pripomienok a návrhov.
Nakoľko sa v predmetných konaniach bude konať o dodatočnom povolení stavby, žiadame, aby
stavebný úrad overil splnenie požiadaviek Združenia domových samospráv v týchto konaniach
o dodatočnom povolení stavby.
Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v stavebnom
rozhodnutí.
Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 resp.ods.3 správneho poriadku cestou elektronickej
podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
Vyjadrenie v konaní "Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami - l.etapa"
Oznámenie o začatí konania obsahuje odvolávku na §58a ods.3 Stavebného zákona, ktorým sa
upravujú niektoré náležitosti začatia stavebného konania o povolení stavby; avšak text oznámenia
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konštatuje začatie územného konania na umiestnenie stavby. Zverejnený návrh však žiada o
umiestnenie stavby. Uvedené oznámenie je teda zmätočné a žiadame o nápravu zverejnením novej
verejnej vyhlášky.
Podobne zmätočné je oznámenie aj v časti keď obec Rovinka postupuje ako špeciálny stavebný
úrad podľa §120 Stavebného zákona, hoci ako špeciálny stavebný úrad môže obec postupovať len
pri stavebných komunikáciách líniových dopravných stavbách a návrh na vydanie územného
rozhodnutia obsahuje všetky stavebné objekty. Nie je teda zrejmé ani to, kedy je obec Rovinka v
pozícia normálneho stavebného úradu a kedy špeciálneho stavebného úradu, nakoľko sa má
formálne jednať o viaceré konania. Žiadame o nápravu zverejnením novej verejnej vyhlášky.
Združenie domových samospráv má podľa §34 ods.l a §59 ods.l písm.c Stavebného zákona v
zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. postavenie účastníka územného aj stavebného
konania, ktorého záujmy a práva môžu byť v stavebnom konaní priamo dotknuté, pričom rozsah
týchto práv a záujmov je definovaný minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok v zisťovacom
konaní. Vzhľadom na uvedené si aj v územnom konaní uplatňujeme všetky pripomienky zo
zisťovacieho konania v plnom rozsahu aj v konaniach podľa stavebného zákona a to:
1.
Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
2.
Žiadame doplniť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce
križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy
vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z
koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od
uvedenia stavby do prevádzky).
3.
Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením
príslušnej normy STN 73 6110.
4.
Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami
bytových domov a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame
využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
5.
V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí požadujeme použitie vegetačných dielcov, ktoré
zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 I
vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znižia tepelné napätie v danom území, viď
informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR
www.samospravydomov.org/files/vegetacne dielce.pdf.
6.
Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v
súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.
7.
Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
8.
Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
9.
Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event, inú zástavbu s dlhodobým pobytom
osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický
posudok a svetlotechnický posudok.
10. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
11. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného
objektu, ktorý vs,_ po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
12. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako
verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo všetkých
smerov.
13. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
14. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

mikroklímy a jej bilancie.
Alternatívou k bodom 11 až 14 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj
vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená
strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou
termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe
fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo
neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne
budovanie sociálneho, kultúrneho
a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície
ekonomicky aj marketingovo.
Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 14 bude predmetom obstarávania
resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky: - otvorená súťaž, o ktorej
sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov; - zverejnená na webstránke projektu; - vo
výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú dokumentáciu,
zástupca mestskej aj miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti a predstaviteľ
akademickej umeleckej obce; - investor bude rešpektovať výsledok tejto súťaže; - dielo
rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj charakter danej
lokality..
Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme
spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych
vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného
posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít
predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky
predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom
je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale
rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a
navrhovaného zámeru.
Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.
Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť
umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farboi,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedého farbou

23. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
24. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je

Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné
konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby
sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí
týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva.
Ďalej si uplatňujeme nasledovné pripomienky:
• Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj tzv.
dažďové záhrady (www.samospravydomov.org/files/dazdove zahrady.pdf)
ako plne funkčné retenčné nádrže.
• Dažďové záhrady plnia dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú
teplotu až o 5 °C v tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene
pracovníkov, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; z
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technického hľadiska sa jedná o technické dielo plne funkčných retenčných nádrží.
Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou ,
ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania
minimálne 8 I vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom
území (www.samospravvdomov.org/files/vegetacne dielce.pdf).
• Uvedené pripomienky žiadame uviesť v stavebnom povolení ako záväznú podmienku
podľa §66 ods.3 písm.b Stavebného zákona.
• Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci
stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento nebol súčasťou odôvodnenia
napadnutého rozhodnutia a tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska
vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
Všetky uvedené pripomienky a požiadavky žiadame uviesť v územnom a stavebnom konaní ako
požiadavky účastníka konania podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona resp. §66 ods.3 písm.b
a ods.4 písm.d Stavebného zákona spolu s ich vyhodnotením.
Stavebný úrad upozorňujeme, že doručovanie verejnou vyhláškou podľa 36 ods.4 Stavebného
zákona je možné len pri líniových stavbách a pri veľkom počte účastníkov konania. Predmetná
stavba nie je líniovou stavbou, aj keď jej súčasťou je líniová podstavba; stavebný zákon priamo
zároveň nedefinuje veľký okruh účastníkov konania. Napriek tomu nie je určenie veľkého počtu
účastníkov na voľnej úvahe stavebného úradu, nakoľko aplikáciou zákona analógiou v zmysle §2
ods.2 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a v zmysle §24 ods.11 zákona EIA č.24/2006 Z.z. je veľkým
počtom účastníkov viac ako 50 účastníkov konania. Žiadame preto doručovanie písomností podľa
§24 resp. §25 Správneho poriadku.
•

Združenie domových samospráv ako účastník povoľovacích konaní podľa stavebného zákona
týmto stavebnému úradu oznamuje toto svoje
STANOVISKO V KONANIACH Č. ŠSÚ-68/260-1202/2016/2/HAN, SÚ-77-245/1159/2016/2/ŠIN,
SÚ- 77-245/1170/2016/3/ŠIN, SÚ-78-247/1171/2016/2/ŠIN, SÚ-77-247/1189/2016/3/ŠIN,
Združenie domových samospráv si v zisťovacom konaní ukončeného rozhodnutím č.
XXXXXXXXXXXXXXXXX uplatnilo nasledovné pripomienky a návrhy:
1.
Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
2.
Žiadame doplniť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre
existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť
širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej
súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy
v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
3.
Žiadame redukovať počet križovatiek na odstavní a parkovacie plochy/parkoviská na
maximálne dve.
4.
Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym
znením príslušnej normy STN 73 6110. Obzvlášť treba preveriť či už nie je
prekročená hranica 500 parkovacích miest pre povinné hodnotenie.
5.
Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou
zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.
6.
V prípade kladného odporúčacieho stanoviska žiadame statickú dopravu (parkovanie)
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riešiť výlučne v podzemných garážach. Časť podzemného parkoviska má byť verejnosti
prístupná aj bezplatne.
7.
Žiadame do zámeru zapracovať aj verejné priestranstvo slúžiace celej lokalite a upravené
ako napríklad park, ihrisko, námestie, fontána, ktorý však po realizácii bude prístupný
širokej verejnosti. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol
realizovaný park ako verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a
voľne prístupný zo všetkých smerov.
8.
Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event, inú zástavbu s dlhodobým
pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy,
dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
9.
Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
10.
Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
11.
Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu
lokálnej mikroklímy a jej bilancie.
12.
Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území.
Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním
analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy
vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
13.
Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu
maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V
tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho
vyjadrenia.
14.
Žiadame, aby bol zámer vyhodnocovaný spolu so zámerom novej bytovej štvrte, pre
ktorú sa cestná infraštruktúra buduje.
Uvedené pripomienky si uplatňujeme v plnom znení aj v predmetných konaniach č.j. ŠSÚ68/260- 1202/2016/2/HAN, SÚ-77-245/1159/2016/2/ŠIN, SÚ-77-245/1170/2016/3/ŠIN, SÚ-78247/1171/2016/2/ŠIN, SÚ- 77-247/1189/2016/3/ŠIN.
Dňa 16.04.2016 sme obci Rovinka doručili náš návrh na obnovu konania č.j. SÚ204/800/2014-2985/2015/10/HAN a jeho preskúmanie mimo odvolacie konanie. O tomto podaní
sa do dnešného dňa nerozhodlo, preto žiadame konania č. ŠSÚ-68/260-1202/2016/2/HAN, SÚ77-245/1159/2016/2/ŠIN, SÚ-77-245/1170/2016/3/ŠIN, SÚ-78- 247/1171/2016/2/ŠIN, SÚ-77247/1189/2016/3/ŠIN prerušené podľa §29 ods.l Správneho poriadku.
Zároveň navrhujeme, aby v predmetnej veci bolo zvolané ústne prerokovanie podľa §21
Správneho poriadku.
____________________________________________
Stavebný úrad sa vznesenými námietkami zaoberal a nevyhovel námietkam účastníka konania
z nasledovných dôvodov:
- stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka Mgr. Juraja Kavackého, zastúpeného Mgr.
Darinou Marunovou zo dňa 27.03.2017 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom
listom zo dňa 11.04.2017 začatie konania o dodatočnom povolení stavby rodinného domu na
pozemku p.č.329/135 k.ú. Rovinka podľa § 88 ods.1 písm. b) a § 88a stavebného zákona,
podľa § 61 ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania. Súčasne upozornil
účastníkov a dotknuté orgány, že na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť
uplatnené v územnom konaní sa neprihliadne.
Územného konania na stavbu „ Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami – I.etapa“ sa
zúčastnil p. Marcel Slávik – predseda Združenia domových samospráv, ktorý si v územnom
konaní uplatnil pripomienky, ktorým stavebný úrad vyhovel. Stavebný úrad vydal na
horeuvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.j.SÚ-37-161/2528/2016/36/Šin.
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dňa 30.08.2016 a doručené bolo všetkým účastníkom konania. Nakoľko sa nikto z účastníkov
konania neodvolal, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Vzhľadom k tomu, že námietky Združenia domových samospráv boli vznesené už v zisťovacom
konaní podľa zák.č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a boli uplatnené aj pri
územnom pojednávaní resp. mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní, stavebný úrad
v tomto konaní o dodatočnom povolení stavby na ne neprihliadol.
Námietkami, ktoré sa netýkajú dodatočného povolenia stavby rodinného domu s dvomi
bytovými jednotkami na parc.č.329/135 k.ú. Rovinka a námietkami, ktoré sú zmätočné, sa
stavebný úrad nezaoberal.
_________________________________________________
V konaní o dodatočnom povolení stavby rodinného domu stavebný úrad skúmal, či jej
dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejným záujmom chráneným staveným zákonom alebo
osobitnými predpismi, a to najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, vyjadrené
v územnoplánovacej dokumentácii, územnoplánovacích podkladoch, ďalej so starostlivosťou o
životné prostredie, so základnými požiadavkami na stavby podľa stavebného zákona, podľa
všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a podľa osobitných záujmov chránených orgánmi
štátnej správy podľa osobitných predpisov v konaniach podľa stavebného zákona, najmä orgány
požiarnej ochrany, ochrany zdravia ľudí, ochrany ovzdušia, prírody a krajiny, odpadového
hospodárstva.
Po vyhodnotení žiadosti , predložených dokladov a projektovej dokumentácie stavebný úrad
konštatuje, že v konaní bolo preukázané, že dodatočne povoľovaná stavba nie je realizovaná
v rozpore s verejnými záujmami.
Podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie pre Obec Rovinka, ktorou je Územný plán obce
Rovinka schválený Obecným zastupiteľstvom uznesením č.15/2001 zo dňa 11.7.2001 v znení jeho
zmien a doplnkov č.1/2009 schválenými Obecným zastupiteľstvom uznesením č.77/2010 zo dňa
13.10.2010 a zmeny územného plánu obce Rovinka – jún 2012, schválené v obecnom zastupiteľstve
uznesením č.4/2013 dňa 9.01.2013 ( ďalej len platný UP ) je pozemok parc.č.329/135 kat.územie
Rovinka
zaradený do funkčnej plochy F1-F-8 – individuálne formy bývania a na 25 rodinných
domov vo funkčnej ploche F1-F-8 bolo dňa 30.08.2016 vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod
č.j.SÚ-37-161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Dotknuté orgány, ktoré posudzovali projektovú dokumentáciu stavby podľa osobitných predpisov,
nevzniesli žiadne námietky, resp. dali podmienky pre jej realizáciu tak, ako je to uvedené
v podmienkach pre dokončenie stavby.
Stavba je voči všetkým susedným pozemkom umiestnená podľa § 6 ods. ods.3 vyhl.č.532/2002 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.
K žiadosti bola predložená predpísaná projektová dokumentácia, ktorá rešpektuje všeobecne
technické požiadavky na výstavbu, ochranu životného prostredia a je vypracovaná oprávneným
projektantom.
Stavbou nie sú dotknuté záujmy ochrany prírody.
K vydaniu povolenia sa kladne vyjadrili dotknuté orgány a právnické osoby s podmienkami, ktoré sú
uvedené vo výroku rozhodnutia.
Bez pripomienok vydali kladné stanoviská:
- OR Hasičského a záchranného zboru Pezinok stanovisko zo dňa 08.12.2016.
Ďalej bolo predložené:
- Záväzné stanovisko OÚ Senec, odboru ŽP, úseku posudzovania vplyvov na ŽP zo dňa
12.04.2017, v ktorom konštatuje, že návrh na vydanie stavebného povolenia na „novostavbu
rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami“ na p..č.329/135 k.ú. Rovinka je z koncepčného
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OBEC ROVINKA
PSČ 900 41 Rovinka 350

Č.j.:SÚ-100-291/2622/2017/14/Šin.

Rovinka, dňa 07.08.2017

ROZHODNUTIE
Obec Rovinka zastúpená starostom, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len „stavebný
úrad“) podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 2 písm. e) a § 4 zákona
č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky
v znení neskorších predpisov, podľa § 66 stavebného zákona, ako aj podľa príslušných ustanovení zákona č.
71/l967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny
poriadok“), po vykonanom stavebnom konaní vydáva
stavebné povolenie
stavebníkovi

:

Mgr. Juraj Kavacký, Segnerova č.6, Bratislava

na stavbu

:

„ Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami „
- spevnená plocha pre päť parkovacích stání
- domové prípojky vody, kanalizácie a elektriny

miesto stavby

:

druh stavby

:

novostavba

účel stavby

:

bytová budova – bývanie

parcela č.329/125
katastrálne územie Rovinka

Na stavbu
bolo vydané
rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Podmienky pre realizáciu stavby :
Predmetom povolenia je novostavba samostatne stojaceho dvojpodlažného
objektu, bez
podpivničenia, v ktorom sú riešené dve bytové jednotky. Zastrešený bude plochou strechou
Stavba bude napojená domovými prípojkami na jestvujúce verejné rozvody elektriny, vody a kanalizácie,
ktoré sú dovedené na hranicu pozemku. Pre potreby rodinného domu bude na vlastnom pozemku vytvorených
päť parkovacích stání.
1) Stavba sa osadí presne podľa zakreslenia v situácii umiestnenia stavby, ktorá je nedeliteľnou súčasťou
overenej projektovej dokumentácie, t.j.:
- min. 3,500 m od pozemku parc.č.329/129 k.ú. Rovinka
- min. 10,775 m od pozemku parc.č.329/126 k.ú. Rovinka
- min. 3,530 m a max.4,825 m od pozemku parc.č.329/124 k.ú. Rovinka
- min. 5,500 m od pozemku parc.č.329/59 k.ú. Rovinka – zo strany budúcej miestnej komunikácie
1.2 zastavaná plocha stavby : 139,21 m2
1.3 podlahová plocha stavby: 220,15 m2
1.4 maximálna výška stavby : + 7,040 m od ± 0,00 = úroveň podlahy I.NP
1.5 tvar strechy : plochá.
1.6 doba trvania stavby : trvalá.
2) Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie stavby oprávnenou osobou ( § 75 stavebného zákona ).
3) So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí tunajší
stavebný úrad.

4) Stavba bude uskutočnená podľa predloženej overenej projektovej dokumentácie, ktorá je nedeliteľnou
súčasťou tohto rozhodnutia.
5) Pre uskutočnenie stavby sa určuje lehota do 24 mesiacov od začatia stavby.
6) Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
7) Počas stavebných prác musí stavebník urobiť opatrenia a postupovať v zmysle ustanovení vyhlášky
Min.práce a sociálnych vecí 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.
8) Stavba sa bude realizovať dodavateľsky. Zhotoviteľom stavby je oprávnená spoločnosť JADRAN rental
services s.r.o., Svetlá č.1 Bratislava.
9) Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom " Stavba povolená" s týmito
údajmi:
označenie stavby
označenie stavebníka
kto stavbu realizuje
kto stavbu povolil
termín začatia a ukončenia stavby
10) Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k pôsobeniu škôd na
cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých
opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
11) Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia
stavebných prác.
12) Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby.
13) Stavebník je povinný v zmysle § 43f stavebného zákona uskutočňovať stavbu a používať stavebné
výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov ( zák.č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch ) vhodné na
použitie v stavbe.
14) Stavebník dodrží pri realizácii stavby tieto podmienky dotknutých orgánov a právnických osôb:
Podmienky Západoslovenskej distribučnej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 10.11.2016:

Hore uvedená stavba bude napojená z vyprojektovanej NIM káblovej distribučnej siete po jej
vybudovaní a uvedení do prevádzky z vyprojektovaných NIM rozpojovacích istiacich skríň SR
8/2, SR 8/3 a SR 8/4 za predpokladu vybudovania štyroch nových NN káblových prípojok a
štyroch skupinových elektromerových rozvádzačov pre dve odberné miesta na vlastné náklady
žiadateľa pričom deliacim miestom budú poistkové spodky v hore uvedených NN rozpojovacích
istiacich skriniach SR. Vyprojektovanú NN káblovú distribučnú sieť vybuduje spoločnosť
Západoslovenská distribučná, a.s., ako súčasť stavby „Rovinka, MOK pre výstavbu rodinných
domov, TS 630 kVA, Prípojky VN a NN" na základe Zmluvy o spolupráci č. 1613100030-ZoS
uzatvorenej medzi spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. a spoločnosťou Bakoš I Jurík,
s.r.o..

Skupinové elektromerové rozvádzače budú umiestnené na verejne prístupnom mieste na hranici
pozemku tak, aby boli prístupné pracovníkom energetiky v každú dennú a nočnú dobu zodpovedný investor.

Pripojenie budúcich koncových odberateľov bude riešené samostatne na základe Zmlúv o
pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľov do distribučnej sústavy spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby.

Hlavný istič pred elektromerom bude 3 x 32 A char. B pre každé odberné miesto.

Stavebník je povinný rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti
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 VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN
Čulenova č. 3.



Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je
potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov
patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..

Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach
dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.

Pri prácach na zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
požiadať pracovníka TSEZ Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku odpadového hospodárstva,
uvedené v stanovisku zo dňa 16.12.2016:

Stavebník je povinný dodržať ust.zák.č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
o odpadoch.

Vzniknutý nevyužitý odpad uložiť na riadenú skládku. Doklad o zneškodnení odpadu
predložiť na OÚ v Senci, odbor ŽP – úsek odpadového hospodárstva a pri kolaudácii
stavby.

Pri stavebných prácach a preprave stavebného materiálu dodržiavať čistotu na priľahlých
komunikáciách a verejných priestranstvách. Pri realizácii stavby nevytvárať
medziskládky.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku ochrany prírody, uvedené
v stanovisku zo dňa 12.12.2016:



Na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na
území SR) podľa zákona 5. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Územie sa nachádza mimo chránených území siete NATURA 2000, na území,
kde platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na území SR).

Pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne § 4, ods. 1 cit. zákona a to: každý je pri
vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť lebo zničiť rastliny alebo
živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich
zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

V zmysle § 9, ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
zákona č. 479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. O
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa
vyjadrenie pre vydanie stavebného povolenia nevyžaduje, ak sa jedná o činnosť v
súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce, v jej zastavanom území.
Podmienky Bratislavskej vodárenskej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 21.11.2016:




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.



K žiadosti o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu nie je
možné sa vyjadriť, nakoľko navrhované riešenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej
prípojky je pripojené na rozvody, ktoré nie sú v majetku ani v prevádzke BVS.

O pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu bude možné
požiadať až po dobudovaní verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, kolaudácii a po
majetkoprávnom vysporiadaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s BVS a.s.
15) Osobitné podmienky

Počas výstavby je stavebník povinný dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia obce
Rovinka.
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Zariadenie staveniska, pomocné konštrukcie a iné technické zariadenia musia byť
bezpečné, stavenisko musí byť vhodným spôsobom oplotené a zabezpečené proti
prístupu nepovolaných osôb.

Vozidlá stavby musia vychádzať zo staveniska na miestnu komunikáciu, ako aj na cestu
I/63 bez zvyškov zeminy resp. iného znečistenia. Ich čistenie bude zabezpečené v zmysle
predloženého Projektu organizácie výstavby.
16) Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudáciu
podá stavebník písomne na Obecnom úrade Rovinka
17) V kolaudačnom konaní stavebník preukáže, akým spôsobom sú odvádzané dažďové vody zo
strechy do vsaku ( fotodokumentácia konkrétneho vsakovacieho systému pred jeho zasypaním )
a zo spevnených plôch ( parkovacích stání ).
Odvod dažďových vôd do verejnej kanalizácie a uličného vsakovacieho systému sa nepovoľuje.
18) Stavebník ďalej ku kolaudačnému konaniu predloží:

doklad o zameraní stavby ( geometrický plán ),

doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok (revízne správy, protokoly ),

doklady o overení vhodných stavebných výrobkov ( certifikáty ),

právoplatné stavebné povolenie,

preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní

právoplatné kolaudačné rozhodnutia na komunikácie

právoplatné kolaudačné rozhodnutie na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriny a

energetický certifikát stavby.
V stavebnom konaní vznieslo námietky Združenie domových samospráv Námestie SNP č.13,
Bratislava, ktorým stavebný úrad nevyhovel.
Za vydanie tohto rozhodnutia bol podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov zaplatený poplatok v sume 50,00 €.
ODÔVODNENIE
Mgr. Darina Marunová, Krajná č.23 Dunajská Lužná, ktorá je splnomocnená zastupovať
stavebníka Mgr. Juraja Kavackého podala tunajšiemu stavebnému úradu žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na
novostavbu
rodinného
domu s dvomi bytovými jednotkami,
s vybudovaním domových prípojok vody, kanalizácie, elektriny, spevnenej plochy pre päť
parkovacích stání na pozemku parc.č.329/125 kat.územie Rovinka.
Právo realizovať stavbu na pozemku parc.č.329/125 kat.územie Rovinka stavebník v konaní
preukázal v súlade s § 58 ods. 2 stavebného zákona, a to preukázal iné právo k pozemku podľa § 139
ods.1 predložením „ Nájomnej zmluvy „ , uzatvorenej s vlastníkom pozemku spoločnosťou 3P
Development s.r.o. dňa 31.10.2016.
Na stavby rodinných domov, ktorého súčasťou je pozemok parc.č.329/125 k.ú. Rovina, bolo obcou
Rovinka
vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Na základe uvedeného oznámil stavebný úrad účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie
stavebného konania, upustil podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho
zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány si mohli uplatniť námietky a pripomienky v určenej
lehote.
V lehote dňa 28.06.2017 vzniesol námietky účastník konania domových samospráv Bratislava v znení:

dotknutá verejnosť Združenie

Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l resp. §59 ods.l
písm.c Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006
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Z.z. v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Novostavba rodinného domu s dvomi
bytovými jednotkami" uplatňuje nasledovné pripomienky:
• K predmetnej stavbe „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom
si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2
posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených
pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových
samospráv. Podľa §140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho
konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné územné
konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní
uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom stavebnom konaní o povolení
stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
Nakoľko na predmetné stavby bolo vedené jedno zisťovacie konanie ako na zámer, ktorého
predmetom bol súbor stavieb; vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľom je v každom
prípade tá istá fyzická osoba, je nutné chápať uvedené konania ako jednotlivé stavby jednej
veľkej spoločnej stavby, ktorej predmetom by malo by súbor stavieb pozostávajúci z
jednotlivých čiastkových stavieb so zázemím.
Vzhľadom na uvedené žiadame, aby sa predmetné konania v záujme hospodárnosti podľa §3
ods.4 Správneho poriadku a v záujme rovnakého rozhodovania podľa §3 ods.5 Správneho
poriadku zlúčili do jedného stavebného konania o povolení súboru stavieb.
• Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej
kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného
zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.
Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický
orgán MDVaRR SR) ako aj príslušného správcu dotknutých
komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.
• Žiadame, aby okolie stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo upravené ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich
pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní.
• Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj aj tzv. dažďové
záhrady
Dažďové záhrady plnia dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu
mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k
psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene
a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj krajinárske dielo.
Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia),
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj zákona
o odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame preto,
aby sa nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí musí
správny orgán uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v zmysle
§47 Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l resp. §59
ods.l písm.c Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA
č.24/2006 Z.z. v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Novostavba rodinného
domu s dvomi bytovými jednotkami" uplatňuje nasledovné pripomienky:
• K predmetnej stavbe „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom
si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2
posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených
pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových
samospráv. Podľa §140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho
konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné územné
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konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní
uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom stavebnom konaní o povolení
stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
Nakoľko na predmetné stavby bolo vedené jedno zisťovacie konanie ako na zámer,
ktorého predmetom bol súbor stavieb; vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľom
je v každom prípade tá istá fyzická osoba, je nutné chápať uvedené konania ako
jednotlivé stavby jednej veľkej spoločnej stavby, ktorej predmetom by malo by
súbor stavieb pozostávajúci z jednotlivých čiastkových stavieb so zázemím.
Vzhľadom na uvedené žiadame, aby sa predmetné konania v záujme hospodárnosti podľa
§3 ods.4 Správneho poriadku a v záujme rovnakého rozhodovania podľa §3 ods.5
Správneho poriadku zlúčili do jedného stavebného konania o povolení súboru stavieb.

•

•

•

Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej
kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného
zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.
Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický
orgán MDVaRR SR) ako aj príslušného správcu dotknutých
komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.
Žiadame, aby okolie stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo upravené ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich
pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní.
Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj aj tzv. dažďové
záhrady
Dažďové
záhrady plnia dôležité ekostabilizačné
funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických dňoch,
svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody
späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako
aj krajinárske dielo.

Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia),
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj zákona o
odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame preto, aby sa
nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí musí správny orgán
uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v zmysle §47
• Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou ,
ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania
minimálne 8 I vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znižia tepelné napätie v danom
území . Prípustné je aj použitie vodu-priepustných asfaltových zmesí s vhodným
podložím.
Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú,
spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s
koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie
pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem,
technických predpisová objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej
infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým
pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú
prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej
infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na
webovom sídle Slovenskej správy ciest 6

Navrhované stavebno-konštrukčné prvky
dažďových záhrad a retenčných povrchov
spevnených plôch plne vyhovujú týmto technickým predpisom a je preto nutné ich v
povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s ohľadom na ustanovenia iných zákonov.
Združenie domových samospráv na požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti.
- geotextília netkaná protiropná
- separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL)
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A
- výstužná geomreža

» Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci stavebného
konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a
ostatných vodných stavieb, nakoľko tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho
hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
« Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a
s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5
zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti
životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Týmito otázkami sa zaoberajú aj tri
predchádzajúce body nášho stanoviska. Technické riešenie musí spĺňať isté kvalitatívne aj
technické parametre pričom nami navrhované pripomienky sú zrealizovateľné v našich
podmienkach. Viac k tejto téme napr.:
www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach.

V predchádzajúcich bodoch sme požadovali a navrhli konkrétne overené opatrenia;
pripúšťame však aj alternatívne opatrenia ak navrhovateľ preukáže minimálne obdobnú
funkcionalitu a účinnosť.
Uvedenou požiadavkou sa napĺňajú požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm.j
Stavebného zákona v súlade s adaptačnou stratégiou SR na nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č.148/2014. V zmysle §3 ods.5 zákona
OPK č.543/2002 Z.z. je žiadateľ povinný zapracovať tieto opatrenia do dokumentácie pre
stavebné konanie.
• Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie:
v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a
majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich
prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných
procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu
pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad
mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných
jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V
ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5% až 10%. V dôsledku zvýšenej
oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom
prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je
prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený.
Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného
sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane
fauny aj flóry v priľahlom povodí.
• Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vinám horúčav: • Zabezpečíť zvyšovanie
podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách
miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb,
napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu,
tienením transparentných výplni otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu,
svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre •
Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie,
materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam •
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Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa
klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v
prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
• Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc: Zabezpečiť a
podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu
vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
• Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné
využívanie dažďovej a odpadovej vody
» Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a
podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických
opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej
infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej
kapacity územia diverzifikovanim štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným
zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu
nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na
urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať
zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v
sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať
renaturáciu a ochranu tokov a mokradi
• Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečíť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedou farbou
• Uvedené pripomienky žiadame uviesť v stavebnom povolení ako podmienku podľa
§66 ods.3 písm. b ods.4 písm. d Stavebného zákona.
S realizáciou stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami" súhlasíme
za predpokladu splnenia vyššie uvedených pripomienok a návrhov.

Zároveň Vás v súlade s §23 ods.l Správneho poriadku žiadame o doručenie
elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami
uplatnených pripomienok, t.j.:
» Koordinačná situácia
• Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
• Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia
• Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej
zelene, odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia retenčnej
dlažby
Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v
stavebnom rozhodnutí.
Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.l resp. ods.3 Správneho poriadku cestou
elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
____________________________________________
Stavebný úrad sa vznesenými námietkami zaoberal a nevyhovel námietkam účastníka konania
z nasledovných dôvodov:
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Podľa § 61 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania
dotknutým orgánom štátnej správy, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri
ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo
mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa
neprihliada.
Podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho
pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
-

stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka Mgr. Juraja Kavackého, zastúpeného Mgr.
Darinou Marunovou zo dňa 21.04.2017 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom
listom zo dňa 06.06.2017 začatie stavebného konania na novostavbu rodinného domu na
pozemku p.č.329/125 k.ú. Rovinka v súlade s § 61 ods.1 stavebného zákona a v súlade s § 61
ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania. Súčasne upozornil účastníkov a
dotknuté orgány, že na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené
v územnom konaní sa neprihliadne.
Územného konania na stavbu „ Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami – I.etapa“ sa
zúčastnil p. Marcel Slávik – predseda Združenia domových samospráv, ktorý si v územnom
konaní uplatnil pripomienky, ktorým stavebný úrad vyhovel. Stavebný úrad vydal na
horeuvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.j.SÚ-37-161/2528/2016/36/Šin.
dňa 30.08.2016 a doručené bolo všetkým účastníkom konania. Nakoľko sa nikto z účastníkov
konania neodvolal, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Vzhľadom k tomu, že námietky Združenia domových samospráv boli vznesené už v zisťovacom
konaní podľa zák.č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a boli uplatnené aj
v územnom konaní resp. mohli byť uplatnené v územnom konaní, stavebný úrad v tomto
stavebnom konaní na ne neprihliadol.
Námietkami, ktoré sa reálne netýkajú povolenia stavby rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami na parc.č.329/125 k.ú. Rovinka sa stavebný úrad nezaoberal.
Žiadosti o doručenie elektronickej kópie spisu resp. jeho časti:
- Koordinačnú situáciu stavebný úrad Združeniu domových samospráva poslal e-mailom.
- Dopravné napojenie bolo predmetom samostatného správneho konania a povolenia.
- Časť sprievodnej správy týkajúca sa odpadového hospodárstva zaslaná Združeniu
domových samospráv e-mailom.
- Požiadavka zaslania sprievodnej správy týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL),
cestnej zelene, odtoku povrchu komunikácií, vyhodnotenie možnosti použitia retenčnej
dlažby je irelevantná, nakoľko nie je predmetom tohto konania a sprievodná správa ich
neobsahuje.

_________________________________________________
Žiadosť stavebníka Mgr. Juraja Kavackého bola preskúmaná podľa § 62 až 65 stavebného zákona.
Bolo zistené, že stavba rodinného domu na pozemku parc.č.329/125 kat.územie Rovinka je
umiestnená v súlade s podmienkami územného rozhodnutia.
Stavba je voči všetkým susedným pozemkom umiestnená podľa § 6 ods. ods.3 vyhl.č.532/2002 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.
K žiadosti
o vydanie stavebného povolenia bola predložená predpísaná projektová
dokumentácia, ktorá rešpektuje všeobecne technické požiadavky na výstavbu, ochranu životného
prostredia a je vypracovaná oprávneným projektantom.
Stavbou nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody.
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OBEC ROVINKA
PSČ 900 41 Rovinka 350

Č.j.:SÚ-101-292/2624/2017/13/Šin.

Rovinka, dňa 07.08.2017

ROZHODNUTIE
Obec Rovinka zastúpená starostom, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len
„stavebný úrad“) podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
podľa § 2 písm. e) a § 4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa § 66 stavebného zákona,
ako aj podľa príslušných ustanovení zákona č. 71/l967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), po vykonanom stavebnom konaní
vydáva
stavebné povolenie
stavebníkovi

:

Mgr. Juraj Kavacký, Segnerova č.6, Bratislava

na stavbu

:

„ Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami „
- spevnená plocha pre päť parkovacích stání
- domové prípojky vody, kanalizácie a elektriny

miesto stavby

:

druh stavby

:

novostavba

účel stavby

:

bytová budova – bývanie

parcela č.329/127
katastrálne územie Rovinka

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Podmienky pre realizáciu stavby :
Predmetom povolenia je novostavba samostatne stojaceho dvojpodlažného objektu, bez
podpivničenia, v ktorom sú riešené dve bytové jednotky. Zastrešený bude plochou strechou.
Stavba bude napojená domovými prípojkami na jestvujúce verejné rozvody elektriny, vody
a kanalizácie, ktoré sú dovedené na hranicu pozemku. Pre potreby rodinného domu bude na vlastnom
pozemku vytvorených päť parkovacích stání.
1) Stavba sa osadí presne podľa zakreslenia v situácii umiestnenia stavby, ktorá je nedeliteľnou
súčasťou overenej projektovej dokumentácie, t.j.:
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- min. 4,985 m od pozemku parc.č.329/128 k.ú. Rovinka
- min. 3,550 m od pozemku parc.č.329/130 k.ú. Rovinka
- min. 5,865 m a max.9,275 m od pozemku parc.č.329/126 k.ú. Rovinka
- min. 5,885 m od pozemku parc.č.329/57 k.ú. Rovinka – zo strany budúcej miestnej komunikácie
1.2 zastavaná plocha stavby : 139,21 m2
1.3 podlahová plocha stavby: 220,15 m2
1.4 maximálna výška stavby : + 7,040 m od ± 0,00 = úroveň podlahy I.NP
1.5 tvar strechy : plochá.
1.6 doba trvania stavby : trvalá.
2) Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie stavby oprávnenou osobou ( § 75 stavebného zákona ).
3) So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí
tunajší stavebný úrad.
4) Stavba bude uskutočnená podľa predloženej overenej projektovej dokumentácie, ktorá je
nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
5) Pre uskutočnenie stavby sa určuje lehota do 24 mesiacov od začatia stavby.
6) Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
7) Počas stavebných prác musí stavebník urobiť opatrenia a postupovať v zmysle ustanovení
vyhlášky Min.práce a sociálnych vecí 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.
8) Stavba sa bude realizovať dodavateľsky. Zhotoviteľom stavby je oprávnená spoločnosť JADRAN
rental services s.r.o., Svetlá č.1 Bratislava.
9) Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom " Stavba povolená" s týmito
údajmi:
označenie stavby
označenie stavebníka
kto stavbu realizuje
kto stavbu povolil
termín začatia a ukončenia stavby
10) Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k pôsobeniu
škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby
vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na
životné prostredie.
11) Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia
stavebných prác.
12) Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby.
13) Stavebník je povinný v zmysle § 43f stavebného zákona uskutočňovať stavbu a používať
stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov ( zák.č.90/1998 Z.z. o stavebných
výrobkoch ) vhodné na použitie v stavbe.
14) Stavebník dodrží pri realizácii stavby tieto podmienky dotknutých orgánov a právnických osôb:
Podmienky Západoslovenskej distribučnej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 10.11.2016:

Hore uvedená stavba bude napojená z vyprojektovanej NIM káblovej distribučnej siete
po jej vybudovaní a uvedení do prevádzky z vyprojektovaných NIM rozpojovacích
istiacich skríň SR 8/2, SR 8/3 a SR 8/4 za predpokladu vybudovania štyroch nových NN
káblových prípojok a štyroch skupinových elektromerových rozvádzačov pre dve
odberné miesta na vlastné náklady žiadateľa pričom deliacim miestom budú poistkové
spodky v hore uvedených NN rozpojovacích istiacich skriniach SR. Vyprojektovanú NN
káblovú distribučnú sieť vybuduje spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., ako
súčasť stavby „Rovinka, MOK pre výstavbu rodinných domov, TS 630 kVA, Prípojky
VN a NN" na základe Zmluvy o spolupráci č. 1613100030-ZoS uzatvorenej medzi
spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. a spoločnosťou Bakoš I Jurík, s.r.o..

Skupinové elektromerové rozvádzače budú umiestnené na verejne prístupnom mieste na
hranici pozemku tak, aby boli prístupné pracovníkom energetiky v každú dennú a nočnú
dobu - zodpovedný investor.
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Pripojenie budúcich koncových odberateľov bude riešené samostatne na základe Zmlúv o
pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľov do distribučnej sústavy spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby.

Hlavný istič pred elektromerom bude 3 x 32 A char. B pre každé odberné miesto.

Stavebník je povinný rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti
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 VVN a zariadenia oznamovacie na
tíme správy sietí VVN Čulenova č.

Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je
potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov
patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..

Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach
dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.

Pri prácach na zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
požiadať pracovníka TSEZ Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku odpadového hospodárstva,
uvedené v stanovisku zo dňa 16.12.2016:

Stavebník je povinný dodržať ust.zák.č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
o odpadoch.

Vzniknutý nevyužitý odpad uložiť na riadenú skládku. Doklad o zneškodnení odpadu
predložiť na OÚ v Senci, odbor ŽP – úsek odpadového hospodárstva a pri kolaudácii
stavby.

Pri stavebných prácach a preprave stavebného materiálu dodržiavať čistotu na priľahlých
komunikáciách a verejných priestranstvách. Pri realizácii stavby nevytvárať
medziskládky.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku ochrany prírody, uvedené
v stanovisku zo dňa 12.12.2016:



Na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na
území SR) podľa zákona 5. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Územie sa nachádza mimo chránených území siete NATURA 2000, na území,
kde platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na území SR).

Pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne § 4, ods. 1 cit. zákona a to: každý je pri
vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť lebo zničiť rastliny alebo
živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich
zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

V zmysle § 9, ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
zákona č. 479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. O
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa
vyjadrenie pre vydanie stavebného povolenia nevyžaduje, ak sa jedná o činnosť v
súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce, v jej zastavanom území.
Podmienky Bratislavskej vodárenskej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 21.11.2016:




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.
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K žiadosti o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu nie je
možné sa vyjadriť, nakoľko navrhované riešenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej
prípojky je pripojené na rozvody, ktoré nie sú v majetku ani v prevádzke BVS.

O pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu bude možné
požiadať až po dobudovaní verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, kolaudácii a po
majetkoprávnom vysporiadaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s BVS a.s.
15) Osobitné podmienky

Počas výstavby je stavebník povinný dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia obce
Rovinka.

Zariadenie staveniska, pomocné konštrukcie a iné technické zariadenia musia byť
bezpečné, stavenisko musí byť vhodným spôsobom oplotené a zabezpečené proti
prístupu nepovolaných osôb.

Vozidlá stavby musia vychádzať zo staveniska na miestnu komunikáciu, ako aj na cestu
I/63 bez zvyškov zeminy resp. iného znečistenia. Ich čistenie bude zabezpečené v zmysle
predloženého Projektu organizácie výstavby.
16) Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudáciu
podá stavebník písomne na Obecnom úrade Rovinka
17) V kolaudačnom konaní stavebník preukáže, akým spôsobom sú odvádzané dažďové vody zo
strechy do vsaku ( fotodokumentácia konkrétneho vsakovacieho systému pred jeho zasypaním )
a zo spevnených plôch ( parkovacích stání ).
Odvod dažďových vôd do verejnej kanalizácie a uličného vsakovacieho systému sa nepovoľuje.
18) Stavebník ďalej ku kolaudačnému konaniu predloží:

doklad o zameraní stavby ( geometrický plán ),

doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok (revízne správy, protokoly ),

doklady o overení vhodných stavebných výrobkov ( certifikáty ),

právoplatné stavebné povolenie,

preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní

právoplatné kolaudačné rozhodnutia na komunikácie

právoplatné kolaudačné rozhodnutie na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriny a

energetický certifikát stavby.
V stavebnom konaní vznieslo námietky Združenie domových samospráv Námestie SNP č.13,
Bratislava, ktorým stavebný úrad nevyhovel.
Za vydanie tohto rozhodnutia bol podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov zaplatený poplatok v sume 50,00 €.
ODÔVODNENIE
Mgr. Darina Marunová, Krajná č.23 Dunajská Lužná, ktorá je splnomocnená zastupovať
stavebníka Mgr. Juraja Kavackého podala tunajšiemu stavebnému úradu žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na
novostavbu
rodinného
domu s dvomi bytovými jednotkami,
s vybudovaním domových prípojok vody, kanalizácie, elektriny, spevnenej plochy pre päť
parkovacích stání na pozemku parc.č.329/127 kat.územie Rovinka.
Právo realizovať stavbu na pozemku parc.č.329/127 kat.územie Rovinka stavebník v konaní
preukázal v súlade s § 58 ods. 2 stavebného zákona, a to preukázal iné právo k pozemku podľa § 139
ods.1 predložením „ Nájomnej zmluvy „ , uzatvorenej s vlastníkom pozemku spoločnosťou 3P
Development s.r.o. dňa 31.10.2016.
Na stavby rodinných domov, ktorého súčasťou je pozemok parc.č.329/127 k.ú. Rovinka, bolo obcou
Rovinka
vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Na základe uvedeného oznámil stavebný úrad účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie
stavebného konania, upustil podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho
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zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány si mohli uplatniť námietky a pripomienky v určenej
lehote.
V lehote dňa 28.06.2017 vzniesol námietky účastník konania domových samospráv Bratislava v znení:

dotknutá verejnosť Združenie

Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l resp. §59 ods.l
písm.c Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006
Z.z. v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Novostavba rodinného domu s dvomi
bytovými jednotkami" uplatňuje nasledovné pripomienky:
• K predmetnej stavbe „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom
si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2
posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených
pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových
samospráv. Podľa §140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho
konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné územné
konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní
uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom stavebnom konaní o povolení
stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
Nakoľko na predmetné stavby bolo vedené jedno zisťovacie konanie ako na zámer, ktorého
predmetom bol súbor stavieb; vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľom je v každom
prípade tá istá fyzická osoba, je nutné chápať uvedené konania ako jednotlivé stavby jednej
veľkej spoločnej stavby, ktorej predmetom by malo by súbor stavieb pozostávajúci z
jednotlivých čiastkových stavieb so zázemím.
Vzhľadom na uvedené žiadame, aby sa predmetné konania v záujme hospodárnosti podľa §3
ods.4 Správneho poriadku a v záujme rovnakého rozhodovania podľa §3 ods.5 Správneho
poriadku zlúčili do jedného stavebného konania o povolení súboru stavieb.
• Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej
kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného
zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.
Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický
orgán MDVaRR SR) ako aj príslušného správcu dotknutých
komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.
• Žiadame, aby okolie stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo upravené ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich
pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní.
• Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj aj tzv. dažďové
záhrady
Dažďové záhrady plnia dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu
mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k
psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene
a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj krajinárske dielo.
Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia),
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj zákona
o odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame preto,
aby sa nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí musí
správny orgán uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v zmysle
§47 Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l resp. §59
ods.l písm.c Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA
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č.24/2006 Z.z. v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Novostavba rodinného
domu s dvomi bytovými jednotkami" uplatňuje nasledovné pripomienky:
• K predmetnej stavbe „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom
si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2
posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených
pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových
samospráv. Podľa §140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho
konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné územné
konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní
uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom stavebnom konaní o povolení
stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
• Nakoľko na predmetné stavby bolo vedené jedno zisťovacie konanie ako na zámer,
ktorého predmetom bol súbor stavieb; vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľom
je v každom prípade tá istá fyzická osoba, je nutné chápať uvedené konania ako
jednotlivé stavby jednej veľkej spoločnej stavby, ktorej predmetom by malo by
súbor stavieb pozostávajúci z jednotlivých čiastkových stavieb so zázemím.
Vzhľadom na uvedené žiadame, aby sa predmetné konania v záujme hospodárnosti podľa
§3 ods.4 Správneho poriadku a v záujme rovnakého rozhodovania podľa §3 ods.5
Správneho poriadku zlúčili do jedného stavebného konania o povolení súboru stavieb.
•

•

•

Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej
kapacitnosti a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného
zákona o budovaní dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.
Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický
orgán MDVaRR SR) ako aj príslušného správcu dotknutých
komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.
Žiadame, aby okolie stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami" bolo upravené ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich
pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní.
Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj aj tzv. dažďové
záhrady
Dažďové
záhrady plnia dôležité ekostabilizačné
funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických dňoch,
svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody
späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako
aj krajinárske dielo.

Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia),
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj zákona o
odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame preto, aby sa
nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí musí správny orgán
uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v zmysle §47
• Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou ,
ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania
minimálne 8 I vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znižia tepelné napätie v danom
území . Prípustné je aj použitie vodu-priepustných asfaltových zmesí s vhodným
podložím.
Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú,
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spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s
koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie
pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem,
technických predpisová objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej
infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým
pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú
prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej
infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na
webovom sídle Slovenskej správy ciest Navrhované stavebno-konštrukčné prvky
dažďových záhrad a retenčných povrchov
spevnených plôch plne vyhovujú týmto technickým predpisom a je preto nutné ich v
povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s ohľadom na ustanovenia iných zákonov.
Združenie domových samospráv na požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti.
- geotextília netkaná protiropná
- separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL)
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A
- hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A
- výstužná geomreža

» Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci stavebného
konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a
ostatných vodných stavieb, nakoľko tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho
hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
« Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a
s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5
zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti
životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Týmito otázkami sa zaoberajú aj tri
predchádzajúce body nášho stanoviska. Technické riešenie musí spĺňať isté kvalitatívne aj
technické parametre pričom nami navrhované pripomienky sú zrealizovateľné v našich
podmienkach. Viac k tejto téme napr.:
www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach.

V predchádzajúcich bodoch sme požadovali a navrhli konkrétne overené opatrenia;
pripúšťame však aj alternatívne opatrenia ak navrhovateľ preukáže minimálne obdobnú
funkcionalitu a účinnosť.
Uvedenou požiadavkou sa napĺňajú požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm.j
Stavebného zákona v súlade s adaptačnou stratégiou SR na nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č.148/2014. V zmysle §3 ods.5 zákona
OPK č.543/2002 Z.z. je žiadateľ povinný zapracovať tieto opatrenia do dokumentácie pre
stavebné konanie.
• Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie:
v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a
majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich
prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných
procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu
pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad
mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných
jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad mestami oproti okolitej krajine. V
ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5% až 10%. V dôsledku zvýšenej
oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom
prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je
prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený.
Urbanizácia má vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného
sídla a môže zásadne negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane
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fauny aj flóry v priľahlom povodí.
Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vinám horúčav: • Zabezpečíť zvyšovanie
podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách
miest • Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb,
napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu,
tienením transparentných výplni otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu,
svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre •
Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie,
materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam •
Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa
klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v
prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny
• Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc: Zabezpečiť a
podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu
vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
• Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné
využívanie dažďovej a odpadovej vody
» Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a
podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických
opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej
infraštruktúry nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej
kapacity územia diverzifikovanim štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným
zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu
nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na
urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a podporovať
zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v
sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať
renaturáciu a ochranu tokov a mokradi
• Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečíť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedou farbou
•

• Uvedené pripomienky žiadame uviesť v stavebnom povolení ako podmienku podľa
§66 ods.3 písm. b ods.4 písm. d Stavebného zákona.
S realizáciou stavby „Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami" súhlasíme
za predpokladu splnenia vyššie uvedených pripomienok a návrhov.

Zároveň Vás v súlade s §23 ods.l Správneho poriadku žiadame o doručenie
elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami
uplatnených pripomienok, t.j.:
» Koordinačná situácia
• Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia
• Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia
• Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej
zelene, odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia retenčnej
dlažby
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Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v
stavebnom rozhodnutí.
Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.l resp. ods.3 Správneho poriadku cestou
elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
____________________________________________
Stavebný úrad sa vznesenými námietkami zaoberal a nevyhovel námietkam účastníka konania
z nasledovných dôvodov:
Podľa § 61 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania
dotknutým orgánom štátnej správy, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri
ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo
mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny sa
neprihliada.
Podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho
pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
-

stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka Mgr. Juraja Kavackého, zastúpeného Mgr.
Darinou Marunovou zo dňa 21.04.2017 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom
listom zo dňa 06.06.2017 začatie stavebného konania na novostavbu rodinného domu na
pozemku p.č.329/127 k.ú. Rovinka v súlade s § 61 ods.1 stavebného zákona a v súlade s § 61
ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania. Súčasne upozornil účastníkov a
dotknuté orgány, že na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené
v územnom konaní sa neprihliadne.
Územného konania na stavbu „ Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami – I.etapa“ sa
zúčastnil p. Marcel Slávik – predseda Združenia domových samospráv, ktorý si v územnom
konaní uplatnil pripomienky, ktorým stavebný úrad vyhovel. Stavebný úrad vydal na
horeuvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.j.SÚ-37-161/2528/2016/36/Šin.
dňa 30.08.2016 a doručené bolo všetkým účastníkom konania. Nakoľko sa nikto z účastníkov
konania neodvolal, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Vzhľadom k tomu, že námietky Združenia domových samospráv boli vznesené už v zisťovacom
konaní podľa zák.č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a boli uplatnené aj
v územnom konaní resp. mohli byť uplatnené v územnom konaní, stavebný úrad v tomto
stavebnom konaní na ne neprihliadol.
Námietkami, ktoré sa reálne netýkajú povolenia stavby rodinného domu s dvomi bytovými
jednotkami na parc.č.329/127 k.ú. Rovinka sa stavebný úrad nezaoberal.
Žiadosti o doručenie elektronickej kópie spisu resp. jeho časti:
- Koordinačnú situáciu stavebný úrad Združeniu domových samospráva poslal e-mailom.
- Dopravné napojenie bolo predmetom samostatného správneho konania a povolenia.
- Časť sprievodnej správy týkajúca sa odpadového hospodárstva zaslaná Združeniu
domových samospráv e-mailom.
- Požiadavka zaslania sprievodnej správy týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL),
cestnej zelene, odtoku povrchu komunikácií, vyhodnotenie možnosti použitia retenčnej
dlažby je irelevantná, nakoľko nie je predmetom tohto konania a sprievodná správa ich
neobsahuje.

_________________________________________________

9

OBEC ROVINKA
PSČ 900 41 Rovinka 350

Č.j.:SÚ-69-277/2368/2017/4/Šin.

Rovinka, dňa 11.07.2017

ROZHODNUTIE
Obec Rovinka zastúpená starostom, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len
„stavebný úrad“) podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
podľa § 2 písm. e) a § 4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa § 88 ods.1 písm. b) a §
88a stavebného zákona a podľa §§ 32,33,46 a 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „správny poriadok „ ) dodatočne
povoľuje
stavebníkovi

:

Mgr. Juraj Kavacký, Segnerova č.6, Bratislava

stavbu

:

„ Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami „
- spevnená plocha pre päť parkovacích stání
- domové prípojky vody, kanalizácie a elektriny

miesto stavby

:

parcela č.329/137
katastrálne územie Rovinka

druh stavby

:

novostavba

účel stavby

:

bytová budova – bývanie

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Podmienky pre realizáciu stavby :
Predmetom povolenia je novostavba samostatne stojaceho prízemného objektu, s ustúpeným
II.NP, zastrešený plochou strechou, v ktorom sú riešené dve bytové jednotky a ktoré sú dispozične
odlišné. Jedna bytová jednotka sa nachádza v prízemnej časti stavby a druhá bytová jednotka
v prízemnej časti a v ustúpenom II.NP.
Stavba bude napojená domovými prípojkami na jestvujúce verejné rozvody elektriny, vody
a kanalizácie, ktoré sú dovedené na hranicu pozemku. Pre potreby rodinného domu bude na vlastnom
pozemku vytvorených päť parkovacích stání.
1) Stavba je osadená presne podľa zakreslenia v situácii umiestnenia stavby, ktorá je nedeliteľnou
súčasťou overenej projektovej dokumentácie, t.j.:

1

- 3,510 m od pozemku parc.č.329/138 k.ú. Rovinka
- 3,460 m od pozemku parc.č.329/134 k.ú. Rovinka
- min.4,840 m a max. 5,825 m od pozemku parc.č.329/136 k.ú. Rovinka
- 8,230 m od pozemku parc.č.329/58 k.ú. Rovinka – budúca miestna komunikácia
1.2 zastavaná plocha stavby : 177,54 m2
1.3 podlahová plocha stavby: 183,77 m2
1.4 maximálna výška stavby : + 6,580 m od ± 0,00 = podlaha prízemia
1.5 tvar strechy : plochá.
1.6 doba trvania stavby : trvalá.
2) So stavbou možno pokračovať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí
tunajší stavebný úrad.
3) Stavba bude dokončená podľa predloženej overenej projektovej dokumentácie, ktorá je
nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
4) Pre dokončenie stavby sa určuje lehota do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
5) Počas stavebných prác musí stavebník urobiť opatrenia a postupovať v zmysle ustanovení
vyhlášky Min.práce a sociálnych vecí 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.
6) Stavba sa bude dokončovať dodavateľsky. Zhotoviteľom stavby je oprávnená spoločnosť
JADRAN rental services s.r.o., Svetlá č.1 Bratislava.
7) Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom " Stavba povolená" s týmito
údajmi:
označenie stavby
označenie stavebníka
kto stavbu realizuje
kto stavbu povolil
termín začatia a ukončenia stavby
8) Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k pôsobeniu
škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby
vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na
životné prostredie.
9) Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa prác až do skončenia stavebných
prác.
10) Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby.
11) Stavebník je povinný v zmysle § 43f stavebného zákona uskutočňovať stavbu a používať
stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov ( zák.č.90/1998 Z.z. o stavebných
výrobkoch ) vhodné na použitie v stavbe.
12) Stavebník dodrží pri realizácii stavby tieto podmienky dotknutých orgánov a právnických osôb:
Podmienky Západoslovenskej distribučnej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 06.12.2016:

Hore uvedená stavba bude napojená z vyprojektovanej NN káblovej distribučnej siete po
jej vybudovaní a uvedení do prevádzky z vyprojektovanej NN rozpojovacej istiacej
skrine SR 8/2 za predpokladu vybudovania dvoch nových NN káblových prípojok a
dvoch skupinových elektromerových rozvádzačov pre dve odberné miesta na vlastné
náklady žiadateľa pričom deliacim miestom budú poistkové spodky v hore uvedenej NN
rozpojovacej istiacej skrini SR. Vyprojektovanú NN káblovú distribučnú sieť vybuduje
spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., ako súčasť stavby „Rovinka, MOK pre
výstavbu rodinných domov, TS 630 kVA, Prípojky VN a NN" na základe Zmluvy o
spolupráci č. 1613100030-ZoS uzatvorenej medzi spoločnosťou Západoslovenská
distribučná a.s. a spoločnosťou Bakoš I Jurík, s.r.o..

Skupinové elektromerové rozvádzače budú umiestnené na verejne prístupnom mieste na
hranici pozemku tak, aby boli prístupné pracovníkom energetiky v každú dennú a nočnú
dobu - zodpovedný investor.



Pripojenie budúcich koncových odberateľov bude riešené samostatne na základe Zmlúv
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o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľov do distribučnej sústavy
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby.

Hlavný istič pred elektromerom bude 3 x 25 A char. B pre každé odberné miesto.

Stavebník je povinný rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti
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 VVN a zariadenia oznamovacie na
tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3.

Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto
stavbe je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a
identifikovanie káblov patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..

Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným
spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia
príslušných STN.

Pri prácach na zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s. požiadať pracovníka TSEZ Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku odpadového
hospodárstva, uvedené v stanovisku zo dňa 26.01.2017:



Stavebník je povinný dodržať ust.zák.č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
o odpadoch.

Vzniknutý nevyužitý odpad uložiť na riadenú skládku. Doklad o zneškodnení odpadu
predložiť na OÚ v Senci, odbor ŽP – úsek odpadového hospodárstva a pri kolaudácii
stavby.

Pri stavebných prácach a preprave stavebného materiálu dodržiavať čistotu na priľahlých
komunikáciách a verejných priestranstvách. Pri realizácii stavby nevytvárať
medziskládky.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku ochrany prírody, uvedené
v stanovisku zo dňa 22.12.2016:



Na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na
území SR) podľa zákona 5. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Územie sa nachádza mimo chránených území siete NATURA 2000, na území,
kde platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na území SR).

Pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne § 4, ods. 1 cit. zákona a to: každý je pri
vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť lebo zničiť rastliny alebo
živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich
zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

V zmysle § 9, ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
zákona č. 479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. O
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa
vyjadrenie pre vydanie stavebného povolenia nevyžaduje, ak sa jedná o činnosť v
súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce, v jej zastavanom území.
Podmienky Bratislavskej vodárenskej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 15.12.2016:




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.
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K žiadosti o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu nie je
možné sa vyjadriť, nakoľko navrhované riešenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej
prípojky je pripojené na rozvody, ktoré nie sú v majetku ani v prevádzke BVS.

O pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu bude možné
požiadať až po dobudovaní verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, kolaudácii a po
majetkoprávnom vysporiadaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s BVS a.s.
13) Osobitné podmienky

Počas výstavby je stavebník povinný dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia obce
Rovinka.

Zariadenie staveniska, pomocné konštrukcie a iné technické zariadenia musia byť
bezpečné, stavenisko musí byť vhodným spôsobom oplotené a zabezpečené proti
prístupu nepovolaných osôb.

Vozidlá stavby musia vychádzať zo staveniska na miestnu komunikáciu, ako aj na cestu
I/63 bez zvyškov zeminy resp. iného znečistenia. Ich čistenie bude zabezpečené v zmysle
predloženého Projektu organizácie výstavby.
14) Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudáciu
podá stavebník písomne na Obecnom úrade Rovinka
15) V kolaudačnom konaní stavebník preukáže, akým spôsobom sú odvádzané dažďové vody zo
strechy do vsaku ( fotodokumentácia konkrétneho vsakovacieho systému pred jeho zasypaním )
a zo spevnených plôch ( parkovacích stání ).
Odvod dažďových vôd do verejnej kanalizácie a uličného vsakovacieho systému sa nepovoľuje.
18) Stavebník ďalej ku kolaudačnému konaniu predloží:

doklad o zameraní stavby ( geometrický plán ),

doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok (revízne správy, protokoly ),

doklady o overení vhodných stavebných výrobkov ( certifikáty ),

právoplatné stavebné povolenie,

preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní

právoplatné kolaudačné rozhodnutia na komunikácie

právoplatné kolaudačné rozhodnutie na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriny a

energetický certifikát stavby.
V stavebnom konaní vznieslo námietky Združenie domových samospráv Námestie SNP č.13,
Bratislava, ktorým stavebný úrad nevyhovel.
Za vydanie tohto rozhodnutia bol podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov zaplatený poplatok v sume 150,00 €.
ODÔVODNENIE
Mgr. Darina Marunová, Krajná č.23 Dunajská Lužná, ktorá je splnomocnená zastupovať
stavebníka Mgr. Juraja Kavackého, podala tunajšiemu stavebnému úradu žiadosť o vydanie
dodatočného stavebného povolenia na novostavbu rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami,
s vybudovaním domových prípojok vody, kanalizácie, elektriny, spevnenej plochy pre päť
parkovacích stání na pozemku parc.č.329/137 kat.územie Rovinka.
Právo realizovať stavbu na pozemku parc.č.329/137 kat.územie Rovinka stavebník v konaní
preukázal v súlade s § 58 ods. 2 stavebného zákona, a to preukázal iné práve k pozemku podľa § 139
ods.1 predložením „ Nájomnej zmluvy „ , uzatvorenej s vlastníkom pozemku spoločnosťou 3P
Development s.r.o. dňa 30.1.2016.
Na stavby rodinných domov, ktorého súčasťou je pozemok parc.č.329/137 k.ú. Rovina, bolo obcou
Rovinka
vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Na základe uvedeného oznámil stavebný úrad účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie
konania o dodatočnom povolení stavby, upustil podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od ústneho
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pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány si mohli uplatniť námietky
a pripomienky v určenej lehote.
V lehote vzniesol námietky účastník konania - dotknutá verejnosť Združenie domových samospráv
Bratislava v znení:
Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l resp. §59 ods.l písm.c
Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. v
predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami"
uplatňuje nasledovné pripomienky:
• K predmetnej stavbe „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami" bolo vykonané
zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv
uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su
minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy
Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo
zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné
stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom
konaní uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom územnom konaní o umiestnení
stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
• Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že
sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní
dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.

•

•

•

Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický orgán MDVaRR SR)
ako aj príslušného správcu dotknutých komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je
dostatočné.
Žiadame, aby okolie stavby „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami" bolo upravené
ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich pripomienok uplatnených v
zisťovacom konaní.
Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj tzv. dažďové záhrady
(www.samospravvdomov.org/files/dazdove zahrady.pdf). Dažďové záhrady plnia dôležité
ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických
dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody späť
do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj krajinárske
dielo.
Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia),
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj
zákona o odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame
preto, aby sa nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí
musí správny orgán uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v
zmysle §47 ods.3 posledná veta Správneho poriadku. Uvedené opatrenia budeme
vyžadovať aj v následných povoľovacích konaniach. Združenie domových samospráv na
požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti.
Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou , ktoré
zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 I
vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď.l
informačný
materiál
Národnej
recyklačnej
agentúry
SR
(www.samospravvdomov.org/files/vegetacne dielce.pdf).
Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
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•

•

•

v znení neskorších predpisov sa pozemná komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a
udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja
dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných
komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických
predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na
zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016
schvaľuje a vydáva technická predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov,
projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry.
Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle
Slovenskej správy ciest http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisv-rezortu.ssc. Navrhované stavebno-konštrukčné
prvky dažďových záhrad a retenčných povrchov spevnených plôch plne vyhovujú týmto
technickým predpisom a je preto nutné ich v povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s
ohľadom na ustanovenia iných zákonov. Združenie domových samospráv na požiadanie
poskytne konzultácie v tejto oblasti.
Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci
stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento nebol súčasťou odôvodnenia
napadnutého rozhodnutia a tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska
vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s
klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5
zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti
životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Týmito otázkami sa zaoberajú aj tri
predchádzajúce body nášho stanoviska. Technické riešenie musí spĺňať isté kvalitatívne aj
technické parametre pričom nami navrhované pripomienky sú zrealizovateľné v našich
podmienkach. Viac k tejto téme napr.:
http://www.uzemneplanv.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach.
Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedou farbou

S realizáciou stavby „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami" súhlasíme za predpokladu
splnenia vyššie uvedených pripomienok a návrhov.
Nakoľko sa v predmetných konaniach bude konať o dodatočnom povolení stavby, žiadame, aby
stavebný úrad overil splnenie požiadaviek Združenia domových samospráv v týchto konaniach
o dodatočnom povolení stavby.
Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v stavebnom
rozhodnutí.
Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 resp.ods.3 správneho poriadku cestou elektronickej
podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
Vyjadrenie v konaní "Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami - l.etapa"
Oznámenie o začatí konania obsahuje odvolávku na §58a ods.3 Stavebného zákona, ktorým sa
upravujú niektoré náležitosti začatia stavebného konania o povolení stavby; avšak text oznámenia
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konštatuje začatie územného konania na umiestnenie stavby. Zverejnený návrh však žiada o
umiestnenie stavby. Uvedené oznámenie je teda zmätočné a žiadame o nápravu zverejnením novej
verejnej vyhlášky.
Podobne zmätočné je oznámenie aj v časti keď obec Rovinka postupuje ako špeciálny stavebný
úrad podľa §120 Stavebného zákona, hoci ako špeciálny stavebný úrad môže obec postupovať len
pri stavebných komunikáciách líniových dopravných stavbách a návrh na vydanie územného
rozhodnutia obsahuje všetky stavebné objekty. Nie je teda zrejmé ani to, kedy je obec Rovinka v
pozícia normálneho stavebného úradu a kedy špeciálneho stavebného úradu, nakoľko sa má
formálne jednať o viaceré konania. Žiadame o nápravu zverejnením novej verejnej vyhlášky.
Združenie domových samospráv má podľa §34 ods.l a §59 ods.l písm.c Stavebného zákona v
zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. postavenie účastníka územného aj stavebného
konania, ktorého záujmy a práva môžu byť v stavebnom konaní priamo dotknuté, pričom rozsah
týchto práv a záujmov je definovaný minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok v zisťovacom
konaní. Vzhľadom na uvedené si aj v územnom konaní uplatňujeme všetky pripomienky zo
zisťovacieho konania v plnom rozsahu aj v konaniach podľa stavebného zákona a to:
1.
Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
2.
Žiadame doplniť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce
križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy
vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z
koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od
uvedenia stavby do prevádzky).
3.
Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením
príslušnej normy STN 73 6110.
4.
Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami
bytových domov a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame
využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
5.
V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí požadujeme použitie vegetačných dielcov, ktoré
zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 I
vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znižia tepelné napätie v danom území, viď
informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR
www.samospravydomov.org/files/vegetacne dielce.pdf.
6.
Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v
súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.
7.
Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
8.
Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
9.
Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event, inú zástavbu s dlhodobým pobytom
osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický
posudok a svetlotechnický posudok.
10. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
11. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného
objektu, ktorý vs,_ po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
12. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako
verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo všetkých
smerov.
13. Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
14. Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

mikroklímy a jej bilancie.
Alternatívou k bodom 11 až 14 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj
vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená
strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou
termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe
fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo
neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne
budovanie sociálneho, kultúrneho
a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície
ekonomicky aj marketingovo.
Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 14 bude predmetom obstarávania
resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky: - otvorená súťaž, o ktorej
sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov; - zverejnená na webstránke projektu; - vo
výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú dokumentáciu,
zástupca mestskej aj miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti a predstaviteľ
akademickej umeleckej obce; - investor bude rešpektovať výsledok tejto súťaže; - dielo
rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj charakter danej
lokality..
Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme
spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych
vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného
posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít
predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky
predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom
je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale
rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a
navrhovaného zámeru.
Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.
Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť
umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farboi,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedého farbou

23. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
24. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je

Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné
konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby
sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí
týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva.
Ďalej si uplatňujeme nasledovné pripomienky:
• Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj tzv.
dažďové záhrady (www.samospravydomov.org/files/dazdove zahrady.pdf)
ako plne funkčné retenčné nádrže.
• Dažďové záhrady plnia dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú
teplotu až o 5 °C v tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene
pracovníkov, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; z
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technického hľadiska sa jedná o technické dielo plne funkčných retenčných nádrží.
Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou ,
ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania
minimálne 8 I vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom
území (www.samospravvdomov.org/files/vegetacne dielce.pdf).
• Uvedené pripomienky žiadame uviesť v stavebnom povolení ako záväznú podmienku
podľa §66 ods.3 písm.b Stavebného zákona.
• Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci
stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento nebol súčasťou odôvodnenia
napadnutého rozhodnutia a tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska
vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
Všetky uvedené pripomienky a požiadavky žiadame uviesť v územnom a stavebnom konaní ako
požiadavky účastníka konania podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona resp. §66 ods.3 písm.b
a ods.4 písm.d Stavebného zákona spolu s ich vyhodnotením.
Stavebný úrad upozorňujeme, že doručovanie verejnou vyhláškou podľa 36 ods.4 Stavebného
zákona je možné len pri líniových stavbách a pri veľkom počte účastníkov konania. Predmetná
stavba nie je líniovou stavbou, aj keď jej súčasťou je líniová podstavba; stavebný zákon priamo
zároveň nedefinuje veľký okruh účastníkov konania. Napriek tomu nie je určenie veľkého počtu
účastníkov na voľnej úvahe stavebného úradu, nakoľko aplikáciou zákona analógiou v zmysle §2
ods.2 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a v zmysle §24 ods.11 zákona EIA č.24/2006 Z.z. je veľkým
počtom účastníkov viac ako 50 účastníkov konania. Žiadame preto doručovanie písomností podľa
§24 resp. §25 Správneho poriadku.
•

Združenie domových samospráv ako účastník povoľovacích konaní podľa stavebného zákona
týmto stavebnému úradu oznamuje toto svoje
STANOVISKO V KONANIACH Č. ŠSÚ-68/260-1202/2016/2/HAN, SÚ-77-245/1159/2016/2/ŠIN,
SÚ- 77-245/1170/2016/3/ŠIN, SÚ-78-247/1171/2016/2/ŠIN, SÚ-77-247/1189/2016/3/ŠIN,
Združenie domových samospráv si v zisťovacom konaní ukončeného rozhodnutím č.
XXXXXXXXXXXXXXXXX uplatnilo nasledovné pripomienky a návrhy:
1.
Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
2.
Žiadame doplniť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre
existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť
širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej
súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy
v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
3.
Žiadame redukovať počet križovatiek na odstavní a parkovacie plochy/parkoviská na
maximálne dve.
4.
Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym
znením príslušnej normy STN 73 6110. Obzvlášť treba preveriť či už nie je
prekročená hranica 500 parkovacích miest pre povinné hodnotenie.
5.
Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou
zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.
6.
V prípade kladného odporúčacieho stanoviska žiadame statickú dopravu (parkovanie)
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riešiť výlučne v podzemných garážach. Časť podzemného parkoviska má byť verejnosti
prístupná aj bezplatne.
7.
Žiadame do zámeru zapracovať aj verejné priestranstvo slúžiace celej lokalite a upravené
ako napríklad park, ihrisko, námestie, fontána, ktorý však po realizácii bude prístupný
širokej verejnosti. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol
realizovaný park ako verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a
voľne prístupný zo všetkých smerov.
8.
Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event, inú zástavbu s dlhodobým
pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy,
dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
9.
Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
10.
Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
11.
Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu
lokálnej mikroklímy a jej bilancie.
12.
Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území.
Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním
analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy
vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
13.
Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu
maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V
tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho
vyjadrenia.
14.
Žiadame, aby bol zámer vyhodnocovaný spolu so zámerom novej bytovej štvrte, pre
ktorú sa cestná infraštruktúra buduje.
Uvedené pripomienky si uplatňujeme v plnom znení aj v predmetných konaniach č.j. ŠSÚ68/260- 1202/2016/2/HAN, SÚ-77-245/1159/2016/2/ŠIN, SÚ-77-245/1170/2016/3/ŠIN, SÚ-78247/1171/2016/2/ŠIN, SÚ- 77-247/1189/2016/3/ŠIN.
Dňa 16.04.2016 sme obci Rovinka doručili náš návrh na obnovu konania č.j. SÚ204/800/2014-2985/2015/10/HAN a jeho preskúmanie mimo odvolacie konanie. O tomto podaní
sa do dnešného dňa nerozhodlo, preto žiadame konania č. ŠSÚ-68/260-1202/2016/2/HAN, SÚ77-245/1159/2016/2/ŠIN, SÚ-77-245/1170/2016/3/ŠIN, SÚ-78- 247/1171/2016/2/ŠIN, SÚ-77247/1189/2016/3/ŠIN prerušené podľa §29 ods.l Správneho poriadku.
Zároveň navrhujeme, aby v predmetnej veci bolo zvolané ústne prerokovanie podľa §21
Správneho poriadku.
____________________________________________
Stavebný úrad sa vznesenými námietkami zaoberal a nevyhovel námietkam účastníka konania
z nasledovných dôvodov:
- stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka Mgr. Juraja Kavackého, zastúpeného Mgr.
Darinou Marunovou zo dňa 18.04.2017 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom
listom zo dňa 22.05.2017 začatie konania o dodatočnom povolení stavby rodinného domu na
pozemku p.č.329/137 k.ú. Rovinka podľa § 88 ods.1 písm. b) a § 88a stavebného zákona,
podľa § 61 ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania. Súčasne upozornil
účastníkov a dotknuté orgány, že na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť
uplatnené v územnom konaní sa neprihliadne.
Územného konania na stavbu „ Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami – I.etapa“ sa
zúčastnil p. Marcel Slávik – predseda Združenia domových samospráv, ktorý si v územnom
konaní uplatnil pripomienky, ktorým stavebný úrad vyhovel. Stavebný úrad vydal na
horeuvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.j.SÚ-37-161/2528/2016/36/Šin.
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dňa 30.08.2016 a doručené bolo všetkým účastníkom konania. Nakoľko sa nikto z účastníkov
konania neodvolal, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Vzhľadom k tomu, že námietky Združenia domových samospráv boli vznesené už v zisťovacom
konaní podľa zák.č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a boli uplatnené aj pri
územnom pojednávaní resp. mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní, stavebný úrad
v tomto konaní o dodatočnom povolení stavby na ne neprihliadol.
Námietkami, ktoré sa netýkajú dodatočného povolenia stavby rodinného domu s dvomi
bytovými jednotkami na parc.č.329/137 k.ú. Rovinka a námietkami, ktoré sú zmätočné, sa
stavebný úrad nezaoberal.
_________________________________________________
V konaní o dodatočnom povolení stavby rodinného domu stavebný úrad skúmal, či jej
dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejným záujmom chráneným staveným zákonom alebo
osobitnými predpismi, a to najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, vyjadrené
v územnoplánovacej dokumentácii, územnoplánovacích podkladoch, ďalej so starostlivosťou o
životné prostredie, so základnými požiadavkami na stavby podľa stavebného zákona, podľa
všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a podľa osobitných záujmov chránených orgánmi
štátnej správy podľa osobitných predpisov v konaniach podľa stavebného zákona, najmä orgány
požiarnej ochrany, ochrany zdravia ľudí, ochrany ovzdušia, prírody a krajiny, odpadového
hospodárstva.
Po vyhodnotení žiadosti , predložených dokladov a projektovej dokumentácie stavebný úrad
konštatuje, že v konaní bolo preukázané, že dodatočne povoľovaná stavba nie je realizovaná
v rozpore s verejnými záujmami.
Podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie pre Obec Rovinka, ktorou je Územný plán obce
Rovinka schválený Obecným zastupiteľstvom uznesením č.15/2001 zo dňa 11.7.2001 v znení jeho
zmien a doplnkov č.1/2009 schválenými Obecným zastupiteľstvom uznesením č.77/2010 zo dňa
13.10.2010 a zmeny územného plánu obce Rovinka – jún 2012, schválené v obecnom zastupiteľstve
uznesením č.4/2013 dňa 9.01.2013 ( ďalej len platný UP ) je pozemok parc.č.329/137 kat.územie
Rovinka
zaradený do funkčnej plochy F1-F-8 – individuálne formy bývania a na 25 rodinných
domov vo funkčnej ploche F1-F-8 bolo dňa 30.08.2016 vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod
č.j.SÚ-37-161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Dotknuté orgány, ktoré posudzovali projektovú dokumentáciu stavby podľa osobitných predpisov,
nevzniesli žiadne námietky, resp. dali podmienky pre jej realizáciu tak, ako je to uvedené
v podmienkach pre dokončenie stavby.
Stavba je voči všetkým susedným pozemkom umiestnená podľa § 6 ods. ods.3 vyhl.č.532/2002 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.
K žiadosti bola predložená predpísaná projektová dokumentácia, ktorá rešpektuje všeobecne
technické požiadavky na výstavbu, ochranu životného prostredia a je vypracovaná oprávneným
projektantom.
Stavbou nie sú dotknuté záujmy ochrany prírody.
K vydaniu povolenia sa kladne vyjadrili dotknuté orgány a právnické osoby s podmienkami, ktoré sú
uvedené vo výroku rozhodnutia.
Bez pripomienok vydali kladné stanoviská:
- OR Hasičského a záchranného zboru Pezinok stanovisko zo dňa 08.12.2016.
Ďalej bolo predložené:
- Záväzné stanovisko OÚ Senec, odboru ŽP, úseku posudzovania vplyvov na ŽP zo dňa
26.05.2017, v ktorom konštatuje, že návrh na vydanie stavebného povolenia na „novostavbu
rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami“ na p..č.329/137 k.ú. Rovinka je z koncepčného
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OBEC ROVINKA
PSČ 900 41 Rovinka 350

Č.j.:SÚ-96-294/1839/2017/10/Šin.

Rovinka, dňa 12.06.2017

ROZHODNUTIE
Obec Rovinka zastúpená starostom, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len
„stavebný úrad“) podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
podľa § 2 písm. e) a § 4 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa § 88 ods.1 písm. b) a §
88a stavebného zákona a podľa §§ 32,33,46 a 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „správny poriadok „ ) dodatočne
povoľuje
stavebníkovi

:

Mgr. Juraj Kavacký, Segnerova č.6, Bratislava

stavbu

:

„ Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami „
- spevnená plocha pre päť parkovacích stání
- domové prípojky vody, kanalizácie a elektriny

miesto stavby

:

parcela č.329/129
katastrálne územie Rovinka

druh stavby

:

novostavba

účel stavby

:

bytová budova – bývanie

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Podmienky pre realizáciu stavby :
Predmetom povolenia je novostavba samostatne stojaceho prízemného objektu, s ustúpeným
II.NP, zastrešený plochou strechou, v ktorom sú riešené dve bytové jednotky a ktoré sú dispozične
odlišné. Jedna bytová jednotka sa nachádza v prízemnej časti stavby a druhá bytová jednotka
v prízemnej časti a v ustúpenom II.NP.
Stavba bude napojená domovými prípojkami na jestvujúce verejné rozvody elektriny, vody
a kanalizácie, ktoré sú dovedené na hranicu pozemku. Pre potreby rodinného domu bude na vlastnom
pozemku vytvorených päť parkovacích stání.
1) Stavba je osadená presne podľa zakreslenia v situácii umiestnenia stavby, ktorá je nedeliteľnou
súčasťou overenej projektovej dokumentácie, t.j.:
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- 4,505 m od pozemku parc.č.329/130 k.ú. Rovinka
- 3,860 m od pozemku parc.č.329/125 k.ú. Rovinka
- 4,765 m od pozemku parc.č.329/126 k.ú. Rovinka
- 8,565 m od pozemku parc.č.329/59 k.ú. Rovinka – budúca miestna komunikácia
- min.5,500 m od pozemku parc.č.329/147 k.ú. Rovinka – budúca miestna komunikácia
1.2 zastavaná plocha stavby : 177,54 m2
1.3 podlahová plocha stavby: 183,77 m2
1.4 maximálna výška stavby : + 6,580 m od ± 0,00 = podlaha prízemia
1.5 tvar strechy : plochá.
1.6 doba trvania stavby : trvalá.
2) So stavbou možno pokračovať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí
tunajší stavebný úrad.
3) Stavba bude dokončená podľa predloženej overenej projektovej dokumentácie, ktorá je
nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
4) Pre dokončenie stavby sa určuje lehota do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
5) Počas stavebných prác musí stavebník urobiť opatrenia a postupovať v zmysle ustanovení
vyhlášky Min.práce a sociálnych vecí 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.
6) Stavba sa bude dokončovať dodavateľsky. Zhotoviteľom stavby je oprávnená spoločnosť
JADRAN rental services s.r.o., Svetlá č.1 Bratislava.
7) Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom " Stavba povolená" s týmito
údajmi:
označenie stavby
označenie stavebníka
kto stavbu realizuje
kto stavbu povolil
termín začatia a ukončenia stavby
8) Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k pôsobeniu
škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby
vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na
životné prostredie.
9) Na stavbe musí byť vedený stavebný denník od prvého dňa prác až do skončenia stavebných
prác.
10) Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby.
11) Stavebník je povinný v zmysle § 43f stavebného zákona uskutočňovať stavbu a používať
stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov ( zák.č.90/1998 Z.z. o stavebných
výrobkoch ) vhodné na použitie v stavbe.
12) Stavebník dodrží pri realizácii stavby tieto podmienky dotknutých orgánov a právnických osôb:
Podmienky Západoslovenskej distribučnej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 02.12.2016:

Hore uvedená stavba bude napojená z vyprojektovanej NN káblovej distribučnej siete po
jej vybudovaní a uvedení do prevádzky z vyprojektovanej NN rozpojovacej istiacej
skrine SR 8/2 za predpokladu vybudovania dvoch nových NN káblových prípojok a
dvoch skupinových elektromerových rozvádzačov pre dve odberné miesta na vlastné
náklady žiadateľa pričom deliacim miestom budú poistkové spodky v hore uvedenej NN
rozpojovacej istiacej skrini SR. Vyprojektovanú NN káblovú distribučnú sieť vybuduje
spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., ako súčasť stavby „Rovinka, MOK pre
výstavbu rodinných domov, TS 630 kVA, Prípojky VN a NN" na základe Zmluvy o
spolupráci č. 1613100030-ZoS uzatvorenej medzi spoločnosťou Západoslovenská
distribučná a.s. a spoločnosťou Bakoš I Jurík, s.r.o..

Skupinové elektromerové rozvádzače budú umiestnené na verejne prístupnom mieste na
hranici pozemku tak, aby boli prístupné pracovníkom energetiky v každú dennú a nočnú
dobu - zodpovedný investor.
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Pripojenie budúcich koncových odberateľov bude riešené samostatne na základe Zmlúv
o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľov do distribučnej sústavy
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavby.

Hlavný istič pred elektromerom bude 3 x 25 A char. B pre každé odberné miesto.

Stavebník je povinný rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti
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 VVN a zariadenia oznamovacie na
tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3.

Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto
stavbe je potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a
identifikovanie káblov patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..

Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným
spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia
príslušných STN.

Pri prácach na zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s. požiadať pracovníka TSEZ Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku odpadového
hospodárstva, uvedené v stanovisku zo dňa 26.01.2017:



Stavebník je povinný dodržať ust.zák.č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
o odpadoch.

Vzniknutý nevyužitý odpad uložiť na riadenú skládku. Doklad o zneškodnení odpadu
predložiť na OÚ v Senci, odbor ŽP – úsek odpadového hospodárstva a pri kolaudácii
stavby.

Pri stavebných prácach a preprave stavebného materiálu dodržiavať čistotu na priľahlých
komunikáciách a verejných priestranstvách. Pri realizácii stavby nevytvárať
medziskládky.
Podmienky OÚ Senec, odboru životného prostredia, úseku ochrany prírody, uvedené
v stanovisku zo dňa 21.12.2016:



Na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na
území SR) podľa zákona 5. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Územie sa nachádza mimo chránených území siete NATURA 2000, na území,
kde platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na území SR).

Pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne § 4, ods. 1 cit. zákona a to: každý je pri
vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť lebo zničiť rastliny alebo
živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich
zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

V zmysle § 9, ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
zákona č. 479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. O
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa
vyjadrenie pre vydanie stavebného povolenia nevyžaduje, ak sa jedná o činnosť v
súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce, v jej zastavanom území.
Podmienky Bratislavskej vodárenskej a.s., uvedené v stanovisku zo dňa 13.12.2016:




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
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verejných vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.



K žiadosti o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu nie je
možné sa vyjadriť, nakoľko navrhované riešenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej
prípojky je pripojené na rozvody, ktoré nie sú v majetku ani v prevádzke BVS.

O pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu bude možné
požiadať až po dobudovaní verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, kolaudácii a po
majetkoprávnom vysporiadaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s BVS a.s.
13) Osobitné podmienky

Počas výstavby je stavebník povinný dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia obce
Rovinka.

Zariadenie staveniska, pomocné konštrukcie a iné technické zariadenia musia byť
bezpečné, stavenisko musí byť vhodným spôsobom oplotené a zabezpečené proti
prístupu nepovolaných osôb.

Vozidlá stavby musia vychádzať zo staveniska na miestnu komunikáciu, ako aj na cestu
I/63 bez zvyškov zeminy resp. iného znečistenia. Ich čistenie bude zabezpečené v zmysle
predloženého Projektu organizácie výstavby.
14) Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudáciu
podá stavebník písomne na Obecnom úrade Rovinka
15) V kolaudačnom konaní stavebník preukáže, akým spôsobom sú odvádzané dažďové vody zo
strechy do vsaku ( fotodokumentácia konkrétneho vsakovacieho systému pred jeho zasypaním )
a zo spevnených plôch ( parkovacích stání ).
Odvod dažďových vôd do verejnej kanalizácie a uličného vsakovacieho systému sa nepovoľuje.
18) Stavebník ďalej ku kolaudačnému konaniu predloží:

doklad o zameraní stavby ( geometrický plán ),

doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok (revízne správy, protokoly ),

doklady o overení vhodných stavebných výrobkov ( certifikáty ),

právoplatné stavebné povolenie,

preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní

právoplatné kolaudačné rozhodnutia na komunikácie

právoplatné kolaudačné rozhodnutie na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriny a

energetický certifikát stavby.
V stavebnom konaní vznieslo námietky Združenie domových samospráv Námestie SNP č.13,
Bratislava, ktorým stavebný úrad nevyhovel.
Za vydanie tohto rozhodnutia bol podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov zaplatený poplatok v sume 150,00 €.
ODÔVODNENIE
Mgr. Darina Marunová, Krajná č.23 Dunajská Lužná, ktorá je splnomocnená zastupovať
stavebníka Mgr. Juraja Kavackého, podala tunajšiemu stavebnému úradu žiadosť o vydanie
dodatočného stavebného povolenia na novostavbu rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami,
s vybudovaním domových prípojok vody, kanalizácie, elektriny, spevnenej plochy pre päť
parkovacích stání na pozemku parc.č.329/129 kat.územie Rovinka.
Právo realizovať stavbu na pozemku parc.č.329/129 kat.územie Rovinka stavebník v konaní
preukázal v súlade s § 58 ods. 2 stavebného zákona, a to preukázal iné práve k pozemku podľa § 139
ods.1 predložením „ Nájomnej zmluvy „ , uzatvorenej s vlastníkom pozemku spoločnosťou 3P
Development s.r.o. dňa 02.10.2016.
Na stavby rodinných domov, ktorého súčasťou je pozemok parc.č.329/129 k.ú. Rovina, bolo obcou
Rovinka
vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 30.08.2016 pod č.j.SÚ-37161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
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Na základe uvedeného oznámil stavebný úrad účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie
konania o dodatočnom povolení stavby, upustil podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od ústneho
pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány si mohli uplatniť námietky
a pripomienky v určenej lehote.
V lehote vzniesol námietky účastník konania - dotknutá verejnosť Združenie domových samospráv
Bratislava v znení:
Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.l resp. §59 ods.l písm.c
Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. v
predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami"
uplatňuje nasledovné pripomienky:
• K predmetnej stavbe „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami" bolo vykonané
zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv
uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su
minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy
Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.l Stavebného zákona je rozhodnutie zo
zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné
stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom
konaní uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom územnom konaní o umiestnení
stavby; tieto pripomienky žiadame vyhodnotiť a prejednať jednotlivo.
• Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že
sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní
dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.

•

•

•

Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický orgán MDVaRR SR)
ako aj príslušného správcu dotknutých komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je
dostatočné.
Žiadame, aby okolie stavby „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami" bolo upravené
ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich pripomienok uplatnených v
zisťovacom konaní.
Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj tzv. dažďové záhrady
(www.samospravvdomov.org/files/dazdove zahrady.pdf). Dažďové záhrady plnia dôležité
ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických
dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody späť
do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj krajinárske
dielo.
Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia),
strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schváleného uznesením vlády SR č. 148/2014 ako aj
zákona o odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo zhodnotených). Žiadame
preto, aby sa nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. Vo vydanom rozhodnutí
musí správny orgán uviesť ako sa vecne aj právne s týmito námietkami vysporiadal v
zmysle §47 ods.3 posledná veta Správneho poriadku. Uvedené opatrenia budeme
vyžadovať aj v následných povoľovacích konaniach. Združenie domových samospráv na
požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti.
Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou , ktoré
zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 I
vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď.l
informačný
materiál
Národnej
recyklačnej
agentúry
SR
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•

•

•

(www.samospravvdomov.org/files/vegetacne dielce.pdf).
Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov sa pozemná komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a
udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja
dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných
komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických
predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na
zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016
schvaľuje a vydáva technická predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov,
projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry.
Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle
Slovenskej správy ciest http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisv-rezortu.ssc. Navrhované stavebno-konštrukčné
prvky dažďových záhrad a retenčných povrchov spevnených plôch plne vyhovujú týmto
technickým predpisom a je preto nutné ich v povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s
ohľadom na ustanovenia iných zákonov. Združenie domových samospráv na požiadanie
poskytne konzultácie v tejto oblasti.
Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci
stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento nebol súčasťou odôvodnenia
napadnutého rozhodnutia a tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska
vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s
klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5
zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti
životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Týmito otázkami sa zaoberajú aj tri
predchádzajúce body nášho stanoviska. Technické riešenie musí spĺňať isté kvalitatívne aj
technické parametre pričom nami navrhované pripomienky sú zrealizovateľné v našich
podmienkach. Viac k tejto téme napr.:
http://www.uzemneplanv.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach.
Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedou farbou

S realizáciou stavby „Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami" súhlasíme za predpokladu
splnenia vyššie uvedených pripomienok a návrhov.
Nakoľko sa v predmetných konaniach bude konať o dodatočnom povolení stavby, žiadame, aby
stavebný úrad overil splnenie požiadaviek Združenia domových samospráv v týchto konaniach
o dodatočnom povolení stavby.
Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v stavebnom
rozhodnutí.
Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 resp.ods.3 správneho poriadku cestou elektronickej
podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
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Vyjadrenie v konaní "Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami - l.etapa"
Oznámenie o začatí konania obsahuje odvolávku na §58a ods.3 Stavebného zákona, ktorým sa
upravujú niektoré náležitosti začatia stavebného konania o povolení stavby; avšak text oznámenia
konštatuje začatie územného konania na umiestnenie stavby. Zverejnený návrh však žiada o
umiestnenie stavby. Uvedené oznámenie je teda zmätočné a žiadame o nápravu zverejnením novej
verejnej vyhlášky.
Podobne zmätočné je oznámenie aj v časti keď obec Rovinka postupuje ako špeciálny stavebný
úrad podľa §120 Stavebného zákona, hoci ako špeciálny stavebný úrad môže obec postupovať len
pri stavebných komunikáciách líniových dopravných stavbách a návrh na vydanie územného
rozhodnutia obsahuje všetky stavebné objekty. Nie je teda zrejmé ani to, kedy je obec Rovinka v
pozícia normálneho stavebného úradu a kedy špeciálneho stavebného úradu, nakoľko sa má
formálne jednať o viaceré konania. Žiadame o nápravu zverejnením novej verejnej vyhlášky.
Združenie domových samospráv má podľa §34 ods.l a §59 ods.l písm.c Stavebného zákona v
zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. postavenie účastníka územného aj stavebného
konania, ktorého záujmy a práva môžu byť v stavebnom konaní priamo dotknuté, pričom rozsah
týchto práv a záujmov je definovaný minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok v zisťovacom
konaní. Vzhľadom na uvedené si aj v územnom konaní uplatňujeme všetky pripomienky zo
zisťovacieho konania v plnom rozsahu aj v konaniach podľa stavebného zákona a to:
1.
Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
2.
Žiadame doplniť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce
križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy
vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z
koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od
uvedenia stavby do prevádzky).
3.
Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením
príslušnej normy STN 73 6110.
4.
Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami
bytových domov a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame
využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
5.
V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí požadujeme použitie vegetačných dielcov, ktoré
zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 I
vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znižia tepelné napätie v danom území, viď
informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR
www.samospravydomov.org/files/vegetacne dielce.pdf.
6.
Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v
súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.
7.
Žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
8.
Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku
škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
9.
Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event, inú zástavbu s dlhodobým pobytom
osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický
posudok a svetlotechnický posudok.
10. Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
11. V okolí zámeru navrhujeme realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného
objektu, ktorý vs,_ po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.
12. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako
verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a voľne prístupný zo všetkých
smerov.
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13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej
mikroklímy a jej bilancie.
Alternatívou k bodom 11 až 14 by bolo realizácia zatrávnenej strechy (môžu byť použité aj
vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatrávnená
strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou
termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.
Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe
fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo
neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne
budovanie sociálneho, kultúrneho
a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície
ekonomicky aj marketingovo.
Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 14 bude predmetom obstarávania
resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky: - otvorená súťaž, o ktorej
sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov; - zverejnená na webstránke projektu; - vo
výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú dokumentáciu,
zástupca mestskej aj miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti a predstaviteľ
akademickej umeleckej obce; - investor bude rešpektovať výsledok tejto súťaže; - dielo
rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj charakter danej
lokality..
Statiku stavby žiadame overiť nezávislým oponentským posudkom.
Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme
spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych
vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného
posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít
predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky
predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom
je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale
rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a
navrhovaného zámeru.
Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.
Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť
umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
• komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farboi,
• kovov označeného červenou farbou
• papiera označeného modrou farbou
• skla označeného zelenou farbou
• plastov označeného žltou farbou
• bio-odpadu označeného hnedého farbou

23. Žiadame spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
24. Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je

Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povoľovacích konaní (územné
konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby
sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí
týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva.
Ďalej si uplatňujeme nasledovné pripomienky:
• Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj tzv.
dažďové záhrady (www.samospravydomov.org/files/dazdove zahrady.pdf)
ako plne funkčné retenčné nádrže.
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Dažďové záhrady plnia dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú
teplotu až o 5 °C v tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene
pracovníkov, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; z
technického hľadiska sa jedná o technické dielo plne funkčných retenčných nádrží.
• Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou ,
ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania
minimálne 8 I vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom
území (www.samospravvdomov.org/files/vegetacne dielce.pdf).
• Uvedené pripomienky žiadame uviesť v stavebnom povolení ako záväznú podmienku
podľa §66 ods.3 písm.b Stavebného zákona.
• Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci
stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej
kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento nebol súčasťou odôvodnenia
napadnutého rozhodnutia a tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska
vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
Všetky uvedené pripomienky a požiadavky žiadame uviesť v územnom a stavebnom konaní ako
požiadavky účastníka konania podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona resp. §66 ods.3 písm.b
a ods.4 písm.d Stavebného zákona spolu s ich vyhodnotením.
Stavebný úrad upozorňujeme, že doručovanie verejnou vyhláškou podľa 36 ods.4 Stavebného
zákona je možné len pri líniových stavbách a pri veľkom počte účastníkov konania. Predmetná
stavba nie je líniovou stavbou, aj keď jej súčasťou je líniová podstavba; stavebný zákon priamo
zároveň nedefinuje veľký okruh účastníkov konania. Napriek tomu nie je určenie veľkého počtu
účastníkov na voľnej úvahe stavebného úradu, nakoľko aplikáciou zákona analógiou v zmysle §2
ods.2 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a v zmysle §24 ods.11 zákona EIA č.24/2006 Z.z. je veľkým
počtom účastníkov viac ako 50 účastníkov konania. Žiadame preto doručovanie písomností podľa
§24 resp. §25 Správneho poriadku.
•

Združenie domových samospráv ako účastník povoľovacích konaní podľa stavebného zákona
týmto stavebnému úradu oznamuje toto svoje
STANOVISKO V KONANIACH Č. ŠSÚ-68/260-1202/2016/2/HAN, SÚ-77-245/1159/2016/2/ŠIN,
SÚ- 77-245/1170/2016/3/ŠIN, SÚ-78-247/1171/2016/2/ŠIN, SÚ-77-247/1189/2016/3/ŠIN,
Združenie domových samospráv si v zisťovacom konaní ukončeného rozhodnutím č.
XXXXXXXXXXXXXXXXX uplatnilo nasledovné pripomienky a návrhy:
1.
Žiadame podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj
celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
2.
Žiadame doplniť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre
existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť
širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej
súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy
v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
3.
Žiadame redukovať počet križovatiek na odstavní a parkovacie plochy/parkoviská na
maximálne dve.
4.
Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym
znením príslušnej normy STN 73 6110. Obzvlášť treba preveriť či už nie je
prekročená hranica 500 parkovacích miest pre povinné hodnotenie.
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Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou
zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody.
6.
V prípade kladného odporúčacieho stanoviska žiadame statickú dopravu (parkovanie)
riešiť výlučne v podzemných garážach. Časť podzemného parkoviska má byť verejnosti
prístupná aj bezplatne.
7.
Žiadame do zámeru zapracovať aj verejné priestranstvo slúžiace celej lokalite a upravené
ako napríklad park, ihrisko, námestie, fontána, ktorý však po realizácii bude prístupný
širokej verejnosti. Požadujeme, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol
realizovaný park ako verejný mestský park a vhodne začlenený do okolitého územia a
voľne prístupný zo všetkých smerov.
8.
Žiadame definovať najbližšiu existujúci obytnú, event, inú zástavbu s dlhodobým
pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy,
dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
9.
Výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
10.
Náhradnú výsadbu žiadame riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite.
Nesúhlasíme s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
11.
Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiadame riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu
lokálnej mikroklímy a jej bilancie.
12.
Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území.
Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním
analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy
vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
13.
Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu
maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V
tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho
vyjadrenia.
14.
Žiadame, aby bol zámer vyhodnocovaný spolu so zámerom novej bytovej štvrte, pre
ktorú sa cestná infraštruktúra buduje.
Uvedené pripomienky si uplatňujeme v plnom znení aj v predmetných konaniach č.j. ŠSÚ68/260- 1202/2016/2/HAN, SÚ-77-245/1159/2016/2/ŠIN, SÚ-77-245/1170/2016/3/ŠIN, SÚ-78247/1171/2016/2/ŠIN, SÚ- 77-247/1189/2016/3/ŠIN.
Dňa 16.04.2016 sme obci Rovinka doručili náš návrh na obnovu konania č.j. SÚ204/800/2014-2985/2015/10/HAN a jeho preskúmanie mimo odvolacie konanie. O tomto podaní
sa do dnešného dňa nerozhodlo, preto žiadame konania č. ŠSÚ-68/260-1202/2016/2/HAN, SÚ77-245/1159/2016/2/ŠIN, SÚ-77-245/1170/2016/3/ŠIN, SÚ-78- 247/1171/2016/2/ŠIN, SÚ-77247/1189/2016/3/ŠIN prerušené podľa §29 ods.l Správneho poriadku.
5.

Zároveň navrhujeme, aby v predmetnej veci bolo zvolané ústne prerokovanie podľa §21
Správneho poriadku.
____________________________________________
Stavebný úrad sa vznesenými námietkami zaoberal a nevyhovel námietkam účastníka konania
z nasledovných dôvodov:
- stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka Mgr. Juraja Kavackého, zastúpeného Mgr.
Darinou Marunovou zo dňa 21.04.2017 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom
listom zo dňa 24.05.2017 začatie konania o dodatočnom povolení stavby rodinného domu na
pozemku p.č.329/129 k.ú. Rovinka podľa § 88 ods.1 písm. b) a § 88a stavebného zákona,
podľa § 61 ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania. Súčasne upozornil
účastníkov a dotknuté orgány, že na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť
uplatnené v územnom konaní sa neprihliadne.
Územného konania na stavbu „ Rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami – I.etapa“ sa
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zúčastnil p. Marcel Slávik – predseda Združenia domových samospráv, ktorý si v územnom
konaní uplatnil pripomienky, ktorým stavebný úrad vyhovel. Stavebný úrad vydal na
horeuvedenú stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.j.SÚ-37-161/2528/2016/36/Šin.
dňa 30.08.2016 a doručené bolo všetkým účastníkom konania. Nakoľko sa nikto z účastníkov
konania neodvolal, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Vzhľadom k tomu, že námietky Združenia domových samospráv boli vznesené už v zisťovacom
konaní podľa zák.č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a boli uplatnené aj pri
územnom pojednávaní resp. mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní, stavebný úrad
v tomto konaní o dodatočnom povolení stavby na ne neprihliadol.
Námietkami, ktoré sa netýkajú dodatočného povolenia stavby rodinného domu s dvomi
bytovými jednotkami na parc.č.329/129 k.ú. Rovinka a námietkami, ktoré sú zmätočné, sa
stavebný úrad nezaoberal.
_________________________________________________
V konaní o dodatočnom povolení stavby rodinného domu stavebný úrad skúmal, či jej
dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejným záujmom chráneným staveným zákonom alebo
osobitnými predpismi, a to najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, vyjadrené
v územnoplánovacej dokumentácii, územnoplánovacích podkladoch, ďalej so starostlivosťou o
životné prostredie, so základnými požiadavkami na stavby podľa stavebného zákona, podľa
všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a podľa osobitných záujmov chránených orgánmi
štátnej správy podľa osobitných predpisov v konaniach podľa stavebného zákona, najmä orgány
požiarnej ochrany, ochrany zdravia ľudí, ochrany ovzdušia, prírody a krajiny, odpadového
hospodárstva.
Po vyhodnotení žiadosti , predložených dokladov a projektovej dokumentácie stavebný úrad
konštatuje, že v konaní bolo preukázané, že dodatočne povoľovaná stavba nie je realizovaná
v rozpore s verejnými záujmami.
Podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie pre Obec Rovinka, ktorou je Územný plán obce
Rovinka schválený Obecným zastupiteľstvom uznesením č.15/2001 zo dňa 11.7.2001 v znení jeho
zmien a doplnkov č.1/2009 schválenými Obecným zastupiteľstvom uznesením č.77/2010 zo dňa
13.10.2010 a zmeny územného plánu obce Rovinka – jún 2012, schválené v obecnom zastupiteľstve
uznesením č.4/2013 dňa 9.01.2013 ( ďalej len platný UP ) je pozemok parc.č.329/135 kat.územie
Rovinka
zaradený do funkčnej plochy F1-F-8 – individuálne formy bývania a na 25 rodinných
domov vo funkčnej ploche F1-F-8 bolo dňa 30.08.2016 vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod
č.j.SÚ-37-161/2528/2016/36/Šin., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2016.
Dotknuté orgány, ktoré posudzovali projektovú dokumentáciu stavby podľa osobitných predpisov,
nevzniesli žiadne námietky, resp. dali podmienky pre jej realizáciu tak, ako je to uvedené
v podmienkach pre dokončenie stavby.
Stavba je voči všetkým susedným pozemkom umiestnená podľa § 6 ods. ods.3 vyhl.č.532/2002 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.
K žiadosti bola predložená predpísaná projektová dokumentácia, ktorá rešpektuje všeobecne
technické požiadavky na výstavbu, ochranu životného prostredia a je vypracovaná oprávneným
projektantom.
Stavbou nie sú dotknuté záujmy ochrany prírody.
K vydaniu povolenia sa kladne vyjadrili dotknuté orgány a právnické osoby s podmienkami, ktoré sú
uvedené vo výroku rozhodnutia.
Bez pripomienok vydali kladné stanoviská:
- OR Hasičského a záchranného zboru Pezinok stanovisko zo dňa 08.12.2016.
Ďalej bolo predložené:
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