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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
VEC: Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho
zisťovania
Listom dňa 06.09.2019 bola doručená do podateľne Obce Bernolákovo žiadosť na vydanie
stavebného povolenia, na základe ktorej bolo vydané stavebné povolenie pod č. j. SU – 5840-SP/2019
LL zo dňa 22.11.2019, voči ktorému bolo podané odvolanie dňa 16.12.2019. Okresný úrad Bratislava,
odbor výstavby a bytovej politiky Bratislava odvolaním napadnuté rozhodnutie zrušil a vrátil ho na
stavebný úrad obce Bernolákovo na nové prejednanie a rozhodnutie.
Dňa 06.09.2021 bola doručená na stavebný úrad obce Bernolákovo žiadosť o pokračovanie
v stavebnom konaní podanom žiadateľom, stavebníkom SIMADRIA s.r.o., pre stavbu 6 x rodinný
dvojdom (12RD). Na základe tejto žiadosti stavebný úrad obce Bernolákovo vyzval stavebníka listom
pod č. j. 1492/2021-RV-8252 zo dňa 08.11.20211 na doplnenie podania a opravy v zmysle rozhodnutia
Okresného úradu Bratislava a určil lehotu na doplnenie v dĺžke 90 dní od doručenia listu. Stavebník dňa
09.02.2022 požiadal o predĺženie tejto lehoty a stavebný úrad obce Bernolákovo tejto žiadosti vyhovel
a vydal predĺženie listom pod č. j. SÚ-1492/2021-1249/2022-RV zo dňa 24.02.2022 kde predĺžil lehotu
na doplnenie o ďalších 120 dní.
Na základe týchto listov a rozhodnutia Okresného úradu Bratislava stavebník dňa 06.05.2022
a 18.05.2022 doplnil zmenené a doplnené podklady pre vydanie stavebného povolenia.
Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad obce Bernolákovo zahájil konanie na
stavbu :

“SMARAGD Bernolákovo 6 x rodinný dvojdom, inžinierske siete a
komunikácia“, s technickým a dopravným vybavením v skladbe objektov:
SO 01 rodinné dvojdomy
SO 08 bod napojenia NN
SO 09 distribučný rozvod NN a prípojky NN
SO 10 Verejné osvetlenie
SO 11 Telekomunikačná prípojka
SO 12 HTÚ
SO 14 sadové úpravy
SO 15 oplotenie

stavebník :

SIMADRIA s.r.o., Komárovská 10A, 821 06 Bratislava
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parcely podľa UR:

pozemky reg. C KN : 4899/479, 4898/1 k. ú. Bernolákovo

miesto stavby:

na pozemku reg. C KN s parc. č. 4899/252, 5800/385, /386, /387, /388, /389,
/390, /391, /392, /393, /394, /395, /396, /397, /398, /399 k. ú. Bernolákovo (v
zmysle GP č.2079/2016 overeným dňa 5.10.2016)

účel stavby:

bývanie, parkovanie, zeleň

popis stavby :
Rodinný dvojdom - max. rozmery pôdorysne
Výška hrebeňa od ± 0,000
Sklon strechy
Zastavaná plocha 1x dvojdom (9,7x19,0m)
Počet bytových jednotiek
Počet parkovacích miest

9,7m x 19,0m
7,5m
15°
184,30m2
24
42

Koeficient zastavanosti nadzemnými objektmi KZO
Koeficient zelene

1121,80m2
1061,73m2

(24,54%)
(23,21%)

Riešené územie je podľa Územného plánu obce Bernolákovo, Zmeny a doplnky č. 1/2007 situované v
ploche pre rozvoj D1 kde hlavné funkčnú využitie - pre regulačný blok D1 je funkcia uvedená, ako
trvalé bývanie v rodinných domoch samostatne stojacich a združených (dvojdomý, radové domy)
Maximálna podlažnosť objektov
Intenzita využitia plôch
Koeficient zelene

maximálne 2 nadzemné podlažia plus obytné podkrovie
koeficient zastavanosti 0,4,
nie je uvedený

