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Stavebné  povolenie 
 

 

Oleksandr Polyanskyy, J. Kubinu 68, 901 01 Malacky, podal dňa 28.07.2017   na Mesto 

Malacky, stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom 

a prípojky IS (elektro, voda, plyn, kanalizácia)“ na pozemku parc. reg. „C“ KN č. 1192/1 

a prípojky na parc. reg „E“ KN č. 3734/1 a 3734/2 v k. ú. Malacky v stavebnom konaní spojenom s 

územným konaním o umiestnení stavby. 

 

 Mesto Malacky, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona v  

územnom konaní o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním a po posúdení a 

preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol 

takto: 

 

 

stavba: Rodinný dom a prípojky IS (elektro, voda, plyn, kanalizácia) 

na pozemku parcela č.: 1192/1 reg. „C“ KN, 3734/1 a 3734/2  reg. „E“ KN 

v k.ú.: Malacky 

stavebník: Oleksandr Polyanskyy, J. Kubinu 68, 901 01 Malacky 

 

 

      sa podľa § 39a ods. 4, §  66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona   

 

 

p o v o ľ u j e. 

 

 

 

Pre uskutočnenie a umiestnenie povoľovanej stavby sa určujú tieto podmienky: 
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A/ Urbanistické a architektonické podmienky: 

 Povoľuje sa stavba samostatne stojaceho nepodpivničeného, prízemného rodinného  domu   

podľa projektovej dokumentácie spracovanej autorizovaným architektom Ing. arch. Jánom 

Škottom, ev. č. 1975 AA. 

 Projektant podľa § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a  úplnosť 

vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. stavebného zákona, taktiež zodpovedá aj 

za jeho realizovateľnosť.  

 Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom 

konaní. Prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného 

úradu.  

 Rodinný dom je jednopodlažný, nepodpivničený s plochou strechou so spádom 2% a atikou.  

 Rodinný dom bude umiestnený v pohľade od prístupovej komunikácie ul. M. Olšovského, 

parcela 935/4, takto: 

- Z prednej strany bude rodinný dom umiestnený vo vzdialenosti 6,42 m až 6,51 m od hranice 

s pozemkom parc. č. 935/4. 

- Z pravej strany bude rodinný dom umiestnený vo vzdialenosti od 1,50 m až 1,59 m od hranice s 

pozemkami parc. č. 1197/4, 1197/3 a 1197/2. 

- Z ľavej strany bude rodinný dom bude umiestnený vo vzdialenosti od 3,50 m do 7,03 m od 

hranice s pozemkom parc. č. 1192/4. 

- Zo zadnej strany bude rodinný dom umiestnený vo vzdialenosti 7,12 m od hranice s pozemkom 

parc. č. 1192/7. 

 Rodinný dom bude mať plochú strechu s atikou, ktorá je vo výške 3,730m od + 0,00, nad 

hlavným vstupom a terasou bude prestrešenie markízami, ich vrchná hrana je vo výške +3,100  

od + 0,00 a s max. výškou komína  +4,710 od  pričom + 0,00,  + 0,000 = 161,30 m.n.m. (Bpv) 

 Rodinný dom bude tvaru písmena L o max. rozmeroch  11,57 m x 17,59 m. 

 Strešná krytina bude fóliová.  

 Vonkajšie povrchové úpravy  budú z silikátovej fasádnej omietky slonovinovej farby/ šedej 

farby, sokel – živičná šúchaná omietka s kremičitými zrnami – marmolit, šedý. 

 Okná a dvere budú  plastové, sklené výplne z tepelnoizolačného číreho trojskla. 

 

 

Rodinný dom  bude obsahovať: 

- prízemie: zádverie, chodba, WC, technická miestnosť, WC, kúpeľňa, izba, spálňa + šatník, 

izba, chodba, šatník, komora, kuchyňa + jedáleň, obývacia izba, terasa. 

 

Zastavaná plocha:       171,81 m² 

Obytná plocha:      82,74 m² 

Úžitková plocha:     133,94 m² 

 

 Stavebník je povinný odviesť zrážkovú vodu zo strechy rodinného domu na svoj pozemok tak, 

aby zrážková voda neobťažovala  vlastníkov susedných nehnuteľností.  
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B/ Napojenie na inžinierske siete: 

 voda – nová vodovodná prípojka na verejný vodovod cez vodomernú šachtu.  

 kanalizácia  – nová kanalizačná prípojka bude napojená na verejnú kanalizáciu cez revíznu 

šachtu    (týmto rozhodnutím sa povoľuje len kanalizačná prípojka DN 150, ktorá bude 

zaústená do kanalizácie DN 300, ktorá je povoľovaná v osobitnom konaní) 

 elektro – nová zemná káblová prípojka NN na verejný rozvod 

 plyn-  nová NTL prípojka na verejný plynovod 

 ďažďové zvody – budú vyvedené do vsakovacieho objektu cez filtračnú šachtu 

 prístup a príjazd – z miestnej komunikácie  parc. č. 935/4. 

 parkovanie – na pozemku sú zabezpečené 2 parkovacie miesta . 

 

 Pred začatím rozkopávkových prác na verejnom priestranstve je stavebník povinný požiadať  

mesto Malacky o rozkopávkové povolenie. 

 

C/ Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem: 

 Stavba nezasahuje do chránených území ani ochranných pásiem. 

 

D/ Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 

 

Stavebník dodrží podmienky:  

- Okresného úradu Malacky, OSoŽP, odpadového hospodárstva, uvedené v stanovisku č. j. 

OU-MA-OSZP-2017/010156 zo dňa 113.07. 2017, a  to: 

- S odpadmi vzniknutými počas stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a  

zabezpečiť ich zhodnotenie, ak to nie je možné, zneškodnenie organizáciou, ktorá má k tomu 

oprávnenie. 

- Zabezpečiť okolie stavby tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia a k jeho 

znečisťovaniu.   

- Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o zhodnotení  alebo zneškodnení odpadov 

vzniknutých počas stavby v súlade s platnou legislatívou. 

- Zabezpečiť separáciu a zhodnocovanie, ak to nie je možné, zneškodňovanie komunálnych 

odpadov vznikajúcich  pri užívaní objektu v súlade so zákonom o odpadoch.  

 

 Okresného úradu Malacky, OSoŽP, ochrana krajiny a prírody, uvedené v stanovisku č. j. 

OU-MA-OSZP-2017/017031 zo dňa 15.07. 2017, a  to: 

- Na území stavby platí podľa zákona prvý stupeň ochrany. 

- Ak sa na území stavby nachádzajú dreviny, ktoré nie je možné z dôvodu stavby ponechať je 

na ich výrub podľa § 47 ods. 3 zákona potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. 
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 Mesta Malacky, ochrany ovzdušia,  uvedené vo vyjadrení  č.j. ÚVaŽP/2017/32129/JJ  zo 

dňa 25.07. 2017, a to: 

Súhlas  je podmienený nasledovnými podmienkami:  

- pri realizácii stavby postupovať podľa projektovej dokumentácie vypracovanej: Ing. 

Markom Filínom, zodpovedným projektantom, 

- k žiadosti na uvedenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia  do  trvalej prevádzky   

predložiť: záznam o osadení plynového kotla odborne spôsobilým pracovníkom, správu 

o odbornej prehliadke plynového zariadenia a súvisiaceho elektrického zariadenia, 

záznamový list o vykurovacej skúške rozvodu ústredného kúrenia,  osvedčenia  o  akosti  

a kompletnosti výrobkov a potvrdenie o vykonaní preskúšania komína a certifikát použitých 

materiálov na komín.  

 

 BVS, uvedené vo vyjadrení č.j. 30625/2017/Nz  zo dňa  25. 07. 2017, a to : 

- Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme 

rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčasti 

podľa § 19 zákona c. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

- Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona c. 442/2002 Z. z. o verejných 

vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované. 

- K  stavbe: „RD Malacky " nemáme námietky, ak cez predmetnú a so stavbou súvisiace 

nehnuteľnosti nie sú trasované rozvody vodovodov a kanalizácii BVS, vrátane ich súčasti a 

bude dodržane ich pásmo ochrany. 

- Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej prípojky musí byt' v súlade so zákonom 

c. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších 

zákonov, za súčasného dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s 

platnými „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný 

vodovod a verejnú kanalizáciu a technickými podmienkami zriaďovania a odstraňovania 

vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, 

a.s." (ďalej len „technické podmienky"). 

- Platné: „TECHNICKÉ PODMIENKY pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný 

vodovod a verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriaďovania a odstraňovania 

vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, 

a.s." sú dostupne v kontaktných centrách a zverejnene na internetovom sídle www.bvsas.sk. 

- Vlastník kanalizačnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a 

spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s kanalizačnou prípojkou. 

- Vzájomne práva a povinnosti vzhľadom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzťahy je potrebné 

doriešiť vzájomnými zmluvnými vzťahmi. 

- Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byt' v 

koordinácii a v súlade s platnými STN. 

 

A. Zásobovanie vodou 

S navrhovaným technickým riešením zásobovania predmetnej stavby vodou montážou 
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vodomeru na T-kus súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v texte 

vyjadrenia: 

a/ Vodovodná prípojka 

1. Ak jestvujúca vodovodná prípojka, príp. jej časť, nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť 

realizovaná jej rekonštrukcia so súhlasom vlastníka prípojky. 

2. Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane 

vnútorných rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor. 

3. Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného vodovodu, 

vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie byť situovaná v 

blízkostí zdroja tepla, ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie teploty pitnej vody. 

4. Zasahovať do verejného vodovodu a vykonávať pripojenie na verejný vodovod môžu len tie 

osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené. 

 

B. Odvádzanie odpadových vôd 

K odvádzaniu vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ do vsaku nemáme námietky. 

Odvádzanie odpadových vôd požadujeme riešiť ako delený systém, odvedenie vôd z 

povrchového odtoku /zrážkových vôd/ požadujeme riešiť mimo splaškovú kanalizáciu a spôsobom, 

ktorý vyhovuje konkrétnym hydrogeologickým podmienkam. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo 

kontroly spôsobu odvádzania týchto vôd. Do verejnej kanalizácie je možné vypúšťať výlučne 

splaškové odpadové vody. 

S navrhovaným technickým riešením odvádzania odpadových vôd z predmetnej stavby cez 

jestvujúcu kanalizačnú prípojku súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, 

uvedené v texte vyjadrenia: 

 

a/ Kanalizačná prípojka 

1. Ak jestvujúca kanalizačná prípojka, príp. jej časť, nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť 

realizovaná ich rekonštrukcia na náklady vlastníka. 

2. Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky 

zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie. 

3. Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou 

najvyššou prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 

55/2004 Z, z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných 

vodovodov a verejných kanalizácií. 

Nad verejnými vodohospodárskymi zariadeniami a v ich pásme ochrany je neprípustné 

zriaďovať skládky vybúraného materiálu. 

 

 Spol. Západoslovenská Distribučná a.s., Bratislava, uvedené vo vyjadrení zo dňa 30.10. 

2017, a to: 

S vydaním stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom, ul. Olšovského, parc. č. 1192/1, 

Malacky“ (investor: Ing. Ján Vaškor, bytom malé nám. 5, Malacky,) súhlasíme. Zmluva o pripojení 

odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy ZSDIS, a.s. bola zaevidovaná pod číslom 

121705294. 
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Požadovaný odber el. energie s celkovým inštalovaným výkonom 20,0 kW (čo predstavuje 

max. súčasný výkon 14,0 kW) bude zabezpečený z existujúceho vzdušného rozvodu NN, 

z existujúcej prípojky NN. 

Fakturačné meranie spotreby el. energie bude priame. Spoločný elektromerový rozvádzač je 

nutné inštalovať v zvislej polohe na miestach prístupných pre zamestnancov ZSD, a.s., i v čase 

neprítomnosti odberateľa. Stredy číselníkov elektromerov musia byť vo výške 1000 - 1700 mm od 

podlahy/ terénu/, v prípade bytových kde sú umiestnené elektromery v spoločnom rozvádzači 700 - 

1700 mm. Pred elektromerovým rozvádzačom musí byť voľný priestor minimálne 800 x 800 mm. 

Hlavný istič pred elektromerom max. dimenzie 3 x 25 A (charakteristika B). 

Žiadame 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. 

 Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných 

podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby 

môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) 

všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti 

práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. 

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 WN BSP Čulenova č. 7. 

 

 SPP - distribúcia, uvedené vo vyjadrení  TD/KS/0427/2017/An zo dňa 04.09.2017, a to: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 

zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike, 

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi 

navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi 

a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01, 

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník 

povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých 

existujúcich podzemných vedení, 

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na 

základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia 

údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online 

formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk), 

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských 

zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu, 
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- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN 

EN 1775, STN EN 12327, STN 38 6442, STN 38 6443, STN 73 6005, TPP 704 01, TPP 605 

02, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 12, 

- stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v 

predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo 

7010700617, POD SKSPPDIS010120124168. 

TECHNICKÉ PODMIENKY: 

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 

prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie 

(obnovy) plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Marián Heršel, tel.č. +421 02 2040 

2149) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme 

plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú 

strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 

predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových 

mechanizmov, 

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s 

nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 

proti poškodeniu, 

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 

jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 

zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 

ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727, 

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa pripojovacieho plynovodu rešpektovala iné 

vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní 

nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, 

- stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu ( RTP ) a 

meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli 

prístupné z verejného priestranstva, 

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovanie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom 

distribučným plynovodom a budovaným pripojovacím plynovodom vykonala iba oprávnená 
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osoba - zhotovitel’, ktorý má schválený typový technologický postup (zoznam zhotoviteľov je 

zverejnený na webovom sídle SPP-D), 

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby po vykonaní prepoja prípojkovým „T kusom“ bola 

vykonaná skúška tesnosti, vrátane vyhotovenia Zápisu, 

- stavebník je povinný minimálne 3 pracovné dni pred zasypaním pripojovacieho plynovodu 

požiadať o vykonanie kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu prostredníctvom on-line 

aplikácie na webovom sídle SPP-D, 

- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, 

pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa 

prílohy, 

- po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi 

vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviesť 

plynárenské zariadenie do prevádzky, 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 

- Pripojovací plynovod (PP) D90 bude pripojený k existujúcej distribučnej sieti – NTL DN 

100, PN 2,1 kPa / oceľ, ktorý sa nachádza pred parcelou č. 1192/4, k.ú. Malacky. 

- Navrhovaný PP bude slúžiť pre 8 odberných miest. 

- HUP GK DN 80 osadiť na hranici pozemku v plynomernej 8-skrinke, ktorej rozmery je 

potrebné zosúladiť tak, aby bola zabezpečená manipulácia s komponentmi bežným náradím 

a pripraví sa pre montáž plynomeru BK 4T GA (rozostup hrdiel 250 ± 0,5 )- spolu 8 ks. 

- Zabezpečiť trvalý prístup pracovníkov SPP-distribúcia a.s. k plynomernej skrinke. 

- K žiadosti o montáž meradla predložiť potvrdenie o odovzdaní technicko-právnej 

dokumentácie od vybudovaného PP a Odbornú prehliadku OPZ a tlakovú skúšku OPZ.  

 

E/ Iné podmienky:            

 Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 

technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

 Stavba bude dokončená najneskôr 36 mesiacov od začatia stavebných prác. V prípade, že 

stavebník nie je schopný stavbu dokončiť, má o predĺženie lehoty výstavby požiadať pred 

jeho uplynutím. So stavebnými  prácami možno začať až po právoplatnosti tohto 

rozhodnutia. 

 Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu 

začatie stavby.  

 Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a viesť 

denník o stavebných prácach. 

 Stavebník je povinný uskutočniť stavbu podľa overenej projektovej dokumentácie v tomto 

konaní. Akékoľvek zmeny stavby nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia 

stavebného úradu. . 

 Stavebný úrad podľa § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby osobou na 

to oprávnenou. Za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní 
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zodpovedá stavebník podľa § 75a ods. 2 stavebného zákona a taktiež zodpovedá stavebný 

dozor podľa  podľa § 46b písm. b/ stavebného zákona. Stavebný dozor  zároveň 

spoluzodpovedá za dodržanie podmienok na uskutočnenie stavby uvedených v stavebnom 

povolení.     

 Stavebník je povinný odviesť zrážkovú vodu zo strechy rodinného domu na svoj pozemok 

tak, aby zrážková voda neobťažovala  vlastníkov susedných nehnuteľností.  

 Po skončení prác je potrebné upraviť terén do kolaudácie stavby. 

 Stavba nesmie žiadnou svojou časťou presahovať na susedný pozemok. 

 Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. g/ stavebného zákona použiť na povolenú 

stavbu vhodné výrobky. 

 Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona, 

vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o  

všeobecnotechnických požiadavkách na výstavbu a o všeobecnotechnických požiadavkách 

na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné 

technické normy. 

 Stavba bude dokončená najneskoršie do: 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti 

tohto rozhodnutia. 

 Stavba bude uskutočňovaná :  dodávateľsky 

 Podľa § 62 ods. 1 písm. d/ stavebného zákona je stavebník povinný  ohlásiť stavebnému 

úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní odo dňa jeho výberu. 

 Zhotoviteľ zabezpečí vedenie  stavby  oprávnenou osobou.     

 V zmysle § 79 stavebného zákona je stavebník povinný požiadať o vydanie kolaudačného 

rozhodnutia stavby.   

 Stavebník je povinný: 

- stavenisko na viditeľnom mieste označiť štítkom, na ktorom bude uvedené označenie 

stavby, označenie stavebníka, kto a kedy stavbu povolil a termín ukončenia stavby, 

- maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie,  

- stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska, zabezpečiť zamedzenie vstupu 

na stavenisko cudzím osobám, sypký materiál zabezpečiť proti úletu, vozidlá pred 

výjazdom zo staveniska očistiť, zariadenie staveniska umiestňovať prednostne na 

spevnené plochy, zabezpečiť bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných 

mechanizmov na stavenisku, 

- uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému má vlastnícke alebo iné 

právo,  

- počas stavebných prác dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 

a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, 

- počas stavebných prác nesmie dodávateľ stavby ohroziť a ani obmedziť účastníkov 

cestnej premávky a je povinný dodržať stanovené podmienky podľa zákona NR SR č. 

315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách a vyhl. MV SR č. 9/2009 Z. 
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z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

F/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania 

V rámci konania neboli zo strany účastníka konania vznesené žiadne námietky. 

 

  

Stavebné povolenie platí podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona dva roky odo dňa, keď 

nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť, ak sa so stavbou začne v tejto lehote. 

 

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní). 

 

 

Odôvodnenie 

 

Oleksandr Polyanskyy, J. Kubinu 68, 901 01 Malacky, podal dňa 28.07.2017   na Mesto 

Malacky, stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom 

a prípojky IS (elektro, voda, plyn, kanalizácia)“ na pozemku parc. reg. „C“ KN č. 1192/1 a prípojky 

na parc. reg „E“ KN č. 3734/1 a 3734/2 v k. ú. Malacky v stavebnom konaní spojenom s územným 

konaním o umiestnení stavby. 

Vzhľadom k tomu, že v predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytovala dostatočný 

podklad pre vydanie stavebného povolenia Mesto Malacky, ako vecne, miestne a správne príslušný 

stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe ustanovenia § 35 ods. 3) a § 60 

odst. 1 stavebného zákona dňa 09. 08. 2017 vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti a konanie 

prerušil.  

 Rodinný  dom  je prízemný objekt o celkovej zastavanej ploche 171,81 m².

Ustanovenie § 39a ods. 4  stavebného zákona umožňuje spojiť stavebné konanie s územným 

konaním o umiestnení stavby pri jednoduchých stavbách, pri ostatných stavbách sa tak urobí za 

predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny. Mesto Malacky 

územný plán zóny pre lokalitu, kde sa dom povoľuje spracovaný nemá. Stavebný úrad pri spojení 

stavebného konania s územným konaním o umiestnení stavby vychádzal zo skutočnosti, že 

navrhovaná stavba svojimi parametrami zodpovedná klasifikácii jednoduchej stavby. Ďalej 

vychádzal zo skutočnosti, že stavba je v súlade s platným územným plánom Mesta Malacky – jeho 

zmien a doplnkov.   

 Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené stavebným zákonom v časti 

všeobecnotechnické  požiadavky  na výstavbu a vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z..  

 Pozemky reg. „C“ KN parc. č. 1192/1 a parc. č. reg. „E“ KN 3734/1, 3734/2  v k. ú. 

Malacky sú podľa LV č. 6959  v bezpodielovom spoluvlastníctve  Jána Vaškora, Malé námestie 5, 

901 01  Malacky a manželky Pavlíny Vaškorovej, Malé námestie 5, 901 01  Malacky. Pozemky sú 
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vedené ako zastavaná plocha a nádvorie. Vlastníci pozemkov Ján Vaškor  a Pavlína Vaškorová, 

Malé námestie 5, 901 01  Malacky uzatvorili Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy v súlade s ust. § 

50a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, s budúcim kupujúcim 

Máriom Hajdinom, 1.mája 45, 901 01 Malacky. V bode 4.4 uvedenej zmluvy sa zmluvné strany 

dohodli, že budúci kupujúci môže zahájiť výstavbu rodinného domu a inžinierskych sietí na 

budúcom predmete kúpy a budúci predávajúci mu k tomu dal súhlas.  

Predmetom tohto stavebného povolenia nie je kanalizačná prípojka, ktorá bola povolená 

v osobitnom konaní Okresného úradu Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej 

správy, č.j. OU-MA-OSZP-2017/012626/361/361 zo dňa 15.11.2017, ktorým sa povoľuje stavba  

„Splašková kanalizácia“.  

 Podľa § 6 ods.1) vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať 

požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany 

povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, 

požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia 

umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie 

územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia.  

 Navrhovaný rodinný dom je jednopodlažná stavba, ktorá je osadená vo vzdialenosti 1,50 m  

až 1,59 m od spoločnej hranice s pozemkom parc.č. 1197/3, 1197/4 a 1197/2 a vzdialenosť 

navrhovanej stavby domu od hranice s pozemkom parc.č. 5432/469 je 3,50 m až 7,03 m. 

Navrhované osadenie domu vyhovuje ust. § 6 ods. 5 a ods. 6 v spojení s § 6 ods.1 cit. vyhlášky. 

Navrhované osadenie bolo vyhodnotené vo vzťahu k podmienkam pre vzájomné odstupy 

vymedzené v ods.1 cit. vyhlášky nasledovne : 

- riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby preukazuje, že navrhované odstupy spĺňajú podmienky 

požiarnej bezpečnosti, 

- navrhovaná stavba je určená na bývanie, je napojená novými prípojkami na uličné rozvody  

inžinierskych sietí a žumpu, bude produkovať bežný domový odpad, a teda nebude rušiť pohodu 

bývania v predmetnom území, 

- navrhnutá najmenšia odstupová vzdialenosť 1,50 m od hranice s pozemkom parc. č. 1197/3, 

1197/4 a 1197/2 umožňuje realizáciu navrhovanej stavby a jej následnú údržbu z vlastného 

pozemku stavebníka bez potreby vstúpiť na susedný pozemok, 

- stanoviská dotknutých orgánov ktoré chránia verejný záujem podľa osobitných predpisov  

uvedené vo výroku rozhodnutia sú všetky kladné a pre stavebníka záväzné. 

 Stavebný úrad mal dostatočne preukázané, že navrhované osadenie stavby spĺňa požiadavky 

na vzájomné odstupy stavieb podľa § 6 ods. 5 a ods. 6 v nadväznosti na § 6 ods.1 cit. vyhlášky. 

  Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené stavebným zákonom v časti 

všeobecnotechnické  požiadavky  na výstavbu a vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z  

 Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie  na stavbu z 

hľadísk uvedených v § 37 § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú 

ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy 
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účastníkov konania.  

 Ďalej sa stavebný úrad opieral stanoviská dotknutých orgánov, ktoré boli kladné a nie 

protichodné a v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.  

Svoje stanovisko oznámili dotknuté orgány – Okresný úrad Malacky, OSoŽP, odpadové 

hospodárstvo, Okresný úrad Malacky, OSoŽP – ochrana krajiny a prírody, Mesto Malacky – 

ochrana ovzdušia, BVS a.s.,  SPP-distribúcia a.s., ZSE distribučná,a.s.. 

 Správny poplatok bol zaplatený podľa zákona  NR SR  č. 145/1995 Zb. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov bezhotovostným prevodom na účet Mesta Malacky dňa 

07.12.2017, v hodnote 50.- €. 

 

 

P o u č e n i e 

 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku do 

15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901  01 Malacky, pričom 

odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05  Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa Správneho súdneho poriadku (zákon č. 

162/2015 Z.z.) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov . 

 

 

 

                                                                                            JUDr. Ing. Juraj Říha,  PhD. 

                                                                                                                                       primátor mesta 

 

 

Doručí sa: 

Účastníci konania: 

1. verejnou vyhláškou pre vlastníkov pozemkov, ktorých vlastnícke, alebo iné práva k 

nehnuteľnostiam môžu byť vydaným rozhodnutím priamo dotknuté, vlastníkom pozemkov 

parc. reg „C“ KN č.  1192/1, 1192/7, 1192/4, 1197/2, 1197/3, 1197/4, parc. reg „E“ KN č. 

3734/1, 3734/2, 3735, 3793, 3733/2. 

 

Na vedomie: 

2. stavebník: Oleksandr Polyanskyy, J. Kubinu 68, 901 01 Malacky 

3. vlastníci pozemku: Ján Vaškor, 1.mája 45, 901 01 Malacky 

4. Pavlína Vaškorová, Malé námestie 5, 901 01 Malacky 

5. susedia: Andrea Kujanová, Olšovského 85, 901 01 Malacky 

6. Lukáš Kujan, Olšovského 85, 901 01 Malacky 

7. Laura Kujanová, Olšovského 85, 901 01 Malacky 

8. Charlotte Kujanová, Olšovského 85, 901 01 Malacky 

9. Anna Klasová, Nad výhonom 653/1, 901 01 Malacky 
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10. Karol Klas, Záhorácka 1930/35, 901 01 Malacky 

11. Cecília Matúšková, Olšovského č.201/81, 90101 Malacky 

12. Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky 

13. projektant: Ing. arch. Ján Škotta, Černockého 11, 831 53 Bratislava 

 

Dotknuté orgány: 

14. Okresný úrad Malacky, OSoŽP, odpadové hospodárstvo Záhorácka 60A, 901 01  Malacky 

15. Okresný úrad Malacky, OSoŽP, ochrana krajiny a prírody, Záhorácka 60A, 901 01  

Malacky 

16. BVS a.s., Prešovská č. súp. 48, 826 46  Bratislava 

17. POZAGAS, a.s., Malé námestie 1, 901 01  Malacky 

18. SPP – distribučná a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11  Bratislava 26 

19. ZSE distribučná,a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 

20. Mesto Malacky – ochrana ovzdušia 

21. tu 

 

Po nadobudnutí právoplatnosti: 

22. Mesto Malacky - OE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

Toto stavebné povolenie spojené s územným rozhodnutím o umiestnení stavby má z dôvodu 

neznámych účastníkov konania podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o 

správnom konaní (správny poriadok), ktorých vlastnícke alebo iné práva k nehnuteľnostiam môžu 

byť vydaným stavebným povolením priamo dotknuté, povahu verejnej vyhlášky, preto musí byť 

podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Malacky. 

Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 

 

Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška vrátená na Mesto Malacky - 

stavebný úrad, s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia. 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa .................................. 

 

 

 

Zvesené dňa ..................................... 

 

 


