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R o z h o d n u t i e 

  

            Dňa 20.06.2017, doplnenie podania dňa 21.12.2017,  podali Ing. Marian Rummel, Písniky 
777/52, 901 01 Malacky a PhDr. Silvia Rummelová, Písniky 777/52, 901 01 Malacky zastúpení 

splnomocneným zástupcom Ing. Martinom Sedláčkom, Ľ. Fullu 1641/6, 901 01 Malacky, na 

Mesto Malacky stavebný úrad, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 

„Rodinný dom“ na pozemku parc. č.  1668 v k. ú. Malacky.  

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie 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 návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými 

orgánmi postupom podľa  § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 a § 38 

stavebného zákona a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotil námietky a 

vyjadrenia účastníkov konania. Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona  a § 4 

vyhlášky č. 453/2000 Z.z. vydáva  

 

 

rozhodnutie o umiestnení  
 

 

stavby: Rodinný dom 

na parcele č.:  1668 

v kat. území:  Malacky 

pre navrhovateľov:  Ing. Mariana Rummela, Písniky 777/52, 901 01 Malacky a PhDr. 

Silviu Rummelovú, Písniky 777/52, 901 01 Malacky 

 

 

Rozhodnutím sa umiestňuje stavba „Rodinný dom“, ktorá bude umiestnená tak, ako je 

zakreslené v predloženej situácii overenej v územnom konaní v mierke 1:200, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.  

 

Pre umiestnenie stavby rodinného domu určuje tunajší stavebný úrad tieto podmienky: 
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A/ Urbanisticko – architektonické podmienky: 
 

· Stavba RD bude umiestnená v pohľade od prístupovej komunikácie – Písniky ( parc. č. 1719) 

takto: 

- z prednej strany bude RD umiestnený vo vzdialenosti 2,10 m od hranice s pozemkom parc. 

č. 1719 

- z ľavej strany bude RD umiestnený vo vzdialenosti 3,70 m od hranice s pozemkom parc. č. 

1666 

- z pravej strany bude RD umiestnený vo vzdialenosti 3,05  m od hranice s pozemkom parc. č. 

1670 

- zo zadnej strany bude RD umiestnený na hranici s pozemkom parc. č. 1667, ktorá je vo 

vlastníctve navrhovateľov. 

 

· Navrhovaný rodinný dom  je dvojpodlažný bez podpivničenia s valbovou strechou.  

· Rodinný dom má pravidelný tvar, s max. rozmermi 9,9 m x 11,2 m. 

· Parkovanie bude pri rodinnom dome. 

· Materiálové vyhotovenie stavby, obsahová  skladba budú určené v  stavebnom povolení.  

 

· Stavba RD bude obsahovať:  
- 1. NP: zádverie, chodba, kúpeľňa + WC, technická miestnosť, izba, obývacia izba, kuchyňa, 

špajza, schodiskový priestor, terasa 

- 2. NP: chodba, izba, WC, kúpeľňa, izba, spálňa, izba, izba 

 

zastavaná plocha:  111,50 m² 

úžitková plocha:  180,10 m² 

obytná plocha:   128,05 m² 

 

B/ Napojenie na inžinierske siete: 
- elektrická prípojka - existujúca  

- vodovodná prípojka - existujúca  

- kanalizačná prípojka - existujúca  

- plynová prípojka - existujúca 

 

C/ Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem: 
 

Navrhovatelia dodržia podmienky: 

· Okresného úradu Malacky, OSoŽP, ochrana prírody a krajiny, pod č.j. 
OU-MA-OSZP-2017/007245 zo dňa 17.05.2017, 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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D/ Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a  účastníkov konania: 
 

Navrhovatelia dodržia podmienky: 

· Okresného úradu Malacky, OSoŽP, odpadové hospodárstvo, pod č.j. 
OU-MA-OSZP-2017/007826 zo dňa  22.05.2017, 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 poškodeniu životného prostredia 

a k jeho znečisťovaniu. 

- Ku kolaudácii stavby je potrebné tunajšiemu úradu predložiť doklady o zhodnotení alebo 

zneškodnení odpadov vzniknutých počas stavby v súlade s platnou legislatívou. 

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

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

 

· Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Malacky, pod č.j. ORHZ–
MA1-1192/2017 zo dňa 21.07.2017, a to:  

-  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách posúdilo podľa § 28 

zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 

40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej 

prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska 

protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie   ,,Bytový dom“, parc. č. 

3638/6, 3621/2, 3558/2, 3559/3, 3614/104, k.ú. Malacky a s riešením protipožiarnej 

bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.  

 

· Mesta Malacky, ÚVaŽP, ochrana ovzdušia, pod č.j. ÚVaŽP/2017/30910/JJ zo dňa  
07.07.2017, a to:  

Súhlas  je podmienený nasledovnými podmienkami:  

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

Vladimírom Privrelom, autorizovaným stavebným inžinierom. 

- 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. 

 

· Spol. Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava,  uvedené vo vyjadrení zn. CD 

35266/2017 zo dňa 19.05.2017, a to:   
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- Fakturačné meranie spotreby el. energie bude priame. 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 až 

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 20 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.  

- 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.7. 

 

· Spol. BVS, a.s. Bratislava, vo vyjadrení č.j. 19183/2017/TK  zo dňa 28.04.2017., 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 súčastí 

podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a 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 stavbe: „Rodinný dom“ nemáme námietky, ak cez predmetnú a so stavbou súvisiace 

nehnuteľnosti nie sú trasované rozvody vodovodov a kanalizácií BVS, vrátane ich súčastí 

a bude dodržané ich pásmo ochrany.  

- Technické riešenie a realizácia vodovodnej prípojky musí byť v súlade so zákonom č. 

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“). 

- V zmysle „technických podmienok“ je potrebné navrhnúť vodomernú šachtu a zároveň je 

potrebné dodržať platné ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 5403 a STN 73 6005, príp. 

ďalšie súvisiace normy a zákony, vrátane ich zmien a dodatkov. 

- 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 

dostupné v kontaktných centrách a zverejní na internetovom sídle www.bvsas.sk. 

- Vlastník vodovodnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych 

a spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s vodovodnou prípojkou. 

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

doriešiť vzájomnými zmluvnými vzťahmi.  
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- Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byť 

v koordinácii a v súlade s platnými STN. 

 

A. Zásobovanie vodou 

- S navrhovaným  technickým riešením zásobovania vodou predmetnej nehnuteľnosti 

súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v texte 

vyjadrenia:  

 

a/ Jestvujúca prípojka 

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

rekonštrukcia na náklady vlastníka. 

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 blízkosti 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. 

5. Vzhľadom na dĺžku vnútorných vodovodných rozvodov, za kvalitu pitnej vody a tlakové 

pomery na týchto rozvodoch zodpovedá projektant a investor stavby. BVS zodpovedá za 

kvalitu vody po uzáver na vodovodnom potrubí. 

6. Zásady starostlivosti o vnútorný - domový vodovod nájdete na našej webovej stránke 

www.bvsas.sk, v sekcií O vode > Kvalita vody > Zásady starostlivosti o vnútorný - 

domový vodovod. 

Vodárenská spoločnosť je zodpovedná za kvalitu dodávanej vody len po vstup do 

vodovodnej prípojky. Za vnútorný vodovod, účel ktorému slúži, za jeho stav a prípadné 

ovplyvnenie kvality vody z vodovodného kohútika, je v plnej miere zodpovedný majiteľ 

domu alebo bytu. 

Vnútorný vodovod musí byť navrhnutý tak, aby nedochádzalo k stagnácii vody. 

Stagnujúca voda je porovnateľná s potravinou po záručnej dobe. V stagnujúcej vode 

nemusia nutne prebehnúť negatívne zmeny. V prípade, že tieto zmeny prebehnú, nemusia 

byť postrehnuteľné zmyslami. 

 

b/ Vodomerná šachta 

1. Vodomerná šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené meradlo - 

vodomer. Vodomer je súčasťou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve BVS. 

2. Vodomerná šachta umiestnená na parcele č. 1668 musí byť stavebne a priestorovo 

vyhovujúca požiadavkám BVS. 

3. Majiteľ je povinný vodomernú šachtu zabezpečiť tak, aby nedošlo k mechanickému 

poškodeniu meradla a v zimnom období ochrániť meradlo proti zamrznutiu. 
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4. Vodomerná šachta žiadnym spôsobom nesmie ohrozovať bezpečnosť a ochranu zdravia 

zamestnancov vykonávajúcich činnosti spojené s odčítaním vodomerov, výmenou 

vodomerov, opravami vodomerných zostáv a inými prácami súvisiacimi s meradlom. 

5. Vo vodomernej šachte je prísne zakázané skladovať akýkoľvek materiál nesúvisiaci s 

prevádzkou vodomernej šachty. 

 

B. Odvádzanie odpadových vôd 

- K navrhovanému technickému riešeniu odvádzania vôd z povrchového odtoku 

/zrážkových vôd/ z predmetnej nehnuteľnosti vsakom na pozemku sa nevyjadrujeme. 

- S navrhovaným technickým riešením odvádzania odpadových vôd z predmetnej 

nehnuteľnosti súhlasíme za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v 

texte vyjadrenia: 

 

a/ Jestvujúca prípojka 

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

realizovaná ich rekonštrukcia na náklady vlastníka. 

2. Kanalizačnú prípojku, ktorej súčasťou musí byť revízna šachta na kanalizačnej prípojke, 

je potrebné riešiť v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov, príp. 

súvisiacich noriem /stúpačky, poklop a pod./ 

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

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

4. 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. 

 

· Spol. SPP – distribúcia a.s., uvedené vo vyjadrení  č.j. TD/PS/0080/2017/An zo dňa 
24.04.2017, a to:   

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- Stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského 

zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Peter Jung, tel.č +421 02 2040 2147, 

e-mail: peter.jung@spp-distribucia.sk, 

- bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť 

plynárenské zariadenie do prevádzky, 

- v zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je 

povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, 

- stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských 

zariadeni 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 a STN 73 3050, 

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

- 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 (TRP), najmä 

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

605 02JPP 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 vyjadrenie k zmene na existujúcom 

odbernom mieste číslo 6000960217, POD SKSPPDIS000120517526., 

      TECHNICKÉ PODMIENKY: 

- 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, 

- 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 prepojovacie a odpojovacie práce (ostrý prepoj) medzi 

existujúcom distribučným plynovodom a budovaným připojovacím plynovodom vykonala 

iba oprávnená osoba - zhotovitel’, na základe technologického postupu, vypracovaného 

zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným 

pracovníkom SPP-D, 

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby po vykonaní prepoja a odpoja přípojkovým „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, 
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- 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: 

- Pred realizáciou preložky ( skrátenia ) PP zabezpečiť demontáž existujúceho plynomeru ( u 

svojho dodávateľa plynu) a novú skrinku s meranim pripraviť pre montáž plynomeru BK 4T 

G4 ( rozostúp hrdiel 250 ± 0,5) na hranici pozemku - voľne prístupnú pre pracovníkov SPP- 

distribúcia a.s.. 

- Existujúci PP z ocele musí byť galvanicky oddelený od OPZ izolačným spojom. 

Signalizačný vodič neumiestňovať keďže sa jedná o PP z ocele. 

- Skracovaný PP DN 32 je evidovaný pod č. - ID 2292854 

- Za technické riešenie pripojenia plyn. odberného zariadenia zodpovedá 

projektant a odborný pracovník montážnej organizácie. 

 

- K Žiadosti o montáž meradla predložiť : Zmluvu o pripojení odberného miesta, Potvrdenie 

zo Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby (technicko právnej dokumentácie) , Správu o 

odbornej prehliadke OPZ, DRZ a Tlakovú skúšku OPZ, 

 

· Spol. SITEL s.r.o., uvedené vo vyjadrení  č.j. 2863/17 zo dňa 12.07.2017, a to:   

1. Vo Vami vyznačenom záujmovom území sa nenachádza telekomunikačná trasa HDPE rúr 

a optických káblov v správe a majetku spoločnosti SITEL s.r.o. 

2. V zmysle vyššie uvedeného bodu 1. Súhlasíme s vydaním stavebného povolenia bez 

pripomienok. 

 

E/ Iné podmienky: 

· Navrhovateľ je povinný projektovú dokumentáciu spracovať v zmysle podmienok uvedených 

v tomto rozhodnutí a predložiť ju na vyjadrenie dotknutým orgánom štátnej správy 

a účastníkom konania, ktorí si to vo svojich stanoviskách vyhradili. 

· V rámci stavby požadujeme dodržanie projektovej dokumentácie, zásadné zmeny vonkajšieho 

vzhľadu musia byť vopred prekonzultované s mestom Malacky. 

· Ak sa na pozemku nachádzajú vzrastlé stromy, treba požiadať o povolenie ich výrubu. 

 

F/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
· V rámci konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky. 

 

 

Toto   rozhodnutie   platí podľa ust. § 40 ods. 1   stavebného zákona dva roky odo dňa 

keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť pokiaľ bude v tejto lehote podaná 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia. 
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Toto rozhodnutie  je  záväzné v zmysle ust. § 40 ods. 4 stavebného zákona aj pre právnych 
nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov konania. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 Dňa 20.06.2017 (posledné doplnenie podania dňa 01.08.2017)  podali Ing. Marian Rummel, 

Písniky 777/52, 901 01 Malacky a PhDr. Silvia Rummelová, Písniky 777/52, 901 01 Malacky 

zastúpení splnomocneným zástupcom Ing. Martinom Sedláčkom, Ľ. Fullu 1641/6, 901 01 Malacky, 

na Mesto Malacky stavebný úrad, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 

„Rodinný dom“ na pozemku parc. č.  1668 v k. ú. Malacky.  

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby. 

 Mesto Malacky, stavebný úrad, oznámil podľa § 36 stavebného zákona začatie  územného 

konania o umiestnení stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a podľa § 

36 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upustil od ústneho konania. 

 Pozemok  parc.  č. 1668 v k. ú. Malacky je podľa LV č. 4716 vlastníctve žiadateľov Ing. 

Mariana Rummela, Písniky 777/52, 901 01 Malacky a PhDr. Silvie Rummelovej, Písniky 777/52, 

901 01 Malacky. Pozemok je vedený ako zastavané plochy a nádvoria.  

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, 

že umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám 

neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie vyhovuje aj technickým požiadavkám 

na výstavbu a na stavby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie určenými vo vyhláške č. 

532/2002 Z.z.. 

Umiestnenie stavby je v súlade so schváleným Územným plánom mesta Malacky – jeho 

zmien a doplnkov, ktorého záväznosť vplýva z ustanovenia § 27 stavebného zákona.  

Vychádzajúc zo schválenej územnoplánovacej dokumentácie, ktorá je záväzným podkladom 

pre územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb a kladných stanovísk 

dotknutých orgánov - Okresný úrad Malacky, OSoŽP, ochrana prírody a krajiny; Okresný úrad 

Malacky, OSoŽP, odpadové hospodárstvo; ORHaZZ v Malackách; Mesto Malacky – ochrana 

ovzdušia, SITEL s.r.o.; Západoslovenská distribučná a.s.; BVS, a.s.; SPP – distribúcia, a.s. 

k navrhovanej stavbe a posúdení zásahu práv účastníkov konania, stavebný úrad rozhodol tak, ako 

je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.  

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

poplatkoch v znení neskorších predpisov  v hotovosti v hodnote   40,-€ dňa  18.10.2017 (č.PPD 

14/146552017).   
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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, pre pozemky parc. 

KN reg. „C“ č. 1668, 1666, 1667, 1669, 1670, 1719 a parc. KN reg. „E“ č. 906/1.  

 

Na vedomie: 

2. žiadatelia: Ing. Marian Rummel, Písniky 777/52, 901 01 Malacky 

3. PhDr. Silvia Rummelová, Písniky 777/52, 901 01 Malacky. 

4. vz.: Ing. Martin Sedláček, Ľ. Fullu 1641/6, 901 01 Malacky 

5. susedia: Ján Bartoš, Písniky 778/50, 901 01 Malacky 

6. Mária Bartošová, Písniky 778/50, 901 01 Malacky 

7. Anton Blecha, Písniky 50, 901 01 Malacky 

8. Miroslav Blecha, Záhorie 5, 901 01 Malacky 

9. Mária Blechová, Písniky 776, 901 01 Malacky 

10. Roman Blecha, Radlinského 7, 901 01 Malacky 

11. Mária Blechová, Duk.hrdinov 672, 901 01 Malacky 

12. Vladislav Blecha, Hronská 16, 821 07 Bratislava 214 

13. Okresný úrad Bratislava, Staromestská 6, 814 40 Bratislava 

14. Vojenské lesy a majetky SR - š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce 

 

Dotknuté orgány: 

15. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo 

16. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana krajiny a prírody 

17. ORZH Malacky, Legionárska 6, 901 01 Malacky 

18. tu  