Z hľadiska súladu projektovej dokumentácie a Územného plánu obce Bernolákovo
konštatujeme, že daný návrh je v súlade s platným Územným plánom obce Bernolákovo.
Každý objekt rodinného domu bude umiestnený na vlastnej parcele s výmerou najmenej 227m2,
bude symetricky stojaci pri vedľajšom staticky oddilatovanom dome, a v šiestich skupinách s
rovnakými rozstupmi, situovaných bližšie k severovýchodnej hranici pozemku, a s rovinatým terénom.
Riešenie dilatácie prechádza po celej styčnej ploche susediacich objektov od základovej škáry, po
hrebeň strešnej konštrukcie.
Rodinný dom je dvojpodlažný, pozostávajúci z 1.NP (prízemie), 2.NP (poschodie). Pôdorys je
pravidelného kompaktného obdĺžnikovitého tvaru. Z neho vystupuje 50cm na štítovej stene do ulice v
úrovni stropu 1.NP predsadená ľahká strieška, a na stene k ulici v úrovni 1.NP aj 2. NP sú nad sebou
zapustené loggie. Maximálne rozmery objektu RD s 2BJ sú 9,4 x 9,5 m. Do hlavného objektu je možné
vstupovať len z úrovne navrhovaného chodníka. Objekt RD má 2 hlavné vstupy umiestnené vždy v
najnižšom podlaží zo severovýchodnej strany dispozície.
Pre umiestnenie vyššie uvedenej stavby vydal tunajší stavebný úrad územné rozhodnutie
o umiestnení stavby pod č. SÚ-160-0116ÚRRDIS-IDT zo dňa 17.02.2016 a právoplatné dňa
21.03.2016 pre stavebníka SIMADRIA s.r.o.
Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval ARDEX pro s.r.o., Čapajevova 73, 080 01 Prešov,
Ing. arch. Michal Jura, autorizovaný architekt č. 1245 AA, spracovanej v termíne 02/2019.
Obec Bernolákovo, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len „stavebný úrad“), podľa §5
zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 117 stavebného zákona,
podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a podľa §61
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ods. 1 stavebného zákona, oznamuje začatia stavebného konania verejnou vyhláškou dotknutým
orgánom a všetkým účastníkom konania.
Nakoľko stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad
upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje účastníkom konania lehotu
10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na uplatnenie námietok a pripomienok.
V zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko
v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania.
Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný
úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote
neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.
Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona sa na pripomienky a
námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní neprihliada.
Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona, neprihliada na námietky
a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.
Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona, v odvolacom konaní sa
neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej
lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc
s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.
Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade Obce
Bernolákovo, Hlavná ulica č. 111, Bernolákovo, 1. poschodie, v určené dni: Pondelok:8,00-11,30
a 13,00-17,30, streda: 7,30-11,30 a piatok: 7,30-11,30 hod., v ostatné dni len po telefonickom dohovore.
Ak sa v priebehu konania vyskytnú nové skutočnosti, ktoré nebolo možné v predstihu
predpokladať (predvídať), stavebný úrad si vyhradzuje právo určiť rozsah, spôsob a lehotu doplnenia
ďalších podkladov potrebných k vydaniu rozhodnutia.

Mgr. Rita Véghová
vedúca odb. výst., ÚP,ŽP a PK

príloha:
č. 1 - situácia stavby
č. 2 – identifikácia účastníkov konania
Toto oznámenie má v zmysle § 26 správneho priadku povahu doručenia verejnou vyhláškou.
Oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, na úradnej tabuli správneho
orgánu a na internetovej stránke úradu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia.
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Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:
Dátum vyvesenia :

Dátum zvesenia:

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:

Doručí sa verejnou vyhláškou:
Všetkým známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné
práva k pozemkom alebo k stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím
priamo dotknuté v k. ú. Bernolákovo podľa priloženej situácie stavby.
Doručí sa:
Účastníci konania:
Vlastníci priľahlých pozemkov uvedený na LV č. 6742 a vlastníci na ul. Lipová (párne
orientačné č. od 2 po 70) a Borovicová (nepárne orientačné č. od 1 po 55) v obci Bernolákovo
Stavebník :
SIMADRIA s.r.o., Komárovská 10A, 821 06 Bratislava – stavebník
Projektant :
ARDEX pro s.r.o., Čapajevova 73, 080 01 Prešov, Ing. arch. Michal Jura
Dotknutá obec:
Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
Dotknuté orgány:
1. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
2. Okresný úrad Senec, Hurbanova 21, 903 02 Senec
Odbor starostlivosti o životné prostredie
- Úsek Ochrany prírody a krajiny
- Odpadové hospodárstvo
3. Záp. distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
4. SPP - Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava
5. BVS, a. s., Prešovská 48, 821 01 Bratislava
6. Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. OR HaZZ, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
8. ORPZ ODI, Hollého 8, P. O. BOX 59, 903 01 Senec
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