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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 
 
 

 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 v znení neskorších predpisov  (ďalej len 
„stavebný zákon“)  a  podľa § 117 stavebného zákona, po preskúmaní žiadosti, predloženej dokumentácie a na 
podklade vykonaného konania   podľa § 58-66 stavebného zákona, rozhodla takto: 

podľa  §§ 46, 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„správny poriadok“),  podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva 

   
stavebné povolenie, 
ktorým povoľuje 

 
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 
 
nový stavebník :  SMARAGD Bernolákovo s.r.o., IČO: 54 605 679, Dunajská 7509/48, 811 08 

Bratislava na základe kúpnej zmluvy v zmysle LV č. 5205 v k. ú. Bernolákovo (V-
7047/2022 zo dňa 11.07.2022) a zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka zo dňa 
03.08.2022  

pôvodný stavebník : SIMADRIA s.r.o., IČO: 50 049 755, Komárovská 10A, 821 06 Bratislava 

parcely podľa UR: pozemky reg. C KN : 4899/252,479/Lesná ulica/, 4898/1/Jabloňová ulica/              
                                       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) vedených na LV č. 5205 ako ostatná plocha 

účel stavby:  bývanie, parkovanie, zeleň 
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popis stavby :        

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.  

Konečné rozhodnutie o výsledku preskúmania územného rozhodnutia obce Bernolákovo č.j. SÚ-160-
0116ÚRRDIS-IDT zo dňa 17.02.2016 v mimo odvolacom konaní bolo vydané Okresným úradom Bratislava, 
odborom výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, Tomašikova č. 46, Bratislava  pod č. 
OU-BA-OVBP2-2016/55801/VAM, v ktorom bolo toto konanie zastavené dňa 02.11.2016.  Rozhodnutie 
o zastavení konania o preskúmaní územného rozhodnutia obce Bernolákovo č.j. SÚ-160-0116ÚRRDIS-IDT 
nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2016. 

Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia stavby overená stavebným 
úradom v konaní. Projektovú  dokumentáciu stavby vypracoval ARDEX pro s.r.o., Čapajevova 73, 080 01 
Prešov, spracovanej v termíne 02/2019 a doplnenie 02/2022. 

Architekt / HIP: Ing. arch. Slavomír Hirjak 

Zodpovedný projektant : Ing. Vojtech Jačišin – časti ASR, Koordinačná situácia, POV 

Zodpovedný projektant: Ing. arch. Michal Jura, autorizovaný architekt č. 1245 AA – koordinácia projektu 

STRUČNÝ POPIS STAVBY : 

Podrobný popis stavby sa nachádza v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
rozhodnutia.  

SO 01 rodinné dvojdomy 
 

Rodinný dvojdom - max. rozmery pôdorysne (šírka) 9,7m x (dĺžka) 19,0m (so zateplením) 
Výška hrebeňa od ± 0,000   7,5m 
Sklon strechy     15° 
Zastavaná plocha 1x dvojdom (9,7x19,0m) 184,30m2  
Počet bytových jednotiek   24  
Počet parkovacích miest    42  
 
Koeficient zastavanosti nadzemnými objektmi KZO 1121,80m2 (24,54%) 
Koeficient zelene      1061,73m2 (23,21%) 

  
Rodinné dvojdomy je šesť samostatne stojacich dvojdomov, ktoré združujú dva samostatné dvojbytové 

rodinné domy (t.j. rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami je združený s ďalším rodinným domom s dvoma 
bytovými jednotkami). Každý 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. Rozmery objektu rodinného domu s dvoma bytovými jednotkami (nad sebou) sú (šírka) 9,5m x (dĺžka) 
9,4m (bez zateplenia). Do hlavného objektu je možné vstupovať len z úrovne navrhovaného chodníka. Objekt 
rodinného domu má 2 hlavné vstupy umiestnené vždy v najnižšom podlaží zo severovýchodnej strany dispozície. 
Dom nemá garáže, na odstavenie osobných motorových vozidiel slúži otvorený priestor vedľa domov pre 
odstavenie aut v úrovni upraveného terénu. Hlavný objekt je osovo symetrický s vedľajším staticky 
oddilatovaným objektom (napr. A1 a A2). 

SO 08 bod napojenia NN 
 
V predmetnej lokalite plánuje investor výstavbu rodinných dvojdomov. Z dôvodu zásobovania stavby elektrickou 
energiou a zabezpečenia spoľahlivej dodávky elektrickej energie v dostatočnom množstve a kvalite je potrebné 
vybudovať nové NN distribučné vedenie. 
Základné technické údaje 
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NN vedenie 
Napäťová sústava: NN 3 PEN, AC-50Hz 230/400 V, TN-C 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN EN 33 2000-4-41/2007 
Popis technického riešenia 
Energetická bilancia: 
| Bilancie | počet j Pi/byt [~Ps7kW] | Ps Celkom [kW| | Hl. istič | JA] 
R D 24 18 12 288 3x25 
OS 1 17 15 15 3x25 
Koeficient súčasnosti.... k=0,4 
Pp = Ps x 0,4 = 303 kWx 0,4 = 121 kW 
 
NN distribučné rozvody 
V blízkosti parcely investora na Lesnej ulici vedie existujúci NN káblový rozvod medzi existujúcimi skriňami SR 
101 a SRC.1. Tento NN kábel bude v mieste podľa situácie rozrezaný. NN káblovými spojkami SVC-Z 240 budú 
na tento kábel naspojkované nové NN káble NAYY-J 4x240 a tieto budú ukončené v novej skrini 1-SR4 4/2. Z 
tejto skrine bude vyvedený nový NN kábel NAYY-J 4x240, ktorý bude preslučkovaný cez nové rozpojovacie a 
istiace skrine 2-SR4 3/4, 3-SR4 3/4 a na koniec bude ukončený v novej skrini SR7 7/2, ktorá nahradí existujúcu 
skriňu SR č. 9. Skrine SR budú uzemnené zemniacou páskou FeZn 30x4 dĺžky 25 m uloženej vo výkope. 
Navrhované NN káble budú uložené v prevažne v chodníku v spoločnej káblovej ryhe 50x70 cm, vo voľnom 
teréne 50x80 v pieskovom lôžku kryté betónovou doskou a výstražnou fóliou. V prípade križovania s 
inžinierskymi sieťami a pod spevnenými plochami budú NN káble uložené káblovej ryhe 65x120 cm v 
chráničkách FXKV 160 na zhutnenom podklade. 
Umiestnenie navrhovaných chráničiek a prechodov 
 
SO 09 distribučný rozvod NN a prípojky NN 
 
V predmetnej lokalite plánuje investor výstavbu rodinných dvojdomov. Z dôvodu zásobovania stavby elektrickou 
energiou a zabezpečenia spoľahlivej dodávky elektrickej energie v dostatočnom množstve a kvalite je potrebné 
vybudovať nové NN prípojky. 
Trasa nového NN káblového vedenia je navrhovaná vo voľnom teréne, novo navrhovanom chodníku. Z novo 
navrhovaných skríň z voľných poistkových spodkov budú napájané skupinové elektromerové rozvádzače pre 
jednotlivé rodinné domy. 
Prípojky budú vybudované káblami NAYY-J 4x70, ktoré budú zaústené do samostatných elektromerových 
rozvádzačov umiestnených v blízkosti rodinných dvojdomov. 
Skupinový elektromerový rozvádzač RE1 - RE6 bude pozostávať z hlavného ističa 4x 3x25A, 4x 1x6A 
plombovateľný v zapnutej polohe pre HDO (rezerva), nulovým mostíkom a pripraveným miestom pre osadenie 
trojfázového elektromera. Potrebnú meraciu súpravu prenajme dodávateľ elektrickej energie. 
Prípojka pre RE-CS bude vybudovaná káblom NAYY-J 4x25, ktorý bude zaústený do elektromerového 
rozvádzača umiestneného v blízkosti čerpacej stanice. Elektromerový rozvádzač RE-ČS bude pozostávať z 
hlavného ističa 3x25A, 1x6A plombovateľný v zapnutej polohe pre HDO (rezerva), nulovým mostíkom a 
pripraveným miestom pre osadenie trojfázového elektromera. 
Živé časti prístrojov majú plombované kryty. 
Elektromerové rozvádzače budú uzemnené zemniacou páskou FeZn 30x4 mm. Meranie spotreby el. energie bude 
prístupné pre pracovníkov energetiky v každú dennú a nočnú dobu. 
Navrhované NN káble budú uložené v prevažne v chodníku v spoločnej káblovej ryhe 65x70 cm, vo voľnom 
teréne 65x80 v pieskovom lôžku kryté betónovou doskou a výstražnou fóliou. V prípade križovania s 
inžinierskymi sieťami a pod spevnenými plochami budú NN káble uložené káblovej ryhe 110x120 cm v 
chráničkách FXKV 50 na zhutnenom podklade. 
Umiestnenie navrhovaných chráničiek a prechodov káblov cez cestné komunikácie bude spresnené pri realizácii 
stavby. 
 
SO 10 Verejné osvetlenie 
 
V predmetnej lokalite plánuje investor výstavbu rodinných dvojdomov. Z dôvodu osvetlenia miestnej 
komunikácie je potrebné vybudovať nové verejné osvetlenie. 
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Základné technické údaje : NN vedenie 
Napäťová sústava: NN 3 PEN, AC-50Hz 230/400 V, TN-C 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN EN 33 2000-4-41/2007 
Popis technického riešenia 
Energetická bilancia: 
Bilancie počet Svietidlo Ps [kW] Ps Celkom [kW] 
VO  12 0,016  0,016  0,192 
Verejné osvetlenie stavebnej lokality je riešené káblom jednotného prierezu CYKY-J 5x16. Napája-nie nového 
rozvodu VO je z existujúceho rozvodu VO - bod napojenia je zrejmý z celkovej situácie stavby. Existujúci NN 
kábel bude v mieste podľa situácie rozrezaný, naspojkovaný NN káblovými spojkami na nový NN kábel CYKY-J 
4x10 ktorý bude ukončený v prvom navrhovanom svietidle VO. Od tohto svietidla budú ďalej napájané ostatné 
svietidlá na riešenej ulici. Napojenie jednotlivých stožiarov VO je realizované slučkovaním a pravidelným 
striedaním jednotlivých fáz. Všetky stožiare sú vzájomne pospájané zemným pásikom FeZn 30/4, uloženým do 
spoločného výkopu s napájacím káblom a káblami NN rozvodu. Zemniaci pásik je umiestnený min. 10cm pod 
alebo vedľa káblového vedenia NN. Stožiare sú situované min. 20cm od hranice pozemkov RD. Navrhované 
osvetľovacie stožiare sú Stožiar STK 60/60/3 - 6m, so svietidlami Luxtella - OP A12, 2400lm, 16W, svorkovnica 
TB-1 + poistka. Celková dĺžka kábla CYKY-J 5x16 je 325 m. Celkový počet osvetľovacích stožiarov 12 ks. 
Káble sú uložené v káblovej ryhe pri dodržaní STN 33 2000 5-52 s min. krytím terén 0,7 m pod úrovňou terénu 
chodník 0,5 m pod úrovňou chodníka cesty 1,1m pod úrovňou cesty 
Navrhované NN káble budú uložené prevažne v chodníku v káblovej ryhe 35x70 cm v pieskovom lôžku kryté 
betónovou doskou a výstražnou fóliou, vo voľnom teréne v spoločnej káblovej ryhe 35x80 cm v pieskovom lôžku 
kryté betónovou doskou a výstražnou fóliou. V prípade križovania s inžinierskymi sieťami a pod spevnenými 
plochami budú NN káble uložené káblovej ryhe 50x120 cm v chráničkách FXKV 70 na zhutnenom podklade. 
Umiestnenie navrhovaných chráničiek a prechodov káblov cez cestné komunikácie bude upresnené pri realizácii 
stavby. 
 
SO 11 Telekomunikačná prípojka 
 
Obytná skupina rodinných dvojdomov Smaragd Bernolákovo bude napojená novou telefónnou prípojkou na sieť 
TELEKOMUNIKÁCII káblom FLE 50XN 0,8 mm / dĺžka vedenia telefónnej prípojky je 360 metrov/.  
Bodom napojenia, bude spojka NITO na existujúcom zemnom káblovom vedení Slovák Telekom, na ulici 
Jabloňová (obecná parcela č. 4898/1), pri istiacej rozvodnej skrini SR7 vedľa parcely 4899/684. Kabely budú 
vedené v zemi vo výkope v zelenom páse popri oplotení, chránený výstražnou fóliou a ohybnou chráničkou FXP 
110 mm v súbehu vedením NN. Pod spevnenými plochami bude vedenie uložené vo výkope 50 x 120 cm na 10 
cm betónovom podklade. Rozvádzače telefónnej (káblová skriňa) prípojky MUR 050, budú umiestnené pred 
každým objektom rodinného dvojdomú na verejne dostupnom mieste na stene kiosku pri parkoviskách, osadený 
vedľa elektromerového rozvádzača RE (parcely č. 5800/399, 5800/398, 5800/397, 5800/396, 5800/395, 5800/394, 
5800/393, 5800/392, 5800/391, 5800/390, 5800/389, 5800/388). 
V každom rodinnom dome (byte), bude inštalovaná telefónna zásuvka, ktorá bude prepojená s telefónnou 
káblovou skriňou MUR 050. Prepoj bude prevedený káblom FTP 4x2x0,5 AWG. Vedenie bude uložené v trúbke 
v zemi a pod omietkou. 
Križovanie novo navrhovaných vedení s ďalšími inžinierskymi sieťami previesť v zmysle STN 73 6005. 
V miestach križovania, budú osadné chráničky v zmysle požiadavky správcov dotknutých sietí. 
Trasa bude križovať navrhované vedenia inžinierskych sieti v zemi a to NN kábel 1kV, kábel Verejného 
osvetlenia, Vodovodné potrubie, kanalizačné potrubie a spevnené cestné komunikácie. 
Križovanie inžinierskych sieti, bude prevedené popod jestvujúce siete v plastových chráničkách. 
 
SO 12 HTÚ 
 
V predstihu pred začatím stavby vozoviek, chodníkov a vlastných stavebných objektov rodinných dvojdomov sa 
zrealizujú hrubé terénne úpravy do požadovanej úrovne pláne. Zemné práce spočívajú v odstránenú humóznej 
vrstvy zeminy hr. 0,15m (rieši stavebný objekt SO 12 - HTÚ) pod komunikáciami a spevnenými plochami, vo 
výkopoch pre vozovku a chodníky, vyrovnania zemnej pláne do požadovaných sklonov. Zemné práce budú 
prevedené vhodnými mechanizmami, respektíve v prípade že si to situácia vyžiada aj ručne. 
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SO 14 sadové úpravy   
 
Po ukončení stavebnej činnosti a príprave územia - vytvorení terénnej modelácie v priestore parčíka a plošnej 
úprave terénu - budú v riešenom území zrealizované sadové úpravy s výsadbami drevín. Všetky plochy dotknuté 
stavebnou činnosťou budú pred realizáciou sadových úprav rekultivované, podľa rozsahu poškodenia bude 
hĺbkovo rozrušená zemina zhutnená pojazdom stavebných strojov, plocha a výsadbové misy budú zbavené 
všetkých stavebných zbytkov a odpadov. Po ukončení stavebnej činnosti budú v riešenom území zrealizované 
sadové úpravy. Výsadby sú situované na rastlom teréne a čiastočne na objekte s dostatočnou mocnosťou zeme - 
cca 150 cm. Dreviny sa vysádzajú po dokončení terénnych úprav, dostatočnom zľahnutí pôdy a stabilizovaní 
plôch a svahov proti erózii ešte pred založením trávnika. Pred samotnou výsadbou realizátor vegetačných úprav 
požiada o vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, aby pri kopaní jám nedošlo k ich poškodeniu 
 
SO 15 oplotenie 
 
Predmetom projektu tohto stavebného objektu je zrealizovanie čiastočného oplotenia areálu detského ihriska a 
tým zaistenie bezpečnosti detí od dopravy ako od ulice Lesnej tak aj od navrhovanej miestnej jednosmernej 
komunikácie na investorovej parcele, a ďalej vytvorenie primeranej vizuálnej bariéry medzi touto navrhovanou 
miestnou komunikáciou a dvojpodlažnými obytnými stavbami na západnej strane. Urbanistické riešenie danej 
lokality je prispôsobené okolitej zástavbe a požiadavkám investora. 
Architektonické riešenie objektu oplotenia pri navrhovanom parku vychádza z požiadavky maximálneho 
dispozičného využitia ponúkaného územia, s použitím jednoduchej a ekonomicky výhodnej konštrukcie od 
spoločnosti BETAFENCE alebo DIRICKX, alebo iného dodávateľa obdobnej kvality. Kapacity stavebného 
objektu: odhadovaná dĺžka oplotenia bude približne 51m. 
Pod pletivovým plotom budú vykopané šachty priemeru 300 mm hĺbky 800 mm Po zrealizovaní oplotenia 
upraviť terén ornicou v rámci SO 14, zrealizovať chodník popri miestnych komunikáciách a všetko prispôsobiť 
novému stavu. Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete ich 
správcami. Pod oceľové stĺpiky oplotenia /oceľ, stĺpiky + poplastované pletivo/ sú navrhnuté základy d=300mm 
hĺbky 800mm od UT. Po odkrytí základovej škáry v prípade odlišnej zeminy ako je uvažované prizvať 
projektanta na posúdenie únosnosti základovej pôdy. 
Oplotenie je navrhované z oceľových poplastovaných stĺpikov s poplastovaným pletivom vystužené tromi radmi 
napínacieho drôtu. V spodnej časti je oplotenie ukončené podhrabovými doskami. Stĺpiky sú vo vzdialenosti 
2500mm. V rohoch a vo vzdialenostiach max. 25 m sú zabezpečené vzperami, ktoré sú kotvené do podhrabových 
dosiek. Farba pletiva a stĺpikov je navrhovaná zelená. Pred realizáciou jednotlivé prvky preveriť zameraním a 
zhotoviť podľa technologického postupu výrobcu. Farebné riešenie pred realizáciou spresní a odsúhlasí investor. 
Architektonické riešenie objektu oplotenia pri obytných stavbách ráta s pevnou bariérou, s použitím konštrukcie 
od spoločnosti PREMAC „PREBLOK", alebo iného dodávateľa obdobnej kvality. Kapacity stavebného objektu: 
odhadovaná dĺžka oplotenia bude približne 69m. 
 
PODMIENKY PRE REALIZÁCIU STAVBY: 
 
1. Stavebné objekty  (ďalej len „stavba“)  bude  uskutočnená  podľa projektovej dokumentácie, spracovanej 
podľa § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 
vypracovanej ARDEX pro s.r.o., Čapajevova 73, 080 01 Prešov, Ing. arch. Michal Jura, autorizovaný architekt č. 
1245 AA, spracovanej v termíne 02/2019 a doplnenie 02/2022.  
2. Stavba bude umiestnená v súlade s podmienkami právoplatného územného rozhodnutia č. j.: SÚ-160-
0116ÚRRDIS-IDT zo dňa 17.02.2016 a právoplatné dňa 21.03.2016. Pri realizácii stavby je stavebník povinný 
dodržať všetky podmienky uvedeného územného rozhodnutia, vrátane podmienok dotknutých orgánov 
uplatnených v územnom konaní. 
3. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí tunajší 
stavebný úrad. 
4. Bez osobitného povolenia tunajšieho stavebného úradu sa stavebník nesmie odchýliť od overenej projektovej 
dokumentácie. 
5. Za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2, písm. b) a c) stavebného zákona           
a  za  realizovateľnosť projektu stavby zodpovedá projektant, v súlade s  § 46 stavebného zákona. Počas realizácie 
stavby musí byť zabezpečený autorský dozor projektanta. 
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6. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní, po nadobudnutí 
právoplatnosti tohto rozhodnutia. Stavebník  je povinný  písomne oznámiť stavebnému úradu meno (názov) 
a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby, spolu s jeho oprávnením na túto činnosť, do pätnástich dní po skončení 
výberového konania. 
7. Stavebník  je povinný  pred začatím stavby  požiadať majiteľov a správcov podzemných inžinierskych sietí      
o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich bezpečnostné a ochranné pásma v zmysle príslušných 
platných predpisov a noriem. 
8. Pre uskutočnenie stavby sa určuje lehota  24 mesiacov od začatia stavby. Termín začatia stavebných prác 
oznámi  stavebník  listom stavebnému úradu najneskôr do 30. dní od jej začatia.  V prípade, že stavebník nie je 
schopný v uvedenom termíne ukončiť stavbu, je povinný najneskôr 30 dní pred jeho uplynutím požiadať 
osobitnou žiadosťou, s uvedením dôvodov, o predĺženie lehoty výstavby. 
9. Stavebník je  povinný na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko stavbu označiť štítkom  "Stavba 
povolená" s týmito údajmi:                         
a) označenie stavby, 
b) označenie stavebníka,  
c) kto stavbu realizuje, 
d) kto a kedy stavbu povolil, 
e) termín začatia a ukončenia stavby, 
f) meno zodpovedného stavbyvedúceho                
a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby. 
10. Podľa § 75 stavebného zákona, pred začatím stavby (zmeny stavby) musí stavebník zabezpečiť vytýčenie 
stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti                    
a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom 
a kartografom. Vytyčovanie sa robí podľa vytyčovacích výkresov v súlade s územným rozhodnutím alebo 
stavebným povolením. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri 
kolaudácii. 
11. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a v súlade s § 46d stavebného zákona je povinný 
viesť stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku. 
12. Stavebník, oprávnená osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu, ako aj vlastník 
stavby sú povinní  a) umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na 
stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu, b) bezodkladne 
ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu 
spôsobiť značné národohospodárske škody.  
13. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby žiadna časť konštrukcie novostavby  nad zemou, na zemi resp. pod 
zemou,  nezasahovala na susedné pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve stavebníka alebo ku ktorým nemá iné 
právo podľa §139 ods.1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na nich požadovanú stavbu. 
14. Prípadné nariadenie umožnenia vstupu na susedné pozemky za účelom vykonania stavebných prác bude 
predmetom samostatného konania  stavebného úradu. 
15. Stavenisko musí zodpovedať požiadavkám §43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov:  
Stavenisko musí 
a) byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to 
prípadne aj úplným ohradením, 
b) byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby, 
c) mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných 
výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej 
ochrany, ktorý sa musí čistiť, 
d) umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia 
staveniska, 
e) umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, 
f) mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu, 
g) mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce, 
h) byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, 
ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov. 
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16. Pri uskutočňovaní je stavebník povinný  dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky 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 a príslušné technické 
normy. 
17. Stavebník je povinný splniť ustanovenia Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. zo dňa 24.5.2006 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
18. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dodržať ustanovenia zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia, v platnom znení. 
19. Počas stavebných prác musí stavebník zabezpečiť opatrenia v zmysle vyhlášky 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, v platnom znení. 
Počas realizácie stavby musí byť postarané o bezpečnosť pracovníkov v zmysle platných predpisov. 
Nebezpečné miesta na stavenisku je stavebník povinný označiť. 
20. Ak sa podľa osobitných predpisov vyžaduje na vykonávanie určitých stavebných prác odborná kvalifikácia     
a zdravotná spôsobilosť, môže ich vykonávať iba fyzická osoba, ktorá má požadovanú odbornú kvalifikáciu          
a zdravotnú spôsobilosť. Ak sa na stavebné práce vzťahujú bezpečnostné alebo hygienické predpisy, technické 
normy, všeobecne zaužívané pracovné postupy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spôsob použitia, 
stavebné práce sa musia vykonať v súlade s nimi. 
21. Do stavby je možné zabudovať len vhodné stavebné výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z.                   
o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení  a stavebné výrobky, ktoré 
musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky podľa spracovanej PD  v časti požiarna ochrana. 
22. Počas stavebných prác stavebník  je povinný dodržiavať platné bezpečnostné predpisy, nesmie obmedzovať 
vlastníkov susedných nehnuteľností pri vstupe na ich pozemok ani v užívaní ich vlastníctva, je povinný 
udržiavať poriadok v okolí stavby, priľahlé komunikácie udržiavať v čistote a stavebný materiál budú skladovať 
len na vlastnom pozemku. Stavebník je povinný vykonať opatrenia, aby sa stavebný materiál a stavebný odpad, 
za nepriaznivých poveternostných podmienok, nedostali mimo priestoru stavebných pozemkov a staveniska.  
23. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby také opatrenia, aby sa  v maximálnej miere 
minimalizoval negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie: 
 hlavne pri preprave stavebných materiálov a zemín zamedziť prašnosti pravidelným čistením  a kropením 

prístupových ciest  
 pri skládkovaní sypkých materiálov, osobitne pri suchom a veternom počasí, zabezpečiť ich pravidelné 

kropenie 
 počas realizácie stavby zabezpečiť opatrenia, aby hluk a prach zo stavebnej činnosti nadmieru neobťažoval 

obyvateľov a vlastníkov okolitých objektov, aby bol dodržaný nočný kľud a kľud počas dní pracovného 
pokoja   

 zabezpečiť, aby hladina hluku, infrazvuku a vibrácií vo vonkajšom a vnútornom prostredí neprekračovala 
prípustné hodnoty podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z. v znení 
neskorších predpisov. 

24. Odvod dažďových vôd je stavebník povinný riešiť výlučne na vlastnom pozemku. Stavebník zabezpečí 
také opatrenia, aby dažďová voda zo spevnených plôch nestekala na verejné priestranstvo ani na susedné 
nehnuteľnosti, a to počas realizácie stavby ako aj počas užívania stavby. 
25. Pri stavebných prácach, ktoré vyžadujú zaujatia verejného priestranstva (postavenie kontajnera, lešenia) je 
potrebné o to požiadať vlastníka, resp. správcu predmetnej nehnuteľnosti. 
26. V prípade potreby rozkopávky, resp. povolenia na zvláštne užívanie komunikácie, stavebník požiada             
o povolenie vlastníka resp. príslušného správcu komunikácie. 
27. Za dobrý technický stav, bezpečnosť, údržbu a čistenie vjazdu a výjazdu na verejnú komunikáciu  zodpovedá 
stavebník, pričom všetky potrebné práce si zabezpečuje na vlastné náklady. V priebehu výstavby je stavebník 
povinný priebežne čistiť  všetky priľahlé uličné vpusty. 
28. V zmysle cestného zákona je stavebník povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečistených 
komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez prerušenia plynulosti a bezpečnosti cestnej 
a pešej prevádzky v súlade s projektom organizácie výstavby a projektom organizácie dopravy. 
29. Stavebník je povinný umiestniť kontajnery na odpad zo stavby prednostne na vlastnom pozemku  alebo so 
súhlasom majiteľa pozemku, len na čas nakladania odpadu, za dodržania hygienických, estetických                     
a protipožiarnych podmienok; umiestnenie riešiť tak, aby pri manipulácii boli dodržané zákony NR SR              
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č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách a zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon), obidva v platnom znení 
30. Stavebník je  povinný dodržiavať čistotu a poriadok podľa príslušného VZN obce Bernolákovo. 
31. Stavebník je povinný dodržiavať verejný poriadok podľa VZN č. 3/2011  obce Bernolákovo. 
32. Stavebník je povinný stavebný odpad počas výstavby likvidovať v súlade s predpismi o odpadovom 
hospodárstve, v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,                
v platnom znení. 
33. Parkovanie počas výstavby i pri užívaní stavby je  povinný stavebník zabezpečiť  na vlastnom pozemku. 
34. Stavebník je  povinný splniť podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov:  

 Okresný úrad Senec OSZP, úsek ochrany prírody a krajiny v stanovisku č. OU-SC-
OSZP/2016/2556- Do, Sl zo dňa 03.02.2016 

OÚ Senec, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ochrany prírody a krajiny , ako orgán štátnej správy príslušný podľa 
§5 , ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a podľa § 9, ods. 1, písm. b/ zákona dáva 
nasledovné vyjadrenie: 

- Na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z., (všeobecná 
ochrana na území SR), investor bude pri činnosti dodržiavať príslušné ustanovenia zákona o ochrane prírody a 
krajiny. 

- Na nutný výrub drevín, ak budú dotknuté činnosťou a spĺňajú zákonom stanovené parametre, je potrebný 
súhlas príslušného úradu (Obec) v zmysle § 47, ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a 
vykonávajúcej Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (odo dňa vyjadrenia 03.02.2016 došlo k zmene vykonávacieho 
predpisu Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 
krajiny v znení neskorších predpisov; v čase vydania stavebného povolenia platí vyhláška MŽP SR č. 170/2021 
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, 
avšak v čase vydania platil predchádzajúci vykonávací predpis.) 

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 zastavanom 
území obce a v súlade s ÚPD obce. 

Toto vyjadrenie nemá uvedenú platnosť a preto stavebný úrad o začatí stavebného konania zaslal v zmysle 
stavebného zákona dotknutému orgánu oznámenie o začatí stavebného konania, ktorý v lehote nevzniesol 
žiadne námietky a preto stavebný úrad má v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona  za to, že so stavbou 
z hľadiska nimi sledovanými záujmami súhlasia. 

 Okresný úrad Senec OSZP, úsek odpadového hospodárstva v stanovisku č. OU-SC-
OSZP/2016/2464 PO zo dňa 04.02.2016 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, prijal žiadosť o 
vyjadrenie, k stavebnému povoleniu pre stavbu „6 x rodinný dvojdom, inžinierske siete a komunikácia “ parcela  
č. 4899/252 k.ú. Bernolákovo, pre stavebníka, SIMADRIA s.r.o. Komárovská 12531/10A, Bratislava - 
Podunajské Biskupice. 
Na základe predloženej žiadosti Okresný úrad Senec , odbor starostlivosti o ŽP, úsek odpadového hospodárstva 
nemá k predmetnej žiadosti pripomienky . 
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve 
podľa § 5 zák.NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o ŽP a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, podľa § 104 ods. 1 písm. d) v súlade § 99 zák. č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, vydáva vyjadrenie s týmito podmienkami: 
- dodržať ustanovenia zák.č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatné 
súvisiace predpisy na úseku odpadového hospodárstva, 
- vzniknutý odpad, ktorý vznikne stavebnou činnosťou a prebytočnú výkopovú zeminu ukladať na riadenú 
skládku , nie ktorú určí stavebný úrad (miestnu) alebo investor, 
- o zneškodnenom množstve uvedených odpadov je potrebné predložiť doklad na 
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OÚ Senec- odbor starostlivosti o ŽP , odpadové hospodárstvo, 
- nevytvárať medziskládky , stavebník je povinný pri stavebných prácach a preprave dodržiavať čistotu na 
komunikáciách a verejných priestranstvách. 
Počas stavebných prác vzniknú nasledovné druhy odpadov: 
15 01 10 - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami  
17 02 01 - drevo O 
17 04 11 - káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 
17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 
Toto vyjadrenie nemá uvedenú platnosť a preto stavebný úrad o začatí stavebného konania zaslal v zmysle 
stavebného zákona dotknutému orgánu oznámenie o začatí stavebného konania, ktorý v lehote nevzniesol 
žiadne námietky a preto stavebný úrad má v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona  za to, že so stavbou 
z hľadiska nimi sledovanými záujmami súhlasia. 

 Okresný úrad Senec, Pozemkový a lesný odbor v rozhodnutí č. OU-SC-PLO-2016/9555/Str zo dňa 
04.08.2016 

Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 57/2013 Z. 
z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene 
zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti vlastníka pozemku spoločnosťou 
SIMADRIA s.r.o., so sídlom Komárovská 12531/10A, 821 06 Bratislava, rozhodol 
takto: 
podľa § 17 ods. 1 a 6 zákona č. 57/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a 
využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len zákon) 
I. Odníma poľnohospodársku pôdu natrvalo 
na účel stavby „SMARAGD Bernolákovo 6x rodinný dvojdom, inžinierske siete a komunikácia: SO-01 
Rodinné dvojdomý, SO-02 Vodovodná prípojka, SO-03 Kanalizačná prípojka, SO-04 Verejný vodovod, SO-05 
Verejná kanalizácia - splašková, SO-06 Verejná kanalizácia - dažďová + však, SO-08 Bod napojenia NN, SO-
09 Distribúcia NN/Prípojky NN, SO-10 Verejné osvetlenie, SO-11 Telekomunikačná prípojka, SO-12 HTÚ, 
SO-13 Komunikácie a spevnené plochy“ celkovo o výmere 4573 m2, v katastrálnom území Bernolákovo, 
nasledovne: 
parc. č.   Druh Kód BPEJ Odním. Objekt 
   pozemku /kvalít, skúp. výmera v m2 stavby 
4899/252 orná pôda 0015005/6 959 6x RD, IS, Komunikácia 
4899/252 orná pôda 0015045/5 3266 6x RD, IS, Komunikácia 
4899/252 orná pôda 0032062/6 348 6x RD, IS, Komunikácia 
Spolu      4573 
 
Rozsah a hranice trvalého odňatia sú zakreslené v kópii z katastrálnej mapy vydanej katastrálnym odborom pod 
č. KÍ-4170/16 zo dňa 02.06.2016. Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce vytýčeného lomovými 
bodmi zastavaného územia obce, ktoré boli premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 1990. 
Stavebná pozemky sú dnes v LV č. 5205 k. ú. Bernolákovo vedené ako ostatná plocha. 

 Okresné riaditeľstvo PZ v Senci ODI, v stanovisku č. ORPZ-SC-ODI-1-251/2016 zo dňa 08.06.2016  

ODI Senec s predloženým návrhom vyššie uvedenej stavby v zmysle predloženej žiadosti a projektovej 
dokumentácie po posúdení dopravno - bezpečnostnej situácie v danej lokalite SÚHLASÍ za splnenia 
nasledovných podmienok: 
> Vytvorením celkového počtu 42 parkovacích miest považujeme potreby statickej dopravy pre vyššie 
uvedenú stavbu v zmysle STN 736110/Z2 za dostatočne uspokojené (6 x rodinný dvojdom - 24 b.j. do 90 m2), 
> okraj DZ nesmie zasahovať do voľnej šírky priľahlého jazdného pruhu, spodný okraj DZ (aj dodatkovej 
tabule) je min. 2,0 nad povrchom časti komunikácie v ktorej je značka umiestnená, v zmysle STN 018020, 
> investor pred začatím stavebných prác zasahujúcich do dopravného priestoru priľahlých komunikácií, je 
povinný predložiť projekt organizácie dopravy počas výstavby - prenosné dopravné značenie, na tunajší ODI SC 
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na jeho odsúhlasenie, najneskôr 30 dní pred jeho začatím, 
> TDZ, žiadame znovu predložiť k odsúhlaseniu, najneskôr 30 dní pred kolaudačným konaním objektov 
komunikácií a spevnených plôch, 
> ODI Senec bude oznámené meno a telefónny kontakt osoby zodpovednej za správnosť a funkčnosť 
osadenia značenia počas prác, najneskôr 24 hod. pred začiatkom osadenia DZ, 
> ODI Senec žiada, aby bol včas informovaný o prípadných zmenách v súvislosti s predmetnou stavbou a 
aby bol včas prizvaný ku kontrole použitia resp. osadenie dopravného značenia. 
K použitiu odsúhlaseného trvalého a dočasného dopravného značenia je potrebné vydať určenie (§3 Zákona č. 
135/1961 Zb.), ktoré žiadame zaslať k hore uvedenému číslu. 
Okresný dopravný inšpektorát si záverom vyhradzuje právo v spolupráci s dotknutými orgánmi a organizáciami v 
prípade potreby riešenia aktuálnej dopravno - bezpečnostnej situácie v danej lokalite na prípadné zmeny, úpravy 
alebo doplnenie tohto stanoviska. 
Toto vyjadrenie nemá uvedenú platnosť a preto stavebný úrad o začatí stavebného konania zaslal v zmysle 
stavebného zákona dotknutému orgánu oznámenie o začatí stavebného konania, ktorý v lehote nevzniesol 
žiadne námietky a preto stavebný úrad má v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona  za to, že so stavbou 
z hľadiska nimi sledovanými záujmami súhlasia. 

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku v stanovisku č. ORHZ-PK2-
2021/001749-2 zo dňa 06.07.2021 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku 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 stavebné konanie „Výstavba 6 rodinných dvojdomov SO-01 A-F, 
inžinierske siete a komunikácia, pare. č. 4899/252, k. ú. Bernolákovo“ a potvrdzuje platnosť pôvodného 
záväzného stanoviska č. p. ORHZ-PK1-1169-001/2016, zo dňa 13. júna 2016. 

 Krajský pamiatkový úrad v stanovisku č. KPUBA-2022/13699-2/52325/PRA zo dňa 22.06.2022 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava (ďalej len „KPÚ BA") podľa § 11 ods. 2 pís. d) zákona č. 49/2002 Z.z. o 
ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon"), ktorý je vecne 
príslušným správnym orgánom a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona je miestne príslušným správnym 
orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu vydáva toto záväzné stanovisko KPÚ BA na základe žiadosti 
spoločnosti SIMADRIA s.r.o., Komárovská 10A, 821 06 Bratislava IČO: 50049755, o vyjadrenie k predloženej 
projektovej dokumentácii vo veci vydania rozhodnutia v stavebnom konaní na stavbu SMARAGD Bernolákovo - 
6 x rodinný dvojdom, inžinierske siete a komunikácia, stavebné objekty: 
SO-01 - rodinné domy, SO-02 - vodovodná prípojka, SO-03 - kanalizačná prípojka, SO-04 - verejný vodovod, 
SO-05 - verejná kanalizácia splašková, SO-06-verejná kanalizácia dažďová + však, SO-08- bod napojenia NN, 
SO-09- Distribúcia NN – prípojky, SO-10 - verejné osvetlenie, SO-11-telekomunikačná prípojka, SO-12 - hrubé 
terénne úpravy, SO-13-komunikácie a spevnené plochy, SO-14- sadové úpravy, SO-15 - oplotenie 
na pozemkoch pare. č. 4899/252, 5800/385, 5800/386, 5800/387, 5800/388, 5800/389, 5800/390, 5800/391, 
5800/392, 5800/393, 5800/394, 5800/395, 5800/396, 5800/397, 5800/398, 5800/399,k. ú. Bernolákovo, okres 
Senec (ďalej len „stavba"), zodp. projektant Ing. Ing. árch. Slavomír Hirjak, Ing. Vojtech Jačišin, dátum 
vypracovania február 2022, podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona súhlasí s umiestnením a realizáciou stavby, 
ktorá sa nedotýka kultúrnej pamiatky evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a nenachádza sa 
na pamiatkovom území, s podmienkou: 
- v prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 
ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ BA 
alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. 

 TUV SUD Slovakia s.r.o., ODBORNE STANOVISKO Evidenčné číslo 0904/50/16/BT/OS/DOK 
vydané oprávnenou právnickou osobou č. OPO-000001-07 zo dňa 01.07.2016 

Pri inšpekcii vykonanej dňa 01.07.2016 neboli zistené nedostatky. 
Na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v 
znení neskorších predpisov vydávame toto 
odborné stanovisko: 
Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení. 
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Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia. 
Upozornenie: 
- Pre realizáciu sa musia podrobnejšie rozpracovať zásady prevencie týkajúce sa zaistenia bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri stavebných prácach, zabezpečenie staveniska počas výstavby podľa vyhl. MPVRS č. 
147/2013 Z .z. v znení neskorších predpisov. 
- V projektovej dokumentácii je uvedený neplatný právny predpis (vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb.) 
- Zábradlie musí byť riešené podľa STN 74 3305. 
- V mieste montáže vsakovacieho systému je vždy potrebné realizovať hydrogeologický vrt. 
- Projektová dokumentácia neobsahuje protokol o určení vonkajších vplyvov. 
- Zariadenie detského ihriska musí spĺňať požiadavky súboru noriem STN EN 1176-1 až 1176-11, STN EN 
1177 a nariadenia vlády SR č. 349/2010 Z. z. 
Poznámka: 
TÚV SÚD Slovakia s.r.o. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu 
vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované, alebo namontované, s požiadavkami 
bezpečnosti technických zariadení (v príslušnej etape výstavby - technický dozor stavieb). 
Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok: 
Upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby. 
Budú dodržiavané všeobecné záväzné právne predpisy. 

 Západoslovenská distribučná a.s., v stanovisku zo dňa 21.03.2022 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 5818 
(ďalej len „spoločnosť Západoslovenská distribučná"), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 
251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Zákon o energetike") a dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon") 
na základe žiadosti investora vydáva nasledovné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii podľa § 140b 
Stavebného zákona pre účely stavebného povolenia: 
Požadovaná energetická bilancia pre vyššie uvedenú stavbu v zložení 6 objektov čo predstavuje 24 bytových 
jednotiek je 303 kW inštalovaných čo predstavuje maximálnu rezervovanú kapacitu 121 kW. 
Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním stavebného rozhodnutia na stavbu: Smaragd 
Bernolákovo v rozsahu SO 09 - Distribúcia NN/Prípojka NN, SO 08 - Bod napojenia NN, SO 10 – Verejné 
osvetlenie, SO 01 - Hlavný objekt A až F ELI - elektroinštalácia, podľa predloženej projektovej dokumentácie 
spracovanej spoločnosťou ElProCon - Ing. Peter Náhly za týchto podmienok „súhlasíme", za predpokladu 
splnenia nasledovných podmienok: 
1. Objekty hore uvedenej stavby budú napojené z rozšírenia existujúceho káblového distribučného rozvodu na 
ulici Lesná o nový distribučný rozvod a bude realizovaný káblami NAYY-J 4x240 mm2 a bude zokruhovaný 
cez 3 ks istiace a rozpojovacie skrine SR v predmetnej lokalite. Nový NN káblový distribučný rozvod bude 
zokruhovaný cez skriňu SR č. 9, ktorá bude nahradená novou istiacou a rozpojovacou skriňou na existujúce 
káblové vedenie na rohu ulíc Borovicová/Jabloňová. Vybudovanie NN rozvodov, ktoré budú mať distribučný 
charakter zabezpečí v rámci vlastnej investície spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. na základe 
hromadnej zmluvy o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 170001340 
uzatvorenej medzi spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. a investorom. 
2. Jednotlivé káblové prípojky NN vrátane elektromerových rozvádzačov buduje na vlastné náklady investor 
pričom deliacim miestom budú novo vybudované istiace a rozpojovacie skrine SR. 
3. Elektromerové rozvádzače budú umiestnené na verejne prístupnom mieste na hranici pozemku zvonka tak, 
aby boli prístupné pracovníkom energetiky v každú dennú a nočnú dobu - zodpovedný investor. 
4. 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. 
5. Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná o 
zakreslenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom on-line aplikácie 
https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal alebo písomnou žiadosťou zaslanou na Tím správy 
energetických zariadení VN a NN, adresa miestne príslušného tímu, (pre vytýčenie VN a NN 
elektroenergetických zariadení) a Tím správy sietí VVN, Čulenova č. 3, 816 47 Bratislava (pre vytýčenie 
zariadení VVN). 
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6. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 
Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a 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. 
7. Pre potreby budovania energetických zariadení, poskytne žiadateľ prevádzkovateľovi pozemok (koridor) 
resp. priestor vhodný pre budovanie energetického zariadenia. Majetkoprávne vysporiadanie pozemku bude 
riešené samostatnou zmluvou. 
8. V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť distribučného rozvodu el. 
energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť pred realizáciou predmetnej stavby 
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre osadenie týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom 
nebude účtovaný prenájom počas ich životnosti. 
9. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo 
poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská 
distribučná. 
10. 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.. 
11. 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. 
12. Pri prácach na zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. požiadať pracovníka 
TSEZ Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor. 
13. Pred zahrnutím výkopov (káble VN a NN uložené v pieskovom lôžku s mechanickou ochranou) a 
chráničiek je potrebné prizvať zástupcu TSEZ BA, Hraničná 14. 
Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné jeden rok od jeho vydania.  

 SPP – Distribúcia a.s., v stanovisku č. TD/NS/0455/2017/An zo dňa 28.07.2021 

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) SÚHLASÍ s 
vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez jej plynofikácie) za dodržania podmienok  

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
- 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 100 m,  
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi 
prevádzkovateľa SPP-D (p. Rudolf Hirner, tel. č. +421 33 242 3300) najneskôr 7 dní pred zahájením 
plánovaných prác, 
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností 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 vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v 
ochrannom pásme plynárenských zariadení, 
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,00 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, 
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred 
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu 
a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 
- 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, 
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- 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, 
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na 
Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 
300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu 
všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky 
všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, 
- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a 
iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských 
zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 73 6005, 73 3050, TPP 906 
01,700 02„ 
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných 
a/alebo bezpečnostných pásiem, 
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike 
umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod 

Osobitné podmienky: 

Pri budovaní samotnej stavby rodinných domov ako aj všetkých požadovaných IS žiadame rešpektovať 
existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy.   

 SPP – Distribúcia a.s., v stanovisku č. TD/NS/0455/2017/An zo dňa 13.11.2019 

Predmetom stanoviska spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D") je posúdenie predloženej 
projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) pre stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"). 
Záujmové územie: Obec: Bernolákovo, k.ú.: Bernolákovo, 4899/252, 5800/385-399, 
stavebník: SIMADRIA s.r.o., názov stavby: Smaragd Bernolákovo -12RD + inžinierske siete, spracovateľ PD: 
Ing. Vojtech Jačišin  
V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú: 
plynárenské zariadenie (technologický objekt): distribučný plynovod D 90_ PN 300 kPa   
ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno 
bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno 
Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len 
„orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska. 
Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia 
pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností. 
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): 
SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok: 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
- 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 100 m,  
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- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi 
prevádzkovateľa SPP-D (p. Rudolf Hirner, tel. č. +421 33 242 3300) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných 
prác, 
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností 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 vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v 
ochrannom pásme plynárenských zariadení, 
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,00 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, 
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred 
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu 
a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 
- 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, 
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na 
Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 
300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu 
všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky 
všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, 
- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a 
iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských 
zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 73 6005, 73 3050, TPP 906 
01,700 02„ 
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných 
a/alebo bezpečnostných pásiem, 
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike 
umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., 
OSOBITNÉ PODMIENKY: 
Pri budovaní samotnej stavby rodinných domov ako aj požadovaných IS žiadame rešpektovať všetky existujúce 
plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy . 
Stavebný úrad oznámenie o začatí stavebného konania zaslal v zmysle stavebného zákona aj správcom 
inžinierskych sietí a dotknutým orgánom oznámenie o začatí stavebného konania, ktorý v lehote nevzniesol 
žiadne námietky a preto stavebný úrad má v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona  za to, že so stavbou 
z hľadiska nimi sledovanými záujmami súhlasia na základe pôvodného stanoviska. 

 BVS a.s., v stanovisku č. 21946/4020/2016/Ri zo dňa 16.06.2016 

K predloženej DSP Vám v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
dávame nasledovné vyjadrenie. 
I. Z hľadiska situovania navrhovanej stavby 
1. Žiadame rešpektovať všetky ochranné pásma existujúcich i navrhovaných vodohospodárskych zariadení 
nachádzajúcich sa v území v súlade so zák. č.442/2002 Z.z. 
2. Pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné 
dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov. 
II. Z hľadiska zásobovania pitnou vodou 
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1. Z bilančného hľadiska je zásobovanie navrhovanej stavby pitnou vodou z verejného vodovodu BVS možné. 
III. Z hľadiska odkanalizovania 
1. Pripojenie navrhovanej kanalizácie na existujúci kanalizačný systém BVS bude možné až po zrealizovaní 
opatrení na zvýšenie jeho v súčasnosti už nedostatočnej kapacity. Realizáciu opatrení predpokladáme v roku 
2016. Uvedený predpoklad nemožno považovať za záväzný. 
IV. Z hľadiska budúcej prevádzky 
Budúce majetko - právne a prevádzkové usporiadanie navrhovaného verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 
treba deklarovať a zmluvne upraviť do vydania vodoprávneho rozhodnutia v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v zmysle ktorého je ich vlastník povinný zabezpečiť odborný 
výkon prevádzky odborne spôsobilou osobou so živnostenským oprávnením. 
V prípade záujmu vlastníka navrhovaného verejného vodovodu a verejnej kanalizácie o odborný výkon 
prevádzky našou spoločnosťou bude potrebné pred vydaním vodoprávneho rozhodnutia uzatvoriť na Oddelení 
koordinácie vodohospodárskych stavieb BVS budúcu zmluvu o odbornom výkone prevádzky. Nevyhnutnou 
podmienkou prevzatia verejnej kanalizácie a verejného vodovodu do zmluvnej prevádzky je splnenie 
technických podmienok z vyjadrenia.  
K technickému riešeniu ostatných stavebných objektov sa nevyjadrujeme, trasovanie podzemných IS sietí treba 
riešiť v súlade s STN 75 6005, pri budovaní stavebných objektov rešpektovať ochranné pásmo existujúcich i 
navrhovaných VH sietí - v súlade so zák. č. 442/2002 Z.z. „O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách“ 
- § 19. 
Upozorňujeme, že v prípade zmeny počtu alebo technického riešenia vodovodných alebo kanalizačných prípojok 
bude potrebné k uvedeným zmenám zabezpečiť doplňujúce vyjadrenie oddelenia vodárenských koncepcií BVS. 
Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky. 

 BVS a.s., v stanovisku č. 31574/2021/40201 /Kl zo dňa 04.08.2021  

K predloženej DSP Vám v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch verejných kanalizáciách 
dávame nasledovné vyjadrenie. 
Pre uskutočnenie predmetných vodných stavieb vydal OÚ Senec rozhodnutie č. OU-SC- OSZP/2018/183-G-10-
Ry zo dňa 06.03.2018 právoplatné od dňa 21.8.2018. 
Z hľadiska odkanalizovania a obchodných vzťahov aktualizujeme vyjadrenie č.21946/4020/2016/RI zo dňa 
16.06.2021 nasledovne; 
Do verejnej kanalizácie je možné odvádzať iba splaškové vody. 
Montáži zabezpečovacích plomb musí predchádzať podanie „Objednávka na práce (tlačivo na webe BVS) 
prostredníctvom podateľne. Uvedenú objednávku hromadne predkladá investor verejného vodovodu. Súčasťou 
žiadosti musí byť aj presná špecifikácia nehnuteľností s uvedením parcelných čísiel, aktuálna katastrálna mapa 
prípadne geometrický plán na prerozdelenie nehnuteľností, listy vlastníctva, zmluva o budúcej zmluve o 
zabezpečení odborného výkonu prevádzky navrhovaného verejného vodovodu našou spoločnosťou (prípadne 
zmluva o budúcej darovacej zmluve) a toto vyjadrenie. 
V zmysle § 22 ods. 1 a § 23 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejný vodovod alebo 
verejnú kanalizáciu len na základe zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej s 
vlastníkom, resp. prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 
Montáž vodomerov na jednotlivé vodovodné prípojky vlastníkov pozemkov a odvádzanie odpadových vôd z 
nehnuteľnosti a uzavretie zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadovej vody bude možné až po vydaní 
právoplatného užívacieho povolenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a /majetkovoprávnom 
vysporiadaní verejného vodovodu  a verejnej kanalizácie s BVS. O vyjadrenie k montáži vodomeru (výmena 
zabezpečovacej plomby) a zriadeniu odberného miesta ( pripojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu) je 
potrebné požiadať na Oddelení vyjadrovacích činností BVS. Žiadosť podáva vlastník nehnuteľnosti s 
príslušnými dokladmi (LV.KM) prostredníctvom podateľne. 
Ostatné podmienky vyjadrenia 21946/4020/2016/RI zo dňa 16.06.2021 ostávajú v platnosti. 
Týmto predlžujeme platnosť uvedeného vyjadrenia do 04.08.2023. 

 Slovak Telekom a.s., v stanovisku č. 6612136535 zo dňa 08.12.2021 

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovák Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené 
záujmové územie. Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovák 
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
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Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom 
pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, 
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je 
potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. 
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny 
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti 
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal 
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do 
ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať 
spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: 
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby 
musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť 
dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia 
dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 
spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a 
zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách 
prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné 
zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona 
č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po 
tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. 
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák 
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území 
sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne 
káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu 
vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: 
https://www.telekom.sk/vviadrenia 
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej 
činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel 
konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté 
informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú 
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj 
telekomunikačnú prípojku. 
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme 
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

 V zmysle §61 ods. 6 stavebného zákona sa ďalšie upovedomené dotknuté orgány nevyjadrili preto sa 
má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.  

Stavebník je povinný dodržať vyššie uvedené požiadavky dotknutých orgánov a všetky vyjadrenia vlastníkov 
a správcov sietí technickej infraštruktúry.  

V zákonnej  lehote a ani ku dňu vydania tohto rozhodnutia neboli na tunajšom úrade uplatnené žiadne 
nesúhlasné stanoviská dotknutých orgánov. 
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Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky rozhodnutím č. k. OU-BA-OVBP2-
2017/34215/KVJ zo dňa 31.05.2017 zrušil stavebné povolenie č. k. SÚ-2789-06165SPRD-IDT zo dňa 21.10.2016 
a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako 
odvolací orgán konštatoval, že stavebný úrad postupoval v predmetnom stavebnom konaní procesne nesprávne 
(pozn. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky rozhodnutím č. k. OU-BA-OVBP2-
2017/34215/KVJ zo dňa 31.05.2017 zrušil stavebné povolenie č. k. SÚ-2789-06165SPRD-IDT zo dňa 21.10.2016 
a vec vrátil na ďalšie konanie) a odvolaním napadnuté rozhodnutie vydal na základe nedostatočne zisteného 
skutkového stavu veci, čo má za následok, že odvolaním napadnuté je vydané v rozpore so zákonom 
a nepreskúmateľné v celom rozsahu. Odvolací orgán uložil stavebnému úradu povinnosť v novom prejednaní 
odstrániť zistené nedostatky a vydať rozhodnutie, ktoré bude vychádzať z dostatočne zisteného skutkového stavu 
veci a bude zodpovedať zákonu. Odvolací orgán uložil stavebnému úradu povinnosť vysporiadať sa s námietkami 
účastníkov v pôvodnom stavebnom konaní, ktoré už bolo predmetom odvolacieho konania (pozn. stavebné 
konanie vedené na stavebnom úrade č. k. SÚ-2789-06165SPRD-IDT). 

  Stavebný úrad v zmysle vyššie uvedeného sa riadil záväzným právnym názorom a pokynom 
odvolacieho  orgánu, aplikoval precedenčnú zásadu a zaoberal sa námietkami a pripomienkami účastníkov 
konania vznesených v stavebnom konaní pod č. k. SÚ-2789-06165SPRD-IDT na základe žiadosti zo dňa 
28.06.2016, stavebnom konaní č. k. SÚ-6360-1117SPRDIS-IDT na základe žiadosti zo dňa 30.10.2017, 
stavebnom konaní č. k. SÚ-5840-SP/2019 a aktuálnymi námietkami, ktoré účastníci konania vzniesli v rámci 
nového konania. Žiadny z účastníkov konania nepoukázal na námietky z predchádzajúcich stavebných konaní. 
Stavebný úrad riešil všetky námietky. Spisy stavebného úradu obec Bernolákovo č. k. SÚ-2789-06165SPRD-IDT 
a č. k. SÚ-6360-1117SPRDIS-IDT sú integrálnou súčasťou predmetného konania. 

 Stavebný úrad v tejto súvislosti uvádza, že podstata precedenčnej zásady spočíva v tom, aby v rámci 
rozhodovacej činnosti správnych orgánov nevznikali excesívne odklony v skutkovo zhodných alebo podobných 
prípadoch (napr. jednému stavebníkovi sa pri výstavbe rodinného domu vyhovie, druhému v tej istej veci a za 
tých istých podmienok nie). Stavebný úrad aplikovaním precedenčnej zásady v predmetnom konaní postupuje 
v súlade s ústavným princípom rovnosti osôb pred zákonom, ktorý je vyjadrený v čl. 13 ods. 3 zákona č. 
460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (Zákonné obmedzenia základných práv 
a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky). 

Stavebný úrad sa v zmysle týchto rozhodnutí odvolacieho orgánu zaoberal námietkami a pripomienkami, 
ktoré boli vznesené účastníkmi konania v stavebnom konaní vedenom na stavebnom úrade pod č. k. SÚ-2789-
06165SPRD-IDT na základe žiadosti zo dňa 28.06.2016 a stavebnom konaní na stavebnom úrade č. k. SÚ-6360-
1117SPRDIS-IDT na základe žiadosti zo dňa 30.10.2017. Účastníci konania v stavebnom konaní vedenom na 
stavebnom úrade pod č. k. SÚ-2789-06165SPRD-IDT na základe žiadosti zo dňa 28.06.2016 a stavebnom konaní 
na stavebnom úrade č. k. SÚ-6360-1117SPRDIS-IDT na základe žiadosti zo dňa 30.10.2017 mali možnosť 
uplatniť námietky a pripomienky v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí (nového) 
stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania zo dňa 30.05.2022, 
doručovaného verejnou vyhláškou. Napriek tomu, že účastníci týchto stavebných konaní opätovne námietky 
a pripomienky opätovne neuplatnili, resp. tieto argumenty opätovne nepredložili, stavebný úrad sa v zmysle 
právneho názoru odvolacieho orgánu  námietkami a pripomienkami, ktoré sú adekvátne v novom stavebnom 
konaní podrobne zaoberal, a vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia vrátane 
príloh a prepracovanie a doplnenie projektovej dokumentácie v zmysle námietok a pripomienok. Stavebník 
predložil stavebnému úradu doplnenú a prepracovanú projektovú dokumentáciu, s ktorou sa mohli účastníci 
konania oboznámiť. 

 Stavebný úrad môže posudzovať žiadosť o vydanie stavebného povolenia a predloženú projektovú 
dokumentáciu, avšak neprojektuje stavbu. Stavebný úrad vydáva stavebné povolenie na právoplatné rozhodnutie 
o umiestnení stavby. Stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. na pripomienky a námietky, ktoré 
boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, neprihliada. Stavebný úrad sa s námietkami a pripomienkami, 
ktoré boli vznesené účastníkmi konania v stavebnom konaní vedenom na stavebnom úrade pod č. k. SÚ-2789-
06165SPRD-IDT na základe žiadosti zo dňa 28.06.2016 a stavebnom konaní na stavebnom úrade č. k. SÚ-6360-
1117SPRDIS-IDT na základe žiadosti zo dňa 30.10.2017 vysporiadal v odôvodnení tohto rozhodnutia. 
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Aktuálne námietky a pripomienky účastníkov konania zo stavebného konania vedenom stavebným 
úradom obce Bernolákovo pod č. k. SÚ-5840-oSP/2019 na základe žiadosti zo dňa 06.09.2019 

1) Vlastníci nehnuteľností v susedstve s dotknutým územím riešenom v stavebnom konaní zo dňa 
24.06.2022 prijaté do podateľne obce Bernolákovo dňa 27.06.2022 

V úvode uvádzajú že stavebné konanie nemôže byť zahájené na základe PD, ktorá bola principiálne 
nezmenená. 

NÁMIETKA č. 1 
- Stavebný úrad opätovne žiadame o zosúladenie navrhovanej stavby s aktuálne platnými a záväznými zákonmi a 
normami SR, predovšetkým s normou STN 73 0540-2:2012/Z1, kde sa okrem požiadaviek na hrúbku tepelnej 
izolácie obvodového plášťa domov (steny, strecha) kladie dôraz aj na odstraňovanie tepelných mostov (balkóny, 
lodžie, atiky, konzoly) a požiadavky na tepelný odpor otvorových konštrukcií (okná, dvere, zasklené steny), ktoré 
Stavebník vo svojom návrhu nedostatočne zapracoval. Námietka 1 sa zamieta v celom rozsahu.  
 
NÁMIETKA č. 2 
- Rovnako v súlade s aktuálnymi trendmi a riešeniami prehrievania mestských, prímestských a zastavaných oblastí 
nie sú v tomto projekte zapracované riešenia na elimináciu tohto efektu, napríklad zelené strechy, zelené steny, 
tienenie otvorov a podobne. Preto žiadame stavebný úrad stavebné konanie ani začínať, alebo ho prerušiť až do 
zapracovania / zohľadnenia našich námietok. Námietka 2 sa zamieta v celom rozsahu.  
 
NÁMIETKA č. 3 
- Ďalej máme za to, že Stavebník týmto projektom zasiahne do práv okolitých vlastníkov existujúcich 
nehnuteľností - právo na ich súkromie, bude absolútne narušované súkromie a kvalita života obyvateľov okolitých 
nehnuteľností. Právo na ich súkromie je tristne narušené tým, že hlavné okná a lodžie nových domov sú 
orientované do pozemkov okolitých nehnuteľností, pričom z dôvodu blízkosti okien k okolitým pozemkom je 
jasné, že z horných poschodí bude absolútne narušované súkromie. Námietka 3 sa zamieta v celom rozsahu.  
 
NÁMIETKA č. 4 
-Ďalšou ranou do práv a súkromia vlastníkov nehnuteľností na Lipovej ulici je nevhodné umiestnenie verejného 
osvetlenia, ktoré bude smerované na ich záhrady a bude ich tak neželane osvetľovať aj v noci. Určite žiadame 
umiestnenie osvetlenia na opačnú stranu ulice s tienením svetla smerom na ich pozemky, čo sa dá jednoducho 
zabezpečiť optickým paravanom namontovaným rovno na svietidlo. Námietka 4 sa zamieta v celom rozsahu.  
 
NAMIETKA č. 5 
-Okrem toho sme presvedčení, že akoukoľvek námietkou, aj ak sa týka platného územného rozhodnutia, sa musí 
stavebný úrad zaoberať, ak je námietka opodstatnená, čo v tomto prípade platí a všetky vznesené námietky 
opodstatnené sú - zástavba v tejto lokalite Bernolákovo - JUH je neúmerne zahustená - pozemky rodinných 
domov (hlavne radových) sú nedostatočné ( v územnom pláne sa spomínajú pozemky o veľkosti 10á), chýbajú 
verejné priestory iné ako detské ihriská (športoviská, parky, komunitné priestory a pod. Námietka 5 sa zamieta 
v celom rozsahu.  
 
NAMIETKA č. 6 
- Navyše opakujeme, že existuje aj vôľa, ochota, ponuka, či dokonca žiadosť obyvateľov okolitých rodinných 
domov, predovšetkým na Lipovej ulici, odkúpiť predmetné pozemky vo vlastníctve Stavebníka a rozdeliť si ich 
v pomere k šírke pozemku za vlastným domom. Týmto spôsobom by Stavebník zhodnotil svoju investíciu do 
kúpy pozemkov, Obec Bernolákovo by sa vyhla zahusťovaniu svojho územia a problémom s tým spojenými, 
obyvatelia zóny Bernolákovo - JUH by si udržali úroveň svojho bývania, územie by nebolo zaťažené 
nadmernou statickou a dynamickou dopravou a životné prostredie - zelené plochy by si zachovali svoju 
priepustnosť, podiel zelene by sa zvýšil. Námietka 6 sa zamieta v celom rozsahu.  
 
NAMIETKA č. 7 
Vzhľadom na navrhovanú jednoprúdovú jednosmernú ulicu, ktorá by mala touto výstavbou vzniknúť, je návrh 
parkovania pre uvažované domy nedostatočný, nakoľko nie je priestor pre parkovanie návštev alebo ďalších 
rodinných vozidiel Námietka 7 sa zamieta v celom rozsahu.  
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NÁMIETKA č. 8 
- Okrem toho teleso cesty, ktoré je v bezprostrednej blízkosti priľahlých pozemkov vlastníkov nehnuteľností na 
Lipovej ulici, je v inej výškovej úrovni ako sú tieto pozemky a dokumentácia sa nedostatočne zaoberá statickým 
riešením zabezpečenia rozdielnych úrovní a tým pádom sú ohrozené záujmy týchto vlastníkov - hrozí zbortenie 
oplotení, prepadnutie pozemkov, zničenie vzrastlej zelene na týchto pozemkoch a podobne. Žiadame stavebný 
úrad, aby požadoval od Stavebníka doriešenie týchto nezrovnalostí - statické zabezpečenie po aj počas výstavby, 
architektonické riešenie, ochranu koreňov vzrastlej zelene a ďalšie nevyhnutné súvisiace opatrenia. Námietka 8 
sa zamieta v celom rozsahu.  
 
NÁMIETKA č. 9 
- Vzhľadom na hustotu zastavania pozemku Stavebníka by sa návrh Stavebníka dal skôr klasifikovať aj naďalej 
ako mestské bývanie - plocha pozemku je takmer úplne zastavaná prístupovou cestou, chodníkmi, objektami 
domov, parkoviskami a kontajnerovým stojiskom. Koeficient zelene min. 0,25 by mal byť zohľadnený nielen pre 
celé riešené územie, ale aj pre jednotlivé dvojdomy. Námietka 9 sa zamieta v celom rozsahu.  
 
NÁMIETKA č. 10 
- Vzhľadom k vyššie napísanému máme za to, že stavebný úrad by mal nezačať stavebné konanie a zamietnuť 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia, nakoľko máme za to, že sú poškodzované naše záujmy ako obyvateľov 
dotknutého územia, ako aj celospoločenské záujmy s dlhodobými prejavmi. Námietka 10 sa zamieta v celom 
rozsahu.  
 

2) JUDr. Stanislav Gaňa, PhD., Lipová 5925/32, 900 27 Bernolákovo zo dňa 22.06.2022 a doručené do 
podateľne obce Bernolákovo dňa 24.06.2022 

NÁMIETKA č. 11 
- Napriek skutočnosti, že je stavba prezentovaná ako rodinný dvojdom v skutočnosti sa jedná o 24 bytových 
jednotiek umiestnených v 6 domoch, v ktorom každý má 4 bytové jednotky. Stavba tak, ako je navrhovaná, 
zásadným spôsobom zhorší kvalitu života obyvateľov Lipovej. Námietka 11 sa zamieta v celom rozsahu.  
 
NÁMIETKA č. 12 
- Okná resp. lodžia z dvoch obytných miestností každej bytovej jednotky sú priamo nasmerované do záhrad 
obyvateľov Lipovej, čím sa neprimeraným spôsobom naruší súkromie týchto obyvateľov a Zároveň sa tým 
zasiahne aj do práva vlastniť majetok garantovaného čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky, nakoľko ohrozenie 
súkromia bude mať za následok znehodnotenie majetku obyvateľov Lipovej. Námietka je totožná s námietkou č. 
3. Námietka 12 sa zamieta v celom rozsahu.  
 
NÁMIETKA č. 13 
- Plánovaná jednosmerná komunikácia, ktorá má byť hneď za oplotením domov/záhrad obyvateľov Lipovej bude 
znamenať zvýšenie hlučnosti. Námietka 13 sa zamieta v celom rozsahu.  
 
NÁMIETKA č. 14 
- Miera zastavanosti zhorší životné prostredie v tejto lokalite, nakoľko cca tri štvrtiny doterajšej zelene budú 
zabetónované/vyasfaltované resp. zastavané, čo bude mať za následok zvýšenie oteplenia v tejto lokalite a 
zhoršenie odtokových pomerov. Zároveň dôjde k nadmernému zahusteniu (zvýšeniu podielu) 
zabetónovanej/vyasfaltovanej resp. zastavanej plochy. Námietka 14 sa zamieta v celom rozsahu.  
 
NÁMIETKA č. 15 
- dvojpodlažné objekty budú umiestnené len cca 4 metre od záhrad obyvateľov Lipovej, čo zo svetelného hľadiska 
môže znamenať tienenie do záhrad a interiérov rodinných domov obyvateľov Lipovej. Námietka 15 sa zamieta 
v celom rozsahu.  
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NÁMIETKA č. 16 
- Predložený projekt je v rozpore s § 6 ods. 6 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 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, podľa ktorého: Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť najmenej 
3 m od okraja pozemnej komunikácie: táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách 
radovej zástavby. Námietka 16 sa zamieta v celom rozsahu.  
 
NÁMIETKA č. 17 
- Výstavba navrhovanej jednosmernej pozemnej komunikácie za záhradami obyvateľov Lipovej v kontexte jej 
výškového umiestnenia (vo výške spojnice ulíc Jabloňová a Lesná) spôsobí ohrozenie pozemkov a oplotenia 
záhrad obyvateľov Lipovej a možný zosuv pôdy a pád oplotenia. Námietka 17 sa zamieta v celom rozsahu.  
 
3) Mgr. Tomáš Purdek, trv. bytom Bernolákovo, Lipová 6163/16 

NÁMIETKA č. 18 
- V prvom rade namietam posudzovanie vyššie označeného stavebného projektu ako rodinné dvojdomý, 
predmetné dvojdomý nie sú “typologický, obsahovo, funkčne aj stavebnotechnicky oddelené objekty” Námietka 
18 sa zamieta v celom rozsahu.  
 
NÁMIETKA č. 19 
-  Žiadam Stavebný úrad, aby posúdil, či je uvedený počet parkovacích miest v súlade s územným plánom a 
ďalšími zákonnými a stavebno - technickými normami v danej lokalite, nakoľko podľa môjho názoru je uvedený 
počet parkovacích miest nedostatočný a nezodpovedá zákonným požiadavkám. Námietka 19 sa zamieta v celom 
rozsahu.  
 
NÁMIETKA č. 20 
- Rovnako žiadam Stavebný úrad, aby sa vysporiadal s otázkou, či je v súlade s územným plánom pre dané 
územie skutočnosť, že na danom území má byť podľa Oznámenia postavených 24 bytových jednotiek. Námietka 
20 sa zamieta v celom rozsahu.  
 
NÁMIETKA č. 21 
- Vzhľadom na neštandardne blízke umiestnenie rodinných dvojdomov k môjmu pozemku žiadame Stavebný 
úrad, aby určil stavebníkovi povinnosť umiestniť na domoch okná a loggie tak, aby z nich nebol priamy výhľad na 
môj rodinný dom súp. č. 6163, nakoľko okná a loggie umiestnené v tejto vzdialenosti od môjho rodinného domu 
neúmerne zasahujú do môjho práva na súkromie zaručeného ústavou SR. Námietka 21 sa zamieta v celom 
rozsahu.  
 

4) Oldřich Kuboň Sabinovská 5, Bratislava 2, PSČ 821 02 - pripomienke uvedenej v zápisnici zo dňa 
01.06.2022 sa vyhovuje a stavebník s osadením obrubníkov pozdĺž celej parcely 4899/253 susediacej 
s pozemkami vo vlastníctve stavebníka vo výške 10 cm nad existujúcim upraveným terénom súhlasí a zaväzuje 
sa tak spraviť ku kolaudácii stavby.  

Vyjadrenia správcov technického vybavenia územia v stanoviskách a v kópii z katastrálnej mapy 
s podmienkami, je stavebník povinný pri realizácii a prevádzke stavby splniť. 
 

35. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudáciu podá 
písomne stavebník na tunajšom stavebnom úrade. 

Nedodržanie podmienok  tohto stavebného povolenia je správnym deliktom podľa § 106 stavebného 
zákona. 

Toto rozhodnutie nenahrádza rozkopávkové povolenie, povolenie na zaujatie verejného priestranstva, 
ani povolenie na zvláštne užívanie komunikácie. 

Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď 
nadobudlo právoplatnosť. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov konania. 
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Odôvodnenie 
 Listom dňa 06.09.2019 bola doručená do podateľne Obce Bernolákovo žiadosť na vydanie stavebného 
povolenia na stavbu tak ako je uvedené vo výroku rozhodnutia, 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.  

 Právny predchodca stavebníka pôvodne podal žiadosť o stavebné povolenie dňa 28.06.2016 pre stavbu 
„6x rodinný dom a inžinierske siete“, na ktorú stavbu stavebný úrad obce Bernolákovo vydal dňa 21.10.2016 
stavebné povolenie pod č. SÚ-2789-06165SPRD-IDT.  

 Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky rozhodnutím č. k. OU-BA-OVBP2-
2017/34215/KVJ zo dňa 31.05.2017 zrušil stavebné povolenie č. k. SÚ-2789-06165SPRD-IDT zo dňa 21.10.2016 
a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie. Zároveň prvostupňovému správnemu orgánu uložil povinnosť 
v novom prejednaní odstrániť zistené nedostatky a vydať rozhodnutie, ktoré bude vychádzať z dostatočne 
zisteného skutkového stavu veci a bude zodpovedať zákonu.  

Odvolací orgán uložil stavebnému úradu povinnosť vysporiadať sa s námietkami účastníkov v pôvodnom 
stavebnom konaní, ktoré už bolo predmetom odvolacieho konania (pozn. stavebné konanie vedené na stavebnom 
úrade č. k. SÚ-2789-06165SPRD-IDT). 

  Stavebný úrad v zmysle vyššie uvedeného sa riadil záväzným právnym názorom a pokynom 
odvolacieho  orgánu, aplikoval precedenčnú zásadu a zaoberal sa námietkami a pripomienkami účastníkov 
konania vznesených v stavebnom konaní pod č. k. SÚ-2789-06165SPRD-IDT na základe žiadosti zo dňa 
28.06.2016, stavebnom konaní č. k. SÚ-6360-1117SPRDIS-IDT na základe žiadosti zo dňa 30.10.2017, 
stavebnom konaní č. k. SÚ-5840-SP/2019 a aktuálnymi námietkami, ktoré účastníci konania vzniesli v rámci 
nového stavebného konania. Žiadny z účastníkov konania nepoukázal na námietky z predchádzajúcich konaní. 
Stavebný úrad riešil všetky námietky. 

 Stavebný úrad v tejto súvislosti uvádza, že podstata precedenčnej zásady spočíva v tom, aby v rámci 
rozhodovacej činnosti správnych orgánov nevznikali excesívne odklony v skutkovo zhodných alebo podobných 
prípadoch (napr. jednému stavebníkovi sa pri výstavbe rodinného domu vyhovie, druhému v tej istej veci a za 
tých istých podmienok nie). Stavebný úrad aplikovaním precedenčnej zásady v predmetnom konaní postupuje 
v súlade s ústavným princípom rovnosti osôb pred zákonom, ktorý je vyjadrený v čl. 13 ods. 3 zákona č. 
460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (Zákonné obmedzenia základných práv 
a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky). 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky v rozhodnutí č. k. OU-BA-OVBP2-
2017/34215/KVJ zo dňa 31.05.2017 konštatoval, že stavebný úrad vydal odvolaním napadnuté rozhodnutie 
v rozpore so zákonom a to najmä vo väzbe na nedostatočne zistený skutkový stav veci, čo má za následok, že 
odvolaním napadnuté rozhodnutie je nezákonné a nepreskúmateľné. Odvolací orgán stavebnému úradu vytýkal, 
že sa nedostatočne zaoberal námietkami vznesenými zo strany účastníkov konania. Odvolací orgán konštatoval, 
že zistené pochybenia stavebného úradu nebolo možné odstrániť zmenou výrokovej časti odvolaním napadnutého 
rozhodnutia. Z obsahu preloženého spisového materiálu zistil, že: 

- dňa 04.04.2016 boli stavebnému úradu doručené podania Ing. Michala Minárika, Ing. Zuzany Liptákovej 
a Petra Gereho, ktorým sa menovaní domáhali priznania postavenia účastníka predmetného stavebného 
konania, nakoľko ich vlastnícke práva a užívanie ich rodinného domu, keďže v rámci projektu má byť 
realizovaná výstavba bytových domov a cesty v bezprostrednej blízkosti ich rodinného domu, môžu byť 
dotknuté; 

- dňa 30.03.2016 bolo stavebnému úradu doručené spoločné podanie Mgr. Ľubice Kuboňovej a Ing. 
Oldřicha Kuboňa, Ing. Mariána Oberta, Mgr. Ľubice Obertovej, Borisa Rafaja a Beáty Rafajovej, Ing. 
Pavela Krajčíka, Ing. Pavela Hytycha, Ivana Vrbjara, Zuzany Boháčikovej, Mgr. Júliusa Drugdu a 
Michaely Drugdovej, Petra Hudeca, Lenky Gábrišovej, Vladimíra Štrobla, Mareka Křemena a Jany 
Křemenovej, Ing. Mariána Hrivňáka a Kataríny Hrivňákovej, Silvie Čurlíkovej, Ľubomíra Olhu a Martiny 
Olhovej, Mareka Ištoka a Markéty Ištokovej, Ing. Tomáša Baculáka a Ing. Ivety Baculákovej, ktorým sa 
menovaní prihlásili do konania a žiadajú stavebný úrad, aby boli rešpektované ich práva ako účastníkov 
konania vo veci stavebného konania na stavbu „SMARAGD Bernolákovo 6x rodinný dvojdom, 
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inžinierske siete a komunikácia“, nakoľko sú vlastníkmi pozemku parc. Č. 4899/253 a k nemu priľahlých 
pozemkov, a vlastníkmi rodinných domov na Borovicovej ulici v Bratislave LV 6742; 

- dňa 22.06.2016 sa uskutočnilo stretnutie účastníkov predmetného stavebného konania, z ktorého stavebný 
úrad spísal zápisnicu v ktorej účastníci konania uviedli svoje požiadavky, ku ktorým sa následne vyjadril 
stanoviskom generálny projektant ARDEX pro s.r.o., so sídlom Čapajevova 73, 080 01 Bratislava, IČO: 
36 727 539; 

- dňa 28.06.2016 bola stavebnému úradu doručená žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „6x 
rodinný dom, inžinierske siete“, pôvodného stavebníka, ktorej súčasťou podanej žiadosti boli doklady 
a projektová dokumentácia; 

- dňa 12.07.2016 stavebný úrad listom č. SÚ-2789-0616-SPRDIS-IDT oznámil verejnou vyhláškou 
všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania na stavbu „6x rodinný 
dom a inžinierske siete“ a upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, 
a účastníkom stanovil lehotu 7 pracovných dní; 

-  dňa 20.07.2016 boli stavebnému úradu doručené v stanovenej lehote námietky účastníka konania Ing. 
Ľubomíra Olhu; 

- dňa 21.07.2016 boli stavebnému úradu doručené v stanovenej lehote námietky účastníka konania Ing. 
Oldřicha Kuboňa; 

- dňa 22.07.2016 boli stavebnému úradu doručené v stanovenej lehote námietky účastníka konania Ronalda 
Kvasnicu; 

- dňa 21.10.2016 stavebný úrad vydal spoločným odvolaním napadnuté rozhodnutie č. j. SÚ-2789-
06165SPRD-IDT, ktorým povolil stavbu „6x rodinný dvojdom – (12 rodinných domov) a inžinierske 
siete“ pôvodnému stavebníkovi; 

- dňa 10.11.2016 bolo stavebnému úradu doručené spoločné odvolanie JUDr. Mária Pásztó A Ing. Gabriel 
Pásztó; 

- dňa 06.02.2017 bolo stavebnému úradu doručené vyjadrenie pôvodného stavebníka k odvolaniu. 
 

Nadriadený správny orgán konštatoval, že stavebný úrad je povinný po podaní žiadosti o vydanie 
stavebného povolenia túto žiadosť riadne preskúmať vo väzbe na všetky potrebné podklady, ktoré je stavebník 
povinný predložiť, z toho hľadiska či je úplná, a v prípade, že podaná žiadosť neobsahuje všetky potrebné 
podklady. Je stavebný úrad povinný stavebníka kvalifikovanou výzvou vyzvať na jej doplnenie a predmetné 
konanie prerušiť. V prípade, že stavebný úrad dospeje k záveru, že podaná žiadosť je úplná, je povinný oznámiť 
všetkým účastníkom konania začatie stavebného konania (a to spolu so zákonným  ustanovením, podľa ktorého 
začína predmetné konanie), ako aj dotknutým orgánom, pričom za splnenia zákonom stanovených podmienok 
upravených v ustanovení § 61 ods. stavebného zákona môže upustiť od ústneho pojednávania spojeného 
s miestnym zisťovaním, a v takom prípade stanoví účastníkom konania lehotu na uplatnenie námietok 
k oznámeniu o začatí konania, a po uplatnení námietok  je povinný sa nimi zaoberať v zmysle príslušných 
zákonných ustanovení, a následne vydať rozhodnutie, ktorým predmetnú stavbu povolí alebo nie. 

 
Nadriadený správny orgán ďalej konštatoval, že zo strany účastníkov konania boli predložené námietky, 

ktoré smerovali aj voči obsahom stanovísk príslušných orgánov, ktoré sa k predmetnej stavbe vyjadrovali 
z hľadiska nimi sledovaných záujmov, pričom stavebný úrad sa uvedenými námietkami nijakým spôsobom 
nevysporiadal, a teda v danom prípade nepostupoval v zmysle ustanovenia § 140b stavebného zákona. 

 
Odvolací orgán ďalej uviedol, že podmienky územného rozhodnutia nemožno overiť, či povoľovaná stavba 

je v súlade s týmto právoplatným územným rozhodnutím, resp. s jeho podmienkami, at o aj vo väzbe na jeho 
umiestnenie. Odvolací orgán uložil stavebnému orgánu povinnosť skúmať, či predložená projektová 
dokumentácia pre stavebné konanie je v súlade s právoplatným územným rozhodnutím, resp. či spĺňa podmienky 
tohto územného rozhodnutia vydaného na predmetnú stavbu. 

 
Odvolací orgán v odôvodnení rozhodnutia dospel k záveru, že v predmetnom konaní stavebný úrad 

doručoval jednotlivé písomnosti zmätočne, nakoľko z písomností vyplýva, že ich doručoval verejnou vyhláškou, 
a zároveň účastníkom konania aj do vlastných rúk. Ďalej dospel k záveru, že z projektovej dokumentácie nie je 
možné určiť, o aký druh bytovej budovy sa v zmysle § 43b ods. 1 stavebného zákona jedná, t. j. či v danom 
prípade spĺňa podmienky bytového domu alebo rodinného domu a že projektová dokumentácia nekorešponduje 
s výrokovou časťou napadnutého rozhodnutia, a to vo väzbe na skutočnosť, akú stavbu stavebný úrad povolil, 
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a preto odvolací orgán uložil stavebnému úradu povinnosť v novom prejednaní toto pochybenie odstráni 
a prípadne vyzvať stavebníka na úpravu projektovej dokumentácie a overiť projektovú dokumentáciu zo strany 
stavebného úradu. 

 
Z dôvodu, že právny predchodca stavebníka dňa 27.09.2017 požiadal o späťvzatie žiadosti o vydanie 

stavebného povolenia na predmetnú stavbu. Stavebný úrad rozhodnutím č. SÚ-5674-0917SVŽSP-IDT zo dňa 
28.09.2017 pôvodné stavebné konanie zastavil. 

 
Dňa 30.10.2017 právny predchodca stavebníka podal (v poradí 2.) žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu 

„12x rodinný dom a inžinierske siete“. Stavebný úrad účastníkom doporučene do vlastných rúk doručil 
oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania č. SÚ-6360-1117SPRDIS-IDT 
s možnosťou vznesenia námietok a pripomienok v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia.  

 
Dňa 29.11.2017 bolo stavebnému úradu doručené spoločné podanie „Námietky proti oznámeniu o začatí 

stavebného konania a upustenia o ústneho konania“ zo dňa 27.11.2017. Dňa 02.07.2019 právny predchodca 
stavebníka doručil stavebnému úradu podanie „späťvzatie žiadosti“ Stavebný úrad rozhodnutím o zastavení 
stavebného konania č. j. SÚ-6360-zast/2019 zo dňa 15.07.2019 zastavil stavebné konanie. Toto rozhodnutie 
nadobudlo právoplatnosť dňa 19.08.219. 

 
Následne stavebník podal (v poradí 3.) novú žiadosť s novými dokladmi v zmysle právoplatného územného 

rozhodnutia dňa 06.09.2019. Následne dňa 18.9.2019 stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania verejnou 
vyhláškou bez miestneho zisťovania s možnosťou vznesenia námietok a pripomienok v lehote do 7 pracovných 
dní odo dňa doručenia, nakoľko stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska. V lehote boli vznesené 
námietky vlastníkmi nehnuteľností v susedstve s dotknutým územím riešenom v stavebnom konaní. Stavebný 
úrad sa s námietkami vysporiadal v novom konaní, o ktorých bolo rozhodnuté  dňa 22.11.2019 v stavebnom 
povolení č. SÚ-5840-SP/2019. 

 
Proti tomuto rozhodnutiu stavebného úradu obce Bernolákovo sa v lehote odvolali vlastníci nehnuteľností 

v susedstve s dotknutým územím riešenom v stavebnom konaní (Štefan Pätoprstý, Lipová 36, 900 27 
Bernolákovo, Aneta Pätoprstá, Lipová 36, 900 27 Bernolákovo, Mgr. Martina Hajdu, Lipová 24, 900 27 
Bernolákovo, Ing. Barbora Kellnerová, Lipová 46, 900 27 Bernolákovo, Dana Čechová, Lipová 20, 900 27 
Bernolákovo, Zuzana Liptáková, Lipová 64, 900 27 Bernolákovo, Peter Gere, Lipová 64, 900 27 Bernolákovo, 
Marian Selleng, Lipová 42, 900 27 Bernolákovo, Jana Austin, Lipová 42, 900 27 Bernolákovo, Martina Urbanič, 
Lipová 44, 900 27 Bernolákovo, Peter Urbanič, Lipová 44, 900 27 Bernolákovo, Lukáš Koncový, Lipová 34, 900 
27 Bernolákovo, Martina Koncová, Lipová 34, 900 27 Bernolákovo). 

 
Účastníci konania boli o odvolaní upovedomení verejnou vyhláškou zo dňa 16.01.2020. V lehote na 

vyjadrenie sa vyjadril stavebník v zastúpení advokátskou kanceláriou k odvolaniu. Následne bola kompletná 
spisová dokumentácia odstúpená na preskúmanie v odvolacom konaní na nadriadený orgán – odvolací orgán.   

 
Okresný úrad  Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky rozhodnutím č. OU-BA-OBVP2-

2020/57561/KVJ zo dňa 26.3.2020 stavebné povolenie č. SÚ-5840-SP/2019 LL zo dňa 22.11.20019 zrušil a vec 
vrátil prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. 

 
Odvolací orgán konštatoval, že po preskúmaní predloženého spisového materiálu za to, stavebný úrad 

postupoval v predmetnom stavebnom konaní opätovne procesné nesprávne a odvolaním napadnuté rozhodnutie 
vydal v rozpore so zákonom, čo má za následok, že odvolaním napadnuté rozhodnutie je nezákonné a 
nepreskúmateľné v celom rozsahu. 

 
Odvolací orgán uviedol, že stavebný úrad nepredložil odvolaciemu orgánu spisový materiál, ktorý bol 

podkladom pre vydanie stavebného povolenia a zároveň stavebný úrad v celom konaní neuvádza, že ide o nové 
prejednanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Z predloženého spisového materiálu nie je zrejmé, ako bolo 
ukončené konanie o žiadosti o vydanie stavebného povolenia, ktorú stavebník podal na stavebný úrad dňa 28. 6. 
2016, keďže súčasťou predloženého spisového materiálu je nová žiadosť o vydanie stavebného povolenia na tú 
istú stavbu. 
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Stavebný úrad sa so závermi odvolacieho orgánu vysporiadal a rešpektoval právny názor odvolacieho 
orgánu, ktorým je stavebný úrad viazaný. Všetky podklady, ktoré predchádzali tomuto stavebnému konaniu, sú 
pripojené, resp. sú súčasťou spisového materiálu, vrátane žiadostí právneho predchodcu stavebníka o vydanie 
stavebného povolenia, rozhodnutí odvolacieho orgánu a rozhodnutí stavebného úradu, ktorý konanie na základe 
prvej a druhej žiadosti stavebníka zastavil. V texte tohto rozhodnutia je jasne uvedené, že sa jedná o opakované 
konanie. Stavebný úrad rešpektoval záver odvolacieho orgánu, že sa jedná o totožnú žiadosť na tú istú stavbu. 

 
Odvolací orgán ďalej dospel k záveru, že stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania účastníkom 

konania a dotknutým orgánom nekvalifikovaným a nezákonným spôsobom, nakoľko stavebný úrad oznámil 
začatie stavebného konania na stavbu, ktorú nijakým spôsobom nešpecifikoval (neuviedol stavebné objekty, ktoré 
sú predmetom stavebného konania), pričom vo výroku odvolaním napadnutého rozhodnutia povolil stavbu v 
objektovej skladbe, o ktorej nebolo ani oznámené začatie konania. Zároveň uviedol, že stavebný úrad v oznámení 
o začatí stavebného konania špecifikoval pozemky, na ktorých sa navrhuje povolenie stavby, ktoré však absolútne 
nekorešpondujú s výrokovou časťou odvolaním napadnutého rozhodnutia. 

Stavebný úrad všetky výhrady odvolacieho orgánu odstránil, plne implementoval opatrenia na nápravu 
a postupoval v zmysle zákona. Oznámenie o začatí stavebného konania a výroková časť tohto rozhodnutia 
označujú totožné parcely, na ktorých je predmetná stavba povolená a špecifikujú totožné stavené objekty. 

 
Odvolací orgán ďalej uviedol, že stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania v rozpore so zákonom, 

nakoľko pri doručovaní oznámenia nijakým spôsobom nešpecifikoval účastníkov konania, ktorí sú a musia byť 
stavebnému úradu známi, t. j. stavebný úrad doručoval predmetné oznámenie účastníkom konania v znení „ 
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 ", čo nemá nijakú oporu v príslušných zákonných ustanoveniach, keďže 
stavebný úrad nijakým spôsobom neidentifikoval stavebníka, projektanta, a známych účastníkov konania. Spôsob 
akým stavebný úrad doručoval predmetné oznámenie účastníkom konania je možný v prípade, že sú splnené 
podmienky podľa ustanovenia § 26 správneho poriadku, čo v danom prípade nebolo splnené. Na pochybenia 
ohľadom doručovania bol stavebný úrad už upozornený aj v rozhodnutí tunajšieho úradu, ktorým bol viazaný, 
pričom je potrebné konštatovať, že stavebný úrad uvedené pochybenie síce odstránil vtom zmysle, že písomnosti 
nedoručoval súčasne do vlastných rúk účastníkom konania, ktorých v predchádzajúcom konaní aj identifikoval, a 
súčasne verejnou vyhláškou, avšak doručovanie, ktoré stavebný úrad aplikoval v tomto konaní nemá nijakú oporu 
v príslušných zákonných ustanoveniach, a navyše ho možno označiť za neodborné a účelové. K danému je 
potrebné uviesť, že stavebný úrad je povinný doručovať jednotlivé písomnosti (prednostne do vlastných rúk 
jednotlivým známym adresátom (stavebnému úradu musí byť predsa jednoznačne známe kto je stavebníkom, 
projektantom, ako aj osoby, ktoré sú vlastníkmi susedných nehnuteľností, a navyše do úvahy prichádzajúcich 
účastníkov konania je povinný stavebník uviesť aj v žiadosti o vydanie stavebného povolenia), a v prípade, že sú 
splnené podmienky v zmysle ustanovenia § 26 správneho poriadku môže pristúpiť k spôsobu doručovania 
verejnou vyhláškou tým účastníkom konania pre ktorých sú splnené podmienky doručovania verejnou vyhláškou. 

Stavebný úrad sa identifikáciou a určení okruhu účastníkov podrobne zaoberal. V predmetnom stavebnom 
konaní je veľký počet účastníkov (vyšší ako 20 alebo 50) a stavebný úrad preto dospel k záveru, že je daný dôvod 
na doručovanie verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku. 

Odvolací orgán stavebnému úradu ďalej vyčítal, že stavebný úrad je povinný po podaní žiadosti o vydanie 
stavebného povolenia túto žiadosť preskúmať vo väzbe na všetky potrebné doklady, ktoré je k nej stavebník 
povinný predložiť, z toho hľadiska či je úplná, a v prípade, že podaná žiadosť neobsahuje všetky potrebné 
doklady je povinný stavebníka kvalifikovanou výzvou vyzvať na jej doplnenie a predmetné konanie prerušiť, v 
prípade, že stavebný úrad dospeje k záveru, že podaná žiadosť je úplná, p e povinný oznámiť všetkým účastníkom 
konania začatie stavebného konania (a to aj spolu so zákonným ustanovením, podľa ktorého začína predmetné 
konanie), ako aj dotknutým orgánom, so špecifikovaním stavby, o ktorej bude vedené stavebné konanie. 

 
Stavebný úrad nižšie uviedol, že žiadosť o vydanie stavebné povolenia riadne preskúmal a právneho 

predchodcu stavebníka vyzval, aby konkrétne nedostatky odstránil, pričom po následnom doplnení zo strany 
stavebníka stavebný úrad konštatoval, že žiadosť bola úplná a súlade so stavebným zákonom a vyhláškou č. 
453/2000 Z. z. 
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Stavebný úrad vo vzťahu k záverom odvolacieho orgánu k námietkam a pripomienkam účastníkov konania 
uvádza, že sa so všetkými námietkami a pripomienkami náležite vysporiadal. Stavebný úrad sa ďalej zaoberal 
vysvetlením, či sa v danom prípade jedná o stavby rodinných domov alebo bytových domov. Stavebný úrad 
jednoznačne zistil, že sa jedná o povolenie výstavby 6x rodinných dvojdomov a inžinierskych sietí. 
 

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 „6x rodinný dvojdom (12RD)“. Na 
základe tejto žiadosti stavebný úrad obce Bernolákovo vyzval stavebníka listom pod č. j. 1492/2021-RV-8252 zo 
dňa 08.11.2021 na doplnenie podania a opravy v zmysle rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby 
a bytovej politiky 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, odbor výstavby a bytovej politiky, 
stavebník SIMADRIA s.r.o., Komárovská 10A, 821 06 Bratislava dňa 06.05.2022 a 18.05.2022 doplnil zmenené 
a doplnené podklady pre vydanie stavebného povolenia na stavbu „SMARAGD Bernolákovo 6x rodinný 
dvojdom, inžinierske siete a komunikácia“, s technickým a dopravným vybavením v skladbe objektov tak ako je 
uvedené vo výroku rozhodnutia na pozemkoch  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).  

  Následne dňa 30.05.2022 stavebný úrad verejnou vyhláškou zverejnil a vlastníkom priľahlých pozemkov 
doporučene do vlastných rúk doručil oznámenie o začatí (nového) stavebného konania a upustenie od ústneho 
pojednávania a miestneho zisťovania s možnosťou vznesenia námietok a pripomienok v lehote do 10 pracovných 
dní odo dňa doručenia. Toto oznámenie bolo doručené verejnou vyhláškou dňa 14.06.2022. V lehote boli 
vznesené námietky vlastníkmi nehnuteľností v susedstve s dotknutým územím riešenom v stavebnom konaní 

 dňa 09.06.2022 podal účastník konania Mgr. Tomáš Purdek námietky a pripomienky k stavebnému konaniu, 

 dňa 22.06.2022 podal účastník konania JUDr. Stanislav Gaňa, PhD., námietky a pripomienky k stavebnému 
konaniu a 

 dňa 27.06.2022 podali účastníci konania spoločné podanie „Vlastníci nehnuteľností v susedstve s dotknutým 
územím riešenom v stavebnom konaní“: Dana Čechová, Martin Špírek, Viera Špírková, Michaela 
Macháčková, Aneta Pätoprstá, Štefan Pätoprstý, Andrea Purdeková, Martin Maťašovský, Zuzana 
Maťašovská, Peter Bukovan, Elena Bukovanová, Tomáš Friala, Dominika Tomčová, Jana Austin, Marián 
Selleng, Iuliia Iurieva, Katarína Buzová, Róbert Buza, Miroslav Slivka, Antónia Slivková, Štefan Sedlák, 
Martina Sedliaková, Martina Urbanič, Peter Urbanič, Barbora Kellnerová, Zuzana Muranova, Peter Rado, 
Michal Rado, Martin Štepánik, Jozef Končula, Martina Hajdu námietky a pripomienky k stavebnému 
konaniu. 

  Stavebný úrad sa s námietkami a pripomienkami vyššie menovaných účastníkov, námietkami 
a pripomienkami účastníkov vznesených v pôvodných stavebných konaniach, právnym názorom a pokynmi 
Okresného úradu Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky uvedeným v rozhodnutí č. OU-BA-OVBP2-
2017/34215/KVJ zo dňa 31.05.2017 a rozhodnutí č. OU-BA-OBVP2-2020/57561/KVJ zo dňa 26.3.2020 
vysporiadal v tomto stavebnom konaní, o čom bolo rozhodnuté vo výroku tohto rozhodnutia. 

  Dňa 03.08.2022 podal stavebník vyjadrenie k námietkam a pripomienkam účastníkov konania 
k stavebnému konaniu. Stavebný úrad dňa 12.10.2022 zverejnil verejnou vyhláškou Upovedomenie o podkladoch 
pred vydaním rozhodnutia, na základe ktorej umožnil účastníkom konania v lehote do 7 dní odo dňa doručenia 
tohto oznámenia ústne alebo písomne vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia, spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli 
jeho doplnenie. Žiaden z účastníkov sa v uvedenej lehote nevyjadril a návrhy na doplnenie nepredložil. 

Pre stavbu bolo vydané tunajším stavebným úradom obce Bernolákovo územné rozhodnutie pod č. j. SÚ-
160-0116ÚRRDIS-IDT zo dňa 17.02.2016 a právoplatné dňa 21.03.2016 pre stavebníka SIMADRIA s.r.o.. 
Všetky podmienky z územného konania sú pre stavebníka záväzné. Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo 
v konaní o preskúmaní rozhodnutia obce Bernolákovo č.j. SÚ-160-0116ÚRRDIS-IDT zo dňa 17.02.2016  
Okresným úradom Bratislava, odborom výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, 
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Tomašikova č. 46, Bratislava pod č. OU-BA-OVBP2-2016/5581/VAM v konaní v mimo odvolacieho konania 
zastavené dňa 02.11.2016. Rozhodnutie o zastavení konania o preskúmaní rozhodnutia obce Bernolákovo č.j. SÚ-
160-0116ÚRRDIS-IDT nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2016. Z. 

Zároveň pre dané územie boli vydané stavebné povolenia špeciálnymi stavebnými úradmi.  

Špeciálny stavebný úrad Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie úsek štátnej vodnej 
správy, ktorý vydal rozhodnutie pod č. j. OU-SC-OSZP/2018/183-G-10-Ry (010112/2016; 000854/2017) zo dňa 
06.03.2018 a právoplatné dňa 11.08.2018, ktorým povolil objekty SO 02 vodovodná prípojka, SO 03 Kanalizačná 
prípojka, SO 04 verejný vodovod, SO 05 verejná kanalizácia – splašková, SO 06 Verejná kanalizácia – dažďová 
+ vsak.  Špeciálny stavebný úrad Okresný úrad Senec odbor starostlivosti o životné prostredie úsek štátnej vodnej 
správy vydal rozhodnutie pod č. j. OU-SC-OSZP/2022/014721-G-33-Ry zo dňa 09.09.2022 a právoplatné dňa 
13.09.2022, ktorým rozhodol o predĺžení lehoty výstavby o 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia stavieb: SO 02 vodovodná prípojka, SO 03 Kanalizačná prípojka, SO 04 verejný vodovod, SO 05 
verejná kanalizácia – splašková, SO 06 Verejná kanalizácia – dažďová + vsak. Lehota výstavby predmetných 
objektov bola predĺžená do 13.09.2024.  

 Špeciálny stavebný úrad obec Bernolákovo vydal rozhodnutie pod č. j. ŠSÚ-2788-0616SPKOM-IDT zo 
dňa 19.10.2016 a právoplatné dňa 28.11.2016, ktorým povolil objekt SO 13 komunikácie a spevnené plochy. 
Stavebný úrad obec Bernolákovo vydal rozhodnutie pod č. j. ŠSÚ-1142/7078/2021-HS zo dňa 29.09.2021, 
ktorým rozhodol o predĺžení termínu dokončenia stavby SO 13 komunikácie a spevnené plochy do 31.12.2023. 
 
SO 01 rodinné dvojdomy sú navrhnuté ako : 
 

Rodinný dvojdom - max. rozmery pôdorysne 9,7m x 19,0m 
Výška hrebeňa od ± 0,000   7,5m 
Sklon strechy     15° 
Zastavaná plocha 1x dvojdom (9,7x19,0m) 184,30m2  
Počet bytových jednotiek   24  
Počet parkovacích miest    42  
Koeficient zastavanosti nadzemnými objektmi KZO 1121,80m2 (24,54%) 
Koeficient zelene      1061,73m2 (23,21%) 

Návrh stavebného objektu SO 01 rodinné dvojdomy je v súlade s platnou UPD SÚ Bernolákovo s jeho 
záväznou aj smernou časťou  schválenou OZ č. 7/95 zo dňa 13.12.1995 v znení zmien a doplnkov č. 1/2007 situo-
vané 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 (dvojdomy, radové domy) 

Maximálna podlažnosť objektov  maximálne 2 nadzemné podlažia plus obytné podkrovie 
Intenzita využitia plôch    koeficient zastavanosti 0,4 
Koeficient zelene    nie je uvedený 

 Pri existujúcej regulácii intenzity využitia plôch daného regulovaného územia, ktorá je definovaná 
koeficientom zastavanosti pozemku vo veľkosti 40%, je na zastavanie plochy o výmere 1121,80 m2  požadovaná 
minimálna výmera stavebného pozemku 2.804,50 m2. Stavebník po spočítaní celkovej plochy pozemkov 
určených pre výstavbu danej ulice disponuje s výmerou 4573 m2. 

Zastavaná plocha budovami   1121,80m2 čo tvorí 24,54% z celkovej výmery parciel 

 Návrh stavebného objektu SO 01 rodinné dvojdomy je v súlade s vydaným právoplatným územným 
rozhodnutím vydaným tunajším stavebným úradom obce Bernolákovo pod č. j. SÚ-160-0116ÚRRDIS-IDT zo 
dňa 17.02.2016 a právoplatné dňa 21.03.2016 pre stavebníka SIMADRIA s.r.o. kde bolo stanovené, že:  

 Rodinné dvojdomy je šesť samostatne stojacich dvojdomov, ktoré združujú dva samostatné dvojbytové 
rodinné domy (t.j. rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami je združený s ďalším rodinným domom s dvoma 
bytovými jednotkami). Jedná sa o jednoduchú hmotu obdĺžnikového tvaru rozvinutú do dvoch nadzemných 
podlaží. Dvojdom je prestrešený valbovou strechou, nepodpivničený, dvojpodlažný  

Výška hrebeňa strechy +7,475m nad UT 

 Podľa STN 73 4301 Bytové budovy z februára 2021 
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Rodinný dom – dvojdom : 

Vzhľadom na dilatačnú škáru, prechádzajúcu po celej výške dvoch susediacich objektov je splnená STN 
73 4301 Bytové budovy z februára 2021, kde sú medzi rodinné domy zaradené bytové budovy s najviac dvoma 
bytovými jednotkami so samostatným vstupom z vonkajšej komunikácie (podľa platného Stavebného zákona 
najviac s troma bytovými jednotkami). Podľa STN 73 4301 z februára 2021 sa rodinné domy delia podľa bodu 
7.1 odsek b. na dvojdomý - bytová budova, ktorá vznikne združením dvoch rodinných domov (jedno alebo 
dvojbytových). Rodinné domy majú jednu spoločnú deliacu stenu umiestnenú na spoločnej hranici pozemku a 
každý z nich má samostatný prístup do domu a na vlastný pozemok. 

  Podľa ustanovenia § 32 ods. 1 a 2 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne 
skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len 
návrhmi účastníkov konania. Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov 
konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho 
úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán. 

  Podľa ustanovenia § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými 
právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a 
musí obsahovať predpísané náležitosti.  

 Podľa ustanovenia § 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 konaní alebo 
pri prerokovaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7 dní 
odo dňa, keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná. 

 Podľa ustanovenia § 61 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného 
konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania. Ak 
stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do kedy môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že 
sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.   

 Podľa ustanovenia § 61 ods. 5 stavebného zákona stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy 
jednotlivo. Tieto orgány sú povinne oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje 
námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy 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, ma sa za to, že so stavbou z hľadiska nim sledovaných záujmov 
súhlasí. 

 Dňom podania bolo začaté stavebné konanie na predmetné stavebné objekty (ďalej len „stavba“). 
V konaní sa stavebný úrad riadil §§ 58-66 stavebného zákona.  

Podľa § 3 ods. 2 zákona  č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných  práv k 
nehnuteľnostiam  v platnom znení (ďalej len katastrálny zákon)hranicu pozemku určujú lomové body. Za hranicu 
susedných pozemkov vymedzenú vlastníckym právom sa považuje hranica podľa skutočnej držby, ak ju vlastníci 
susedných pozemkov uznávajú a ak nie je medzi nimi sporná.  
 

Podľa §3 ods. 6 katastrálneho zákona Lomový bod je bod, v ktorom sa lomí hranica územnej správnej 
jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranica vymedzená právom k nehnuteľnosti, hranica 
držby, hranica druhov pozemkov alebo rozhrania spôsobu využívania  pozemkov.  
 

Podľa §59 ods. 1 stavebného zákona Účastníkmi stavebného konania sú  
a) stavebník,  
b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a 
stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo 
dotknuté,  
c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu,  
d) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby. 
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Podľa §139 ods. 2 stavebného zákona Ak sa v tomto zákone používa pojem  
a) „stavba“, rozumie sa tým aj jej časť,  
b) „vlastník“, rozumie sa tým podľa povahy veci aj správca majetku štátu,  
c) „susedné pozemky a stavby na nich“, rozumejú sa tým pozemky, ktoré majú spoločnú hranicu s pozemkom, 
ktorý je predmetom správneho konania podľa tohto zákona a stavby na týchto pozemkoch,  
d) „susedná stavba“, rozumie sa ňou aj stavba na takom pozemku, ktorý nemá síce spoločnú hranicu s 
pozemkom, o ktorý v konaní podľa tohto zákona ide, ale jej užívanie môže byť navrhovanou stavbou dotknuté. 

Stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou pre pôvodného vlastníka, stavebníka listom zo dňa 
30.05.2022, osobitne dotknutým orgánom a  účastníkom konania, začatie  stavebného konania na navrhovanú 
stavbu. Podľa § 61 ods. 2,3 stavebného zákona stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania a ústneho 
pojednávania  a zároveň určil účastníkom konania lehotu 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na 
uplatnenie námietok a pripomienok a upozornil ich, že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.  

Okruh účastníkov konania bol určený podľa platného právneho stavu získaného z platných údajov 
zapísaných v katastri nehnuteľností a podľa §59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona. Ustanovenie §59 ods.1 písm. 
b) stavebného zákona je ustanovením špeciálnym a v tomto ustanovení je okruh účastníkov konania vymedzený 
tak, že pre postavenie účastníka konania nepostačuje vlastnícke právo alebo iné právo k susednej nehnuteľnosti, 
ale musí byť splnená podmienka, že vlastnícke právo alebo iné právo, chránené záujmy alebo povinnosti suseda 
môžu byť stavebným povolením dotknuté. Stavebný úrad určil okruh účastníkov konania tak, aby nedošlo nad 
mieru primeranú pomerom k obmedzeniu alebo ohrozeniu práv a oprávnených záujmov účastníkov konania.  

Stavebný úrad sa v tejto súvislosti vysporiadal aj s právnymi závermi a právnym názorom odvolacieho 
orgánu. Okruh účastníkov konania je prílohou tohto rozhodnutia stavebného úradu. 

Stavebný úrad v predmetnom konaní doručoval všetky dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, výzvy a 
predvolania v zmysle § 61 ods. 4 Stavebného zákona verejnou vyhláškou, nakoľko podľa podkladov stavebníka 
(identifikácia účastníkov konania) a údajov z verejne dostupných zdrojov (kataster nehnuteľností) stavba 
„SMARAGD Bernolákovo 6 x rodinný dvojdom, inžinierske siete a komunikácia“ susedí so 40 parcelami 
a niekoľkými stavbami, spolu vyše 100 účastníkmi konania. 

Stavebný úrad pri rozhodovaní o spôsobe doručovania vychádzal z podkladov stavebníka (identifikácia 
účastníkov konania) a údajov z verejne dostupných zdrojov (kataster nehnuteľností, katastrálna mapa), z ktorých 
je zrejmé, že v predmetnom konaní je viac ako 100 účastníkov konania určených v zmysle § 59 Stavebného 
zákona. Na základe tohto stavebný úrad určil, že stavba „SMARAGD Bernolákovo 6 x rodinný dvojdom, 
inžinierske siete a komunikácia“ je zvlášť rozsiahlou stavbou a stavbou s veľkým počtom účastníkov konania. 
Stavebný zákon veľký počet účastníkov konania nedefinuje, avšak veľký počet účastníkov konania, kedy je 
možné realizovať doručovanie verejnou vyhláškou, stanovujú osobitné predpisy. Stavebný úrad v tejto súvislosti 
poukazuje na ustanovenie § 11 ods. 5 písm. a) zákon č. č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
ustanovenie § 25 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenie § 73 ods. 6 zákona č. 364/2004 Z. z. o 
vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(vodný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Ak je žiadosť úplná 
a je zistený okruh účastníkov konania, dotknutých orgánov a cudzích dotknutých orgánov, inšpekcia bezodkladne 
písomne upovedomí účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania a určí účastníkom konania a 
dotknutým orgánom primeranú lehotu na vyjadrenie, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní; ak je počet účastníkov 
konania podľa § 9 ods. 2 vyšší ako 20, upovedomí ich o začatí konania verejnou vyhláškou, ktorú zverejní na 
svojom webovom sídle.“ 

Podľa § 25 ods. 2 zákona 24/2006 Z. z. „Ak sa zúčastňuje jedného konania viac ako 20 členov 
dotknutej verejnosti, doručovať možno verejnou vyhláškou; členovia občianskej iniciatívy vytvorenej postupom 
podľa § 24 ods. 11 sa na tieto účely považujú za jedného člena dotknutej verejnosti.“ 

Podľa § 73 ods. 6 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) „Orgán štátnej vodnej správy v konaní, 



- 29 - 
 
 
 

ktoré sa týka líniovej stavby, zvlášť rozsiahlej stavby alebo stavby s počtom účastníkov nad 50, upovedomí 
účastníkov konania o začatí vodoprávneho konania. Pozvanie na ústne pojednávanie oznámi verejnou vyhláškou 
najmenej 30 dní pred ústnym pojednávaním. Orgán štátnej vodnej správy upozorní, že na námietky, ktoré nebudú 
oznámené najneskôr na ústnom pojednávaní, sa neprihliadne.“ 

Na základe týchto citovaných ustanovení osobitných právnych predpisov stavebný úrad konštatuje, že 
v predmetnom stavebnom konaní je veľký počet účastníkov (vyšší ako 20 alebo 50) a je daný dôvod na 
doručovanie verejnou vyhláškou. 

Uvedené podporuje aj aktuálne platné a od 01.04.2023 účinné ustanovenie § 32 ods. 2 zákona č. 201/2022 
Z. z. o výstavbe (právny predpis, ktorý ruší Stavebný zákon) „Ak projektant, stavebník alebo stavebný úrad koná 
podľa tohto zákona s neznámym účastníkom konania alebo s počtom účastníkov konania väčším ako 20, doručuje 
sa verejnou vyhláškou, týmto nie je dotknuté doručenie úradného dokumentu na elektronickú adresu. Doručenie 
verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa úradný dokument vyvesí prostredníctvom informačného systému počas 15 
dní na elektronickej úradnej tabuli. Posledný deň lehoty sa považuje za deň doručenia. Projektant alebo stavebník 
je povinný oznámiť verejnú vyhlášku aj iným vhodným spôsobom v mieste realizácie stavebného zámeru; to sa 
nevzťahuje na líniové stavby.“ 

V zmysle uvedeného je zrejmé, že zákonodarca zamýšľal v stavebných konaniach s počtom účastníkom väčších 
ako 20 určiť ako spôsob doručovania výlučne doručovanie verejnou vyhláškou. Rovnako logika veci určuje, že 
doručovanie do vlastných rúk v konaní so 70 účastníkmi by bolo nehospodárne až nefunkčné. S ohľadom na 
vyššie uvedené skutočnosti, stavebný úrad v predmetnom konaní doručoval všetky dôležité písomnosti, najmä 
rozhodnutia, výzvy a predvolania v zmysle § 61 ods. 4 Stavebného zákona verejnou vyhláškou, nakoľko má za to, 
že doručovanie týmto spôsobom je predmetnom konaní odôvodnené. 

V oznámení stavebný úrad upozornil dotknuté orgány, že sú povinné oznámiť svoje stanovisko v 
rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania.  

 Ďalej stavebný úrad upozornil, že podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona sa na pripomienky a námietky, 
ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní neprihliada. 

Stavebný úrad upozornil aj, že podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona, neprihliada na námietky 
a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.  

 Podľa §8 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona K žiadosti o stavebné povolenie sa 
prikladajú 
a) doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe 
iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo 
udržiavacie práce na nej, 
b) projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach; ak 
ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným 
odborným vzdelaním, 
c) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy 
a obce, 
d) doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, 
e) kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie 
nevyžaduje, 
f) ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude 
zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby. 

Dňa 03.08.2022 nový stavebník, vlastník podal do podateľne obce Bernolákovo oznámenie o zmene 
stavebníka v prejednávanej veci, ku ktorému priložil aj zmluvu o postúpení práv a povinností stavebníka. 
Pôvodný stavebník, vlastník bola spoločnosť SIMADRIA s.r.o., Komárovská 10A, 821 06 Bratislava a novým 
vlastníkom a stavebníkom sa stal SMARAGD Bernolákovo s.r.o., Dunajská 7509/48, 811 08 Bratislava, IČO: 50 
049 755 v zmysle LV č. 5205 k. ú. Bernolákovo (V-7047/2022 zo dňa 11.07.2022). 

Nový stavebník preukázal, že je vlastníkom pozemkov, na ktorom sa má stavba postaviť na základe LV č. 
5205 v k. ú. Bernolákovo. 
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K  žiadosti stavebník doložil predpísanú projektovú dokumentáciu stavby, spracovanú v súlade s §§ 9 
Vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a ktorú 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 a doplnenie 02/2022. 

K projektovej dokumentácii stavby sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány: Obec Bernolákovo, Okresný 
úrad Senec odbor OSZP úsek  ŠSOH a OPaK,  OR HaZZ v Pezinku, Západ. Distribučná a.as., BVS a.s., SPP – 
Distribúcia a.s., MV SR ORPZ ODI, TUV SUD, Slovak Telekom a.s., Krajský pamiatkový úrad, a ostatní 
správcovia sietí verejného technického vybavenia územia, k existencii podzemných a nadzemných vedení sietí 
technickej infraštruktúry. Podmienky dotknutých orgánov sú zapracované vo výroku tohto rozhodnutia a 
stavebník je povinný rešpektovať ich pri realizácii  a užívaní stavby. 

Stavebný úrad vyhodnotil ich stanoviská a preskúmal ich z hľadísk uvedených v §62 a §63 stavebného 
zákona pričom bolo zistené, že umiestnením stavby a jej realizáciou nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody 
chránené zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.  Vysporiadaním 
sa s pripomienkami a námietkami bolo stavebným úradom zistené, že nie sú obmedzené ani záujmy a práva 
účastníkov konania. 

V zákonnej  lehote a ani ku dňu vydania tohto rozhodnutia neboli na tunajšom úrade uplatnené žiadne 
nesúhlasné stanoviská dotknutých orgánov, ani správcov inžinierskych sietí. Dotknuté orgány sú povinné 
oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak 
niektorý z orgánov štátnej správy 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, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.  

Stavba, o ktorej stavebné povolenie stavebník žiada, je vyjadrením výkonu existujúceho vlastníckeho 
práva stavebníka a právoplatného územného rozhodnutia. V tomto je preto zrejmé, že ak by aj malo dôjsť k 
zásahu do práva na súkromie či kvality bývania resp. k stretu práva na stavbu stavebníka a práva na súkromie či 
kvality bývania účastníka konania (susedné existujúce rodinné domy), takýto zásah zo strany stavebníka nemôže 
byť automaticky bez ďalších vyhodnotený ako neoprávnený, nakoľko ide o legitímnu realizáciu vlastníckeho 
práva, konkr. práva na stavbu stavebníka. Žiadne z uvedených práv nie je absolútne, preto je potrebné skúmať 
oprávnenosť práva na stavbu stavebníka v rozsahu primeranosti jeho zásahu do práva na súkromie susedov a ich 
kvalitu bývania. Iba neprimeraný zásah do práva na súkromie môže byť považovaný za neoprávnený a právom 
reprobovaný. Porušenie práva na súkromie či kvality bývania nie je dané len formálnym faktickým konštatovaním 
existencie takého porušenia. Na presvedčivé preskúmanie je potrebné zisťovať akým spôsobom má byť právo na 
súkromie či kvalitu bývania porušené, v akom rozsahu, teda skúmať primeranosť prípadného zásahu do práva na 
súkromie a kvalitu bývania a následne konštatovať, či zásah do práva na súkromie či kvality bývania je 
oprávnený alebo neoprávnený z pohľadu jeho primeranosti. Sám poškodený a oprávnený z takého práva musí 
zadefinovať akým spôsobom výkon práva inej osoby zasahuje a narúša jeho práva na súkromie, pohodu bývania a 
pod.. V opačnom prípade nemožno materiálne preskúmať takú námietku, a teda ani ju považovať za právne 
relevantnú. 

Pri vyhodnocovaní kolízie práv (vlastníckeho práva a práva na pohodu/kvalitu bývania resp. práva na 
súkromie) je teda potrebné postupovať v súlade s tzv. zásadou proporcionality, čo znamená, že v kolízii dvoch 
práv musí byť umožnené primerane zasiahnuť do práva iného, avšak len proporcionálne v nevyhnutnom rozsahu 
nepresahujúcom primeranú mieru. V tomto kontexte preto stavebník poukazuje aj na právny názor Najvyššieho 
súdu SR, rozhodnutie sp. zn.: lOSžo/168/2015 zo dňa 28.09.2016: „V danom prípade je z administratívneho spisu 
zrejmé, že správny orgán prihliadal na zásadu proporcionality medzi oprávnenými záujmami vlastníka - 
stavebníka a vlastníka susednej stavby - žalobcu. Predmetný prípad - nadstavba rodinného domu predstavuje 
klasickú situáciu stretu dvoch vlastníckych práv - vlastníckeho práva žalobcu, ktorý si chce užívať nerušený výkon 
svojho práva k pozemku, okrem iného aj práva na súkromie a vlastníckeho práva suseda - stavebníka, ktorý chce 
tiež realizovať svoje vlastnícke právo k pozemku tým, že si na ňom niečo postaví, resp. nadstaví. Tieto práva, ak 
by boli vykonávané absolútne, sa navzájom vylučujú. Preto nie je možné k veci pristupovať tak, že obe tieto 
práva zostanú absolútne nedotknuté, tzn. v prípade žalobcu tak, že sa vlastnosti jeho nehnuteľnosti, nezmenia. 
Zmení, a právo tomu nie je schopné zabrániť. Právo môže iba zabezpečiť, aby k týmto zmenám došlo v 
primeranej miere. Zákon z tohto dôvodu stanovuje určité kogentné požiadavky na zamýšľanú stavbu, resp. 
zmenu existujúcej stavby nadstavbu rodinného domu, ako v danom prípade, ktorými obmedzuje právo 
stavebníka a chráni práva vlastníkov susedných nehnuteľností. Práve otázka dodržania týchto limitov má byť 
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otázkou v konaní a o povolení nadstavby. Pokiaľ však vlastník susediacej nehnuteľnosti tvrdí, že budúca 
stavba, resp. nadstavba rodinného domu negatívne zasiahne do jeho pohody bývania, spočíva na ňom dôkazná 
povinnosť preukázať okolnosti vyplývajúce z objektívne preukázateľných skutočností, ktoré by jeho tvrdenie 
preukazovali. 

V nadväznosti na uvedené rozhodnutie NSSR zdôrazňujeme, že stavebný úrad je predovšetkým a iba 
viazaný kogentnými právnymi normami, obzvlášť stavebnotechnickým požiadavkami na stavby vyplývajúce 
najmä zo stavebného zákona a vykonávacích stavebných predpisov, v kt. sú štandardizované pravidlá už náležíte 
ochraňujúce a dbajúce o právo na súkromie vlastníka susediacej stavby a pozemku, a o ktorých tak rozhodol 
zákonodarca. Dôvodnosť prípadných obmedzení povoľovaných stavieb nad rámec týchto štandardných pravidiel 
je výnimkou, ktorá musí byť v každom individuálnom prípade preskúmaná a zdôvodnená. 

V stavebnom konaní pod č. k. SÚ-2789-06165SPRD-IDT na základe žiadosti zo dňa 28.06.2016, v 
stavebnom konaní č. k. SÚ-6360-1117SPRDIS-IDT na základe žiadosti zo dňa 30.10.2017, v aktuálnom 
stavebnom konaní č. k. SÚ-5840-SP/2019 boli uplatnené námietky účastníkov konania. Stavebník dopracoval 
projektovú dokumentáciu a stavenému úradu bola predložená na nové prerokovanie. Námietky a pripomienky, 
ktoré neboli v rozpore s vydaným rozhodnutím o umiestnení stavby pod č. SÚ-160-0116ÚRRDIS-IDT zo dňa 
17.02.2016 a právoplatné dňa 21.03.2016 boli zapracované a zohľadnené v prepracovanej projektovej 
dokumentácii. 

 Vlastníci nehnuteľností v susedstve s dotknutým územím riešenom v stavebnom konaní zo dňa 
24.06.2022 prijaté do podateľne obce Bernolákovo dňa 27.06.2022 

NÁMIETKA č. 1 
- Stavebný úrad opätovne žiadame o zosúladenie navrhovanej stavby s aktuálne platnými a záväznými zákonmi a 
normami SR, predovšetkým s normou STN 73 0540-2:2012/Z1, kde sa okrem požiadaviek na hrúbku tepelnej 
izolácie obvodového plášťa domov (steny, strecha) kladie dôraz aj na odstraňovanie tepelných mostov (balkóny, 
lodžie, atiky, konzoly) a požiadavky na tepelný odpor otvorových konštrukcií (okná, dvere, zasklené steny), ktoré 
Stavebník vo svojom návrhu nedostatočne zapracoval.  

Projekt pre stavebné povolenie nie je realizačným projektom, riešenie prechodov tepla, tepelných mostov 
a osadzovanie jednotlivých stavebných konštrukcií je riešením pre realizačný projekt. Projekt pre stavebné 
povolenie nie je vypracovaný až s takým detailným prepracovaním a pre účely stavebného konania je postačujúci 
tak ako bol predložený na stavebný úrad v stavenom konaní. Projektová dokumentácia spĺňa všetky náležitosti 
v zmysle §9 vyhlášky 453/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a preto 
stavebný úrad námietku zamieta ako neopodstatnenú.  

NÁMIETKA č. 2 
- Rovnako v súlade s aktuálnymi trendmi a riešeniami prehrievania mestských, prímestských a zastavaných oblastí 
nie sú v tomto projekte zapracované riešenia na elimináciu tohto efektu, napríklad zelené strechy, zelené steny, 
tienenie otvorov a podobne. Preto žiadame stavebný úrad stavebné konanie ani začínať, alebo ho prerušiť až do 
zapracovania / zohľadnenia našich námietok. 

Energetické posúdenie stavby spĺňa aktuálne predpisy, zastavanosť v území nie je stavbou prekročená a všetky 
voľné časti pozemkov budú opatrené zeleňou v zmysle projektovej dokumentácie. Stavebný úrad má za to, že 
stavebník splnil všetky náležitosti a požiadavky v zmysle platných predpisov a nemôže žiadať od stavebníka 
úpravy na stavbe nad rámec zákona. Z dôvodov vyššie uvedených námietku zamieta ako neopodstatnenú.  

NÁMIETKA č. 3 
- Ďalej máme za to, že Stavebník týmto projektom zasiahne do práv okolitých vlastníkov existujúcich nehnuteľností 
- právo na ich súkromie,  bude absolútne narušované súkromie a kvalita života obyvateľov okolitých nehnuteľností  

Jednotlivé rodinné dvojdomý sú od susedných parciel v dostatočných odstupových vzdialenostiach, čo je 
znázornené vo výkrese B 1.3 Koordinačná situácia - revízia č.1. Najtesnejšie sú rodinné dvojdomý osadené voči 
jestvujúcej stavbe na južnej strane na parcelách s p.č. 5800/70,72,73,75 a p.č. 5800/68,69,78,77 a p.č. 
5800/66,67,79,80 a síce vo vzdialenosti 8395mm, ktorá je v súlade s STN 73 4301 Bytové budovy, kde sa hovorí 
o minimálnej vzdialenosti 7m. Na severnej strane sme vo vzdialenosti od jestvujúcich rodinných domoch vo 
vzdialenosti priemerne 30m.V záujme zachovania pohody bývania, je samotné riešenie, ktoré zabráni priamemu 
výhľadu na susedný pozemok na stavebníkovi. Existuje totiž nepochybne viacero riešení, ktoré však závisia 
výlučne od stavebníkov, resp. ich projektanta. Spôsob, akým stavebníci túto podmienku dizajnovo zabezpečia, je 
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nutné ponechať na ich rozhodnutí. Ak navrhované riešenie nevyhovuje susedom, tak aj oni majú rovnaké 
možnosti zabezpečenia si zabránenia priamemu výhľadu na svoj pozemok od suseda ako samotný stavebník preto 
sa námietka zamieta ako neopodstatnená.  

NÁMIETKA č. 4 
- Ďalšou ranou do práv a súkromia vlastníkov nehnuteľností na Lipovej ulici je nevhodné umiestnenie verejného 
osvetlenia, ktoré bude smerované na ich záhrady. 

Námietka sa zamieta z dôvodov uvedených vyššie v odôvodnení rozhodnutia a najmä, že navrhnutá stavba spĺňa 
limity ochrany práv na súkromie susediacej nehnuteľnosti, ktoré sú samozrejmé zo stavebného zákona a vyhlášky 
532/2002 Z.z. Navrhovaná stavba je umiestnená viac ako 7,0 m od existujúcich RD, čo je minimálna vzdialenosť 
určená vyhláškou č. 532/2002 Z.z. preto spĺňa podmienky na umiestnenie stavby v území a teda nepríde nad 
mieru primeranú pomerom k porušeniu práv na susednej nehnuteľnosti. Z vyššie uvedeného stavebný úrad 
námietku zamieta ako neopodstatnenú. 

NAMIETKA č. 5 
-Okrem toho sme presvedčení, že akoukoľvek námietkou, aj ak sa týka platného územného rozhodnutia, sa musí 
stavebný úrad zaoberať, ak je námietka opodstatnená, čo v tomto prípade platí a všetky vznesené námietky 
opodstatnené sú - zástavba v tejto lokalite Bernolákovo - JUH je neúmerne zahustená - pozemky rodinných domov 
(hlavne radových) sú nedostatočné ( v územnom pláne sa spomínajú pozemky o veľkosti 10á), chýbajú verejné 
priestory iné ako detské ihriská (športoviská, parky, komunitné priestory a pod 

Rozhodnutie o umiestnení stavby je právoplatné. V zmysle oznámenia o začatí konania zo dňa 30.5.2022 bolo na 
strane č. 3 uvedené „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. Z dôvodu, že táto námietka 
mohla byť uplatnená v územnom konaní, stavebný úrad na ňu v stavebnom konaní neprihliada podľa § 61 ods.1 
stavebného zákona.   

NAMIETKA č. 6 
- Navyše opakujeme, že existuje aj vôľa, ochota, ponuka, či dokonca žiadosť obyvateľov okolitých rodinných 
domov, predovšetkým na Lipovej ulici, odkúpiť predmetné pozemky vo vlastníctve Stavebníka a rozdeliť si ich v 
pomere k šírke pozemku za vlastným domom. Týmto spôsobom by Stavebník zhodnotil svoju investíciu do kúpy 
pozemkov, Obec Bernolákovo by sa vyhla zahusťovaniu svojho územia a problémom s tým spojenými, obyvatelia 
zóny Bernolákovo - JUH by si udržali úroveň svojho bývania, územie by nebolo zaťažené nadmernou statickou a 
dynamickou dopravou a životné prostredie - zelené plochy by si zachovali svoju priepustnosť, podiel zelene by sa 
zvýšil. 

Predmetný bod nie je predmetom stavebného konania. Od vydania právoplatného územného rozhodnutia uplynula 
dostatočná doba, kedy mohli vlastníci susedných pozemkov rokovať zo stavebníkom a dohodnúť sa na odkúpení 
predmetných pozemkov. Námietka sa zamieta z dôvodov uvedených vyššie v odôvodnení rozhodnutia a najmä, 
že navrhnutá stavba spĺňa limity ochrany práv, že jej výstavbou nebudú ohrozené verejné záujmy, ani ohrozené 
práva a právom chránené záujmy ostatných účastníkov konania, stavby zodpovedajú  hľadiskám starostlivosti 
o životné prostredie, resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozujú a sú splnené 
ustanovenia vyhlášky 532/2002 Z.z. a kritériá požadované podľa osobitného predpisu zákona č. 24/2006 Z.z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

NÁMIETKA č. 7 
- Vzhľadom na navrhovanú jednoprúdovú jednosmernú ulicu, ktorá by mala touto výstavbou vzniknúť, je návrh 
parkovania pre uvažované domy nedostatočný, nakoľko nie je priestor pre parkovanie návštev alebo ďalších 
rodinných vozidiel 

Pre potreby statickej dopravy pre každý rodinný dom s úž. plochou do 90,0m2 je požadované navrhnúť min. 1,75 
parkovacieho stojiska v zmysle STN 73 61I0/Z2. Pre 24 bytov je navrhnutých 42 parkovacích státí čo je v zmysle 
platných predpisov postačujúce  a územný plán obce Bernolákovo túto požiadavku nijako neupravuje preto nie je 
možné požadovať od stavebníka nad rámec platných predpisov vybudovať viac parkovacích státí ako určuje 
zákon. Námietka sa zamieta ako neopodstatnená.  
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NÁMIETKA č. 8 
- Okrem toho teleso cesty, ktoré je v bezprostrednej blízkosti priľahlých pozemkov vlastníkov nehnuteľností na 
Lipovej ulici, je v inej výškovej úrovni ako sú tieto pozemky a dokumentácia sa nedostatočne zaoberá statickým 
riešením zabezpečenia rozdielnych úrovní a tým pádom sú ohrozené záujmy týchto vlastníkov - hrozí zbortenie 
oplotení, prepadnutie pozemkov, zničenie vzrastlej zelene na týchto pozemkoch a podobne. Žiadame stavebný 
úrad, aby požadoval od Stavebníka doriešenie týchto nezrovnalostí - statické zabezpečenie po aj počas výstavby, 
architektonické riešenie, ochranu koreňov vzrastlej zelene a ďalšie nevyhnutné súvisiace opatrenia. 

Stavebník je povinný vybudovať stavbu tak, aby neprišlo k narušeniu či poškodeniu cudzieho majetku na základe 
platných predpisov. Stavebník si je vedomý výškového rozdielu a pre zahájením výstavby je povinný vykonať 
také opatrenia v území, aby zabránil prípadným škodám na majetku tretích osôb čo vyplýva z platných predpisov 
preto sa námietka zamieta ako nedôvodná.  

NÁMIETKA č. 9 
- Koeficient zelene min. 0,25 by mal byť zohľadnený nielen pre celé riešené územie, ale aj pre jednotlivé 
dvojdomy. 

Územný plán obce Bernolákovo a jeho Zmeny a doplnky č. 1/2007 neurčuje pre danú plochu D1 koeficient 
zelene. Rozhodnutie o umiestnení stavby z februára 2016, ktoré je právoplatné, vychádzalo z projektovej 
dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia, v ktorej bol koeficient zelene (index prírodných plôch) 
zadefinovaný nad rámec požiadaviek Územného plánu a síce na úrovni 0,25 (24,25%). Vzhľadom na zápočet 
zatrávňovacej dlažby na parkovacích miestach v pomere 100% z ich plochy je tento koeficient upravený po 
započítaní zatrávňovacích dlažieb na parkovacích miestach iba v pomere 50% sa tento koeficient upravil na 0,23 
(23,21%), čo je v súlade s Územným plánom obce Bernolákovo. Zelené plochy sú bližšie vyšpecifikované a 
popísané v náhradnej výsadbe, resp. v časti Sadové úpravy, ktorá určuje výsadbu zelene. K danému územiu 
v zmysle územného plánu obce je koeficient zelene dostatočný a námietka sa zamieta ako neopodstatnená.  

NÁMIETKA č. 10 
- Vzhľadom k vyššie napísanému máme za to, že stavebný úrad by mal nezačať stavebné konanie a zamietnuť 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia, nakoľko máme za to, že sú poškodzované naše záujmy ako obyvateľov 
dotknutého územia, ako aj celospoločenské záujmy s dlhodobými prejavmi. 

Námietka sa zamieta z dôvodov uvedených vyššie v odôvodnení rozhodnutia a najmä, že navrhnutá stavba spĺňa 
limity ochrany práv, že jej výstavbou nebudú ohrozené verejné záujmy, ani ohrozené práva a právom chránené 
záujmy ostatných účastníkov konania, stavby zodpovedajú  hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že 
týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozujú a sú splnené ustanovenia vyhlášky 532/2002 Z.z. 
a kritériá požadované podľa osobitného predpisu zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie 

 JUDr. Stanislav Gaňa, PhD., Lipová 5925/32, 900 27 Bernolákovo zo dňa 22.06.2022 a doručené do 
podateľne obce Bernolákovo dňa 24.06.2022 

NÁMIETKA č. 11 
- Napriek skutočnosti, že je stavba prezentovaná ako rodinný dvojdom v skutočnosti sa jedná o 24 bytových 
jednotiek umiestnených v 6 domoch, v ktorom každý má 4 bytové jednotky. Stavba tak, ako je navrhovaná, 
zásadným spôsobom zhorší kvalitu života obyvateľov Lipovej. 

V zmysle predloženej projektovej dokumentácie je každá stavba rodinného domu samostatnou stavbou oddelenou 
dilatáciou resp. samostatnou stenou od druhého RD, s ktorým je spojená jednou obvodovou stenou. V zmysle 
výkresovej časti projektovej dokumentácie je zreteľne znázornený priebeh každého obvodového múru ako aj 
celkovej steny od základov až po strechu kde je dostatočne preukázané, že stavby sú navrhnuté ako samostatné 
objekty dotýkajúce sa jednou obvodovou stenou a teda tvoria dvojdom. Zároveň uvádzame v zmysle vyššie 
uvedeného v odôvodnení rozhodnutia právo stavať po splnení všetkých zákonných náležitostí nesmie byť uprené 
tak ako nebolo uprené obyvateľom Lipovej ulice a preto vychádzajúc zo zásady rovnosti tak ako oni mali právo si 
postaviť radové rodinné domy tak aj stavebník dostatočne preukázal splnenie všetkých zákonných náležitostí pre 
povolenie danej stavby a preto stavebný úrad námietku zamietol.  

NÁMIETKA č. 12 
- Okná resp. lodžia z dvoch obytných miestností každej bytovej jednotky sú priamo nasmerované do záhrad 
obyvateľov Lipovej, čím sa neprimeraným spôsobom naruší súkromie týchto obyvateľov a Zároveň sa tým 
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zasiahne aj do práva vlastniť majetok garantovaného čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky, nakoľko ohrozenie 
súkromia bude mať za následok znehodnotenie majetku obyvateľov Lipovej. 
 
Stavený úrad pre úplnosť uvádza, že jednotlivé rodinné dvojdomý sú od susedných parciel v dostatočných 
odstupových vzdialenostiach, čo je znázornené vo výkrese B 1.3 Koordinačná situácia - revízia č.1. Najtesnejšie 
sú rodinné dvojdomý osadené voči jestvujúcej stavbe na južnej strane na parcelách sp.č. 5800/70,72,73,75 a p.č. 
5800/68,69,78,77 a p.č. 5800/66,67,79,80 a síce vo vzdialenosti 8395mm, ktorá je v súlade s STN 73 4301 
Bytové budovy, kde sa hovorí o minimálnej vzdialenosti 7m. Na severnej strane sme vo vzdialenosti od 
jestvujúcich rodinných domoch vo vzdialenosti priemerne 30m.V záujme zachovania pohody bývania, je samotné 
riešenie, ktoré zabráni priamemu výhľadu na susedný pozemok na stavebníkovi. Existuje totiž nepochybne 
viacero riešení, ktoré však závisia výlučne od stavebníkov, resp. ich projektanta. Spôsob, akým stavebníci túto 
podmienku dizajnovo zabezpečia, je nutné ponechať na ich rozhodnutí. Ak navrhované riešenie nevyhovuje 
susedom, tak aj oni majú rovnaké možnosti zabezpečenia si zabránenia priamemu výhľadu na svoj pozemok od 
suseda ako samotný stavebník preto sa námietka zamieta ako neopodstatnená.  

NÁMIETKA č. 13 
- Plánovaná jednosmerná komunikácia, ktorá má byť hneď za oplotením domov/záhrad obyvateľov Lipovej bude 
znamenať zvýšenie hlučnosti. 

Námietka sa v rozsahu „zvýšenie hlučnosti“ zamieta z dôvodu nepreukázania tvrdenia a z dôvodu, že v danej ulici 
je plánovaná doprava osobnými motorovými vozidlami, ktoré svojou prevádzkou nad mieru primeranú pomerom 
nezvýšia hlučnosť, keďže v okolí premávka osobných automobilov je bežná. Zároveň stavebný úrad poukazuje na 
skutočnosť, že stavebný objekt jednosmernej komunikácie je právoplatne stavebne povolený špeciálnym 
stavebným úradom – obec Bernolákovo pod č. k. ŠSÚ-2788-0616SPKOM-IDT, a teda stavebné povolenie 
stavebného objektu jednosmernej komunikácie nie je predmetnom tohto stavebného konania.  

NÁMIETKA č. 14 
- Miera zastavanosti zhorší životné prostredie v tejto lokalite, nakoľko cca tri štvrtiny doterajšej zelene budú 
zabetónované/vyasfaltované resp. zastavané, čo bude mať za následok zvýšenie oteplenia v tejto lokalite a 
zhoršenie odtokových pomerov. Zároveň dôjde k nadmernému zahusteniu (zvýšeniu podielu) 
zabetónovanej/vyasfaltovanej resp. zastavanej plochy.  

Stavebný úrad pre úplnosť uvádza, že energetické posúdenie stavby spĺňa aktuálne predpisy, zastavanosť v území 
nie je stavbou prekročená a všetky voľné časti pozemkov budú opatrené zeleňou v zmysle projektovej 
dokumentácie. Stavebný úrad konštatuje, že stavebník splnil všetky náležitosti a požiadavky v zmysle platných 
predpisov a nemôže žiadať od stavebníka úpravy na stavbe nad rámec zákona. Z dôvodov vyššie uvedených 
námietku zamieta ako neopodstatnenú.  

NÁMIETKA č. 15 
- dvojpodlažné objekty budú umiestnené len cca 4 metre od záhrad obyvateľov Lipovej, čo zo svetelného hľadiska 
môže znamenať tienenie do záhrad a interiérov rodinných domov obyvateľov Lipovej. 
Za účelom posúdenia vplyvu plánovanej výstavby na preslnenie okolitých bytov a denné osvetlenie okolitých 
miestností a posúdenia navrhovaných bytov na preslnenie a obytných miestností na denné osvetlenie bol 
spracovaný Svetlotechnický posudok spracovateľom 3S- Projekt, s.r.o. Ing. Zsolt Straňák, vo februári 2022, 
ktorého záverom je konštatovanie splnenia príslušných STN. Posudok je podkladom pre vydanie stavebného 
povolenia a je vypracovaný oprávnenou osobou a preto stavebný úrad námietku zamieta ako neopodstatnenú.  

NÁMIETKA č. 16 
- Predložený projekt je v rozpore s § 6 ods. 6 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 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, podľa ktorého: Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť najmenej 3 
m od okraja pozemnej komunikácie: táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách 
radovej zástavby. 

Priečelie navrhovaných budov je smerované na parcelu č. 4899/253 k. ú. Bernolákovo, nakoľko z tejto strany je aj 
vstup do objektov a obvodová stena susediaca s komunikáciu tvorí zadnú stenu každého rodinného domu. Okná 
z obytných miestností susediacich s účelovou komunikáciou sú z dennej časti – „spoločenský priestor“, v ktorom 
je umiestnená kuchyňa  a miestnosti označené s názvom „izba“ majú okná osadené vo vzdialenosti min. 3,0 m od 
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účelovej komunikácie, čo je v súlade s § 6 ods. 6 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky 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. Vzhľadom na uvedené sa námietka zamieta ako neopodstatnená.  

NÁMIETKA č. 17 
- Výstavba navrhovanej jednosmernej pozemnej komunikácie za záhradami obyvateľov Lipovej v kontexte jej 
výškového umiestnenia (vo výške spojnice ulíc Jabloňová a Lesná) spôsobí ohrozenie pozemkov a oplotenia 
záhrad obyvateľov Lipovej a možný zosuv pôdy a pád oplotenia. 

Pre potreby statickej dopravy pre každý rodinný dom s úž. plochou do 90,0 m2 je požadované navrhnúť min. 1,75 
parkovacieho stojiska v zmysle STN 73 61I0/Z2. Pre 24 bytov je navrhnutých 42 parkovacích státí čo je v zmysle 
platných predpisov postačujúce  a územný plán obce Bernolákovo túto požiadavku nijako neupravuje preto nie je 
možné požadovať od stavebníka nad rámec platných predpisov vybudovať viac parkovacích státí ako určuje 
zákon. Námietka sa zamieta ako neopodstatnená.  

V prípade, ak Stavebný úrad návrhu na zamietnutie žiadosti o stavebné povolenie nevyhovie, žiadam, aby 
Stavebníkovi v stavebnom povolení uložil nasledovné povinnosti a obmedzenia: 
Pred začatím výstavby jednotlivých stavebných objektov, ktoré sú predmetom prebiehajúceho stavebného 
konania, osobitne pozemnej komunikácie, Stavebník zabezpečí na vlastné náklady prijatie takých trvalých 

opatrení, aby sa zabránilo ohrozeniu pozemkov a oplotenia záhrad obyvateľov Lipovej, osobitne zosuvom pôdy a 
poškodenia oplotenia. 
- Stavebník môže uskutočňovať stavebné práce len počas pracovných dní v čase od 8:00 hod. do 19:00 hod. 

- Stavebník počas výstavby prijme potrebné opatrenia v súlade s § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

Stavebný úrad pri vydaní tohto stavebného povolenia prihliadol na vyššie uvedenú pripomienku a stavebníkovi 
uložil vybudovať stavbu tak, aby neprišlo k narušeniu či poškodeniu cudzieho majetku na základe platných 
predpisov.  

Stavebník je povinný pred zahájením výstavby vykonať také opatrenia v území, aby zabránil prípadným 
škodám na majetku tretích osôb v zmysle platných predpisov.  

 Mgr. Tomáš Purdek, trv. bytom Bernolákovo, Lipová 6163/16 

NÁMIETKA č. 18 
- V prvom rade namietam posudzovanie vyššie označeného stavebného projektu ako rodinné dvojdomý, predmetné 
dvojdomý nie sú “typologický, obsahovo, funkčne aj stavebnotechnicky oddelené objekty” 

Stavebný úrad pre úplnosť uvádza, že v zmysle predloženej projektovej dokumentácie je každá stavba rodinného 
domu samostatnou stavbou oddelenou dilatáciou resp. samostatnou stenou od druhého RD, s ktorým je spojená 
jednou obvodovou stenou. V zmysle výkresovej časti projektovej dokumentácie je zreteľne znázornený priebeh 
každého obvodového múru ako aj celkovej steny od základov až po strechu kde je dostatočne preukázané, že 
stavby sú navrhnuté ako samostatné objekty dotýkajúce sa jednou obvodovou stenou a teda tvoria dvojdom. 
Zároveň uvádzame v zmysle vyššie uvedeného v odôvodnení rozhodnutia právo stavať po splnení všetkých 
zákonných náležitostí nesmie byť uprené tak ako nebolo uprené obyvateľom Lipovej ulice a preto vychádzajúc zo 
zásady rovnosti tak ako oni mali právo si postaviť radové rodinné domy tak aj stavebník dostatočne preukázal 
splnenie všetkých zákonných náležitostí pre povolenie danej stavby a preto stavebný úrad námietku zamietol.  

NÁMIETKA č. 19 
-  Žiadam Stavebný úrad, aby posúdil, či je uvedený počet parkovacích miest v súlade s územným plánom a 
ďalšími zákonnými a stavebno - technickými normami v danej lokalite, nakoľko podľa môjho názoru je uvedený 
počet parkovacích miest nedostatočný a nezodpovedá zákonným požiadavkám. 

Pre potreby statickej dopravy pre každý rodinný dom s úž. plochou do 90,0 m2 je požadované navrhnúť min. 1,75 
parkovacieho stojiska v zmysle STN 73 61I0/Z2. Pre 24 bytov je navrhnutých 42 parkovacích státí čo je v zmysle 
platných predpisov postačujúce  a územný plán obce Bernolákovo túto požiadavku nijako neupravuje preto nie je 
možné požadovať od stavebníka nad rámec platných predpisov vybudovať viac parkovacích státí ako určuje 
zákon. Námietka sa zamieta ako neopodstatnená.  
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NÁMIETKA č. 20 
- Rovnako žiadam Stavebný úrad, aby sa vysporiadal s otázkou, či je v súlade s územným plánom pre dané územie 
skutočnosť, že na danom území má byť podľa Oznámenia postavených 24 bytových jednotiek. 

Stavebný úrad pre úplnosť uvádza, že v zmysle predloženej projektovej dokumentácie je každá stavba rodinného 
domu samostatnou stavbou oddelenou dilatáciou resp. samostatnou stenou od druhého RD, s ktorým je spojená 
jednou obvodovou stenou. V zmysle výkresovej časti projektovej dokumentácie je zreteľne znázornený priebeh 
každého obvodového múru ako aj celkovej steny od základov až po strechu kde je dostatočne preukázané, že 
stavby sú navrhnuté ako samostatné objekty dotýkajúce sa jednou obvodovou stenou a teda tvoria dvojdom. 
Zároveň uvádzame v zmysle vyššie uvedeného v odôvodnení rozhodnutia právo stavať po splnení všetkých 
zákonných náležitostí nesmie byť uprené tak ako nebolo uprené obyvateľom Lipovej ulice a preto vychádzajúc zo 
zásady rovnosti tak ako oni mali právo si postaviť radové rodinné domy tak aj stavebník dostatočne preukázal 
splnenie všetkých zákonných náležitostí pre povolenie danej stavby a preto stavebný úrad námietku zamietol.  

NÁMIETKA č. 21 
- Vzhľadom na neštandardne blízke umiestnenie rodinných dvojdomov k môjmu pozemku žiadame Stavebný úrad, 
aby určil stavebníkovi povinnosť umiestniť na domoch okná a loggie tak, aby z nich nebol priamy výhľad na môj 
rodinný dom súp. č. 6163, nakoľko okná a loggie umiestnené v tejto vzdialenosti od môjho rodinného domu 
neúmerne zasahujú do môjho práva na súkromie zaručeného ústavou SR. 

Stavebný úrad pre úplnosť uvádza, že jednotlivé rodinné dvojdomý sú od susedných parciel v dostatočných 
odstupových vzdialenostiach, čo je znázornené vo výkrese B 1.3 Koordinačná situácia - revízia č.1. Najtesnejšie 
sú rodinné dvojdomý osadené voči jestvujúcej stavbe na južnej strane na parcelách sp.č. 5800/70,72,73,75 a p.č. 
5800/68,69,78,77 a p.č. 5800/66,67,79,80 a síce vo vzdialenosti 8395mm, ktorá je v súlade s STN 73 4301 
Bytové budovy, kde sa hovorí o minimálnej vzdialenosti 7m. Na severnej strane sme vo vzdialenosti od 
jestvujúcich rodinných domoch vo vzdialenosti priemerne 30m.V záujme zachovania pohody bývania, je samotné 
riešenie, ktoré zabráni priamemu výhľadu na susedný pozemok na stavebníkovi. Existuje totiž nepochybne 
viacero riešení, ktoré však závisia výlučne od stavebníkov, resp. ich projektanta. Spôsob, akým stavebníci túto 
podmienku dizajnovo zabezpečia, je nutné ponechať na ich rozhodnutí. Ak navrhované riešenie nevyhovuje 
susedom, tak aj oni majú rovnaké možnosti zabezpečenia si zabránenia priamemu výhľadu na svoj pozemok od 
suseda ako samotný stavebník preto sa námietka zamieta ako neopodstatnená.  

 Oldřich Kuboň Sabinovská 5, Bratislava 2, PSČ 821 02 
Na hranicu pozemku osadiť obrubník vo výške 10cm nad UT nášho pozemku p. č. 4899/253 k. ú. Bernolákovo po 
celej dĺžke pozemku.  Pripomienke sa vyhovuje a stavebník súhlasí s osadením obrubníka. 

K námietkam účastníkov konania sa vyjadril aj stavebník, vlastník pozemkov vyjadrením zo dňa 02.08.2022 

Dolu podpísaná Mgr. Miriam Furdíková, konateľka oprávnená  konať samostatne v mene spoločnosti SIMADRIA 
s.r.o.,  so sídlom Komárovská 12531/10A, 821 06 Bratislava – m. č. Podunajské Biskupice, IČO: 50 049 755, 
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 107672/B (ďalej len 
„stavebník“), týmto v zmysle ustanovení § 33 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) podávam nasledovné vyjadrenie k námietkam a pripomienkam 
účastníkov konania k stavebnému konaniu k stavbe „SMARAGD Bernolákovo 6 x rodinný dvojdom“, vedenom 
stavebným úradom – obec Bernolákovo pod č. k. 8252-1492/2021 (2022) oSP (ďalej len „stavebné konanie“). 

I.  
(1) Dňa 09.06.2022 podal účastník konania Mgr. Tomáš Purdek námietky a pripomienky k stavebnému 
konaniu, v zmysle ktorého podania: 
- namieta posudzovanie stavby ako rodinných domov, nakoľko z predloženého spisu a priloženej 
dokumentácie vyplýva, že na dotknutom pozemku má byť postavených 24 bytových jednotiek, a teda z technického 
hľadiska ide podľa neho o de facto bytový dom, nie rodinný dom, 
- predmetné dvojdomy nie sú typologicky, obsahovo, funkčne a stavebno-technicky oddelené, ale 
konštrukčne sú zjednotené základovou konštrukciou, t. j. zrejme sa jedná o jeden objekt – bytový dom s dvomi 
dilatačnými celkami,  
- tvrdí, že zámerom stavebníka je obísť predmetnú legálnu definíciu zavádzajúcim označením a 
špecifikáciou projektu,  
- žiada, aby bol počet parkovacích miest posudzovaný vo vzťahu k počtu bytových jednotiek, 
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- má za to, že realizácia stavby bude mať z následok zhoršenie statickej dopravy v danej lokalite, v ktorej sa 
nenachádzajú verejné parkoviská 
- kladie otázku či je v súlade s územným plánom postavenie 24 bytových jednotiek, 
- žiada, aby stavebník umiestnil okná a loggie tak, aby z nich nebol priamy výhľad na jeho rodinný dom 
súp. č. 6163, nakoľko okná a loggie umiestnené v tejto vzdialenosti od jeho rodinného domu údajne neúmerne 
zasahujú do jeho práva na súkromie. 
 (2) Dňa 22.06.2022 podal účastník konania JUDr. Stanislav Gaňa, PhD., námietky a pripomienky k 
stavebnému konaniu, v zmysle ktorého podania: 
1. tvrdí, že stavba je prezentovaná ako rodinný dvojdom, ale v skutočnosti sa jedná o 24 bytových jednotiek 
a že stavba zásadným spôsobom zhorší kvalitu života obyvateľov Lipovej ulice – neuvádza však čím konkrétne má 
údajne dôjsť k zhoršeniu kvality života, 
2. okná, resp. lodžia z dvoch obytných miestností každej bytovej jednotky sú priamo nasmerované do záhrad 
obyvateľov Lipovej ulice, čím sa neprimeraným spôsobom naruší súkromie týchto obyvateľov (priamy zásah do 
práva garantovaného čl. 19 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky „Každý má právo na ochranu pred neoprávneným 
zasahovaním do súkromného a rodinného života.“) Zároveň sa tým zasiahne aj do práva vlastniť majetok 
garantovaného čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky, nakoľko ohrozenie súkromia bude mať za následok 
znehodnotenie majetku obyvateľov Lipovej – pričom sa v námietkach neuvádza čím konkrétne resp. ako dôjde k 
znehodnoteniu majetku, 
3. tvrdí, že plánovaná jednosmerná komunikácia bude znamenať zvýšenie hlučnosti – pričom v námietkach 
neuvádza žiadne konkrétne dôvody údajného zvýšenia hlučnosti, 
4. tvrdí, že miera zastavanosti zhorší životné prostredie v tejto lokalite, nakoľko 3/4 doterajšej zelene budú 
zabetónované/vyasfaltované, resp. zastavané, čo bude mať za následok zvýšenie oteplenia a zhoršenie odtokových 
pomerov, 
5. tvrdí, že dvojpodlažné objekty budú umiestnené len 4 m od záhrad obyvateľov Lipovej, čo zo svetelného 
hľadiska môže znamenať tienenie do záhrad a interiérov rodinných domov na Lipovej,  
6. tvrdí, že predložený projekt je v rozpore s § 6 ods. 6 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky, 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 (ďalej len „vyhláška“) „Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, 
musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie; táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v 
stavebných medzerách radovej zástavby.“, teda že vzdialenosť priečelia stavby od priľahlej pozemnej 
komunikácie nebude dodržaná, 
7. výstavba navrhovanej jednosmernej pozemnej komunikácie za záhradami obyvateľov Lipovej v kontexte 
jej výškového umiestnenia (vo výške spojnice ulíc Jabloňová a Lesná) spôsobí údajne ohrozenie pozemkov a 
oplotenia záhrad obyvateľov Lipovej a možný zosuv pôdy a pád oplotenia, 
8. navrhol, aby pred začatím výstavby jednotlivých SO, osobitne pozemnej komunikácie, stavebník 
zabezpečil na vlastné náklady prijatie takých trvalých opatrení, aby sa zabránilo  ohrozeniu pozemkov a oplotenia 
záhrad obyvateľov Lipovej, osobitne zosuvom pôdy a poškodením oplotenia, aby stavebné práce boli 
uskutočňované len počas pracovných dní v čase od 8:00 do 19:00 hod. a boli prijaté opatrenia v súlade s § 127 
ods. 1 Občianskeho zákonníka. 
(3) Účastníci konania, Dana Čechová, Martin Špírek, Viera Špírková, Michaela Macháčková, Aneta 
Pätoprstá, Štefan Pätoprstý, Andrea Purdeková, Martin Maťašovský, Zuzana Maťašovská, Peter Bukovan, Elena 
Bukovanová, Tomáš Friala, Dominika Tomčová, Jana Austin, Marián Selleng, Iuliia Iurieva, Katarína Buzová, 
Róbert Buza, Miroslav Slivka, Antónia Slivková, Štefan Sedlák, Martina Sedliaková, Martina Urbanič, Peter 
Urbanič, Barbora Kellnerová, Zuzana Muranova, Peter Rado, Michal Rado, Martin Štepánik, Jozef Končula, 
Martina Hajdu podali námietky a pripomienky k stavebnému konaniu, v zmysle ktorého podania: 
- uvádzajú, že hustota zastavania pozemku stavebníka by sa dala klasifikovať ako mestské bývanie – plocha 
pozemku je takmer úplne zastavaná, pričom koeficient zelene min. 0,25 by mal byť zohľadnený nielen pre celé 
posudzované územie, ale pre jednotlivé dvojdomy, 
- tvrdia, že v súčasnom riešení nie je uvažované ani možné umiestniť vzrastú zeleň nikde tak, aby mala efekt 
pre ochladzovanie/tienenie zastavaných plôch, stavieb a okien, pričom navrhujú posun jednosmernej cesty o 0,5 m 
smerom k novým domom, zúženie tohto chodníka o 0,5 m na 1,5 m, čo je stále postačujúce a výsadbu vzrastlej 
zelene 
- požadujú výsadbu stromov, ktoré dorastajú do väčších rozmerov (nie kultivary) a to v počte 1 ks na každý 
pozemok vlastníka pozemku na Lipovej ulici, 
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- apelujú, aby v stavebnom konaní bol zohľadnený celkový dopad na celkovú kvalitu v dotknutej časti obce, 
s ohľadom na spoločenský dopyt po racionalizácii, energetickej efektivite a ekologickosti novej zástavby, s 
ohľadom na globálne zmeny klímy a s ohľadom na aktuálny globálny konflikt na Ukrajine a z toho planúcu 
situáciu. 
II. 
(4) K námietkam a pripomienkam účastníkov konania pod bodom (1) a bodom (2) podbod 1. tohto vyjadrenia 
uvádzam, že ich predpoklad o jednom objekte – bytovom dome s dvomi dilatačnými celkami je nesprávny, 
nepravdivý a v rozpore s projektovou dokumentáciou predloženou stavebníkom v stavebnom konaní. 
(5) Z obsahu spisu a z priloženej projektovej dokumentácie jednoznačne vyplýva, že sa jedná o rodinný 
dvojdom pozostávajúci z dvoch samostatných dvojbytových rodinných domov, ktoré sú samostatnými domovými 
nehnuteľnosťami, stavebne oddelenými od úrovne základovej dosky až po samotný vrch striech. 
(6) V tejto súvislosti poukazujem na technickú normu STN 73 4301 z februára 2021, ktorá technická norma 
nahrádza STN 73 4301 z júna 2005 v celom rozsahu, v zmysle ktorej bol prvýkrát zadefinovaný rodinný dvojdom 
(bod 7.1 písm. b)) „dvojdom: bytová budova, ktorá vzniká združením dvoch rodinných domov (jedno alebo dvoj 
bytových). Rodinné domy majú jednu spoločnú deliacu stenu umiestnenú na spoločnej hranici pozemku a každý z 
nich má samostatný prístup do domu a na vlastný pozemok.“ 
(7) V zmysle vyššie uvedeného možno konštatovať, že v predmetnom stavebnom konaní stavebník jednoznačne 
požaduje stavebne povoliť výstavbu rodinných dvojdomov v zmysle platnej STN 73 4301, a nie výstavbu bytového 
domu.  

Preto námietka, ktorou účastník konania žiada, aby bol počet parkovacích miest posudzovaný vo 
vzťahu k počtu bytových jednotiek a otázka či je v súlade s územným plánom postavenie 24 bytových jednotiek, 
sú z tohto hľadiska neopodstatnené. 
(8) Vo vzťahu k požiadavke účastníka konania pod bodom (1) tohto vyjadrenia, aby stavebník umiestnil okná 
a loggie tak, aby z nich nebol priamy výhľad na jeho rodinný dom súp. č. 6163, nakoľko okná a loggie umiestnené 
v tejto vzdialenosti od jeho rodinného domu neúmerne zasahujú do práva na súkromie uvádzam, že právo na 
súkromie účastníka konania má svoje hranice tam, kde sa začína právo stavebníka vlastniť majetok, a tieto dve 
konkurujúce práva je poľahky možné podrobiť testu proporcionality. 
(9) Test proporcionality je kľúčovým právnym nástrojom pre posúdenie, či určité uprednostnenie jedného 
práva pred druhým bude prípustné, a to aj na úkor porušenia obmedzenie práva druhého účastníka. 
Prostredníctvom testu proporcionality dochádza k pomerovaniu (vyvažovaniu) dvoch kolidujúcich práv, pričom 
výsledkom tohto testu je vždy uprednostnenie jedného z týchto práv na úkor druhého práva v závislosti od 
posúdenia primeranosti zásahu. 
(10) Právo účastníka konania na súkromie nie je absolútnym právom, pretože v praxi to neznamená, že nikto 
sa nemôže pozrieť do dvora účastníka konania. Ak by mal normotvorca záujem uprednostniť výkon práva na 
súkromie tak, že nikto nemôže pozerať na dvor suseda, tak by to výslovne zákonom upravil alebo priamo zakázal. 
Avšak žiaden taký zákonný zákaz neexistuje. Naopak, normotvorca upravil vzťah práva na súkromie vo vzťahu k 
právu vlastniť majetok, tým, že (i) určil tzv. odstupové vzdialenosti stavieb a že (ii) určil technické požiadavky na 
výstavbu, ktoré sú zhrnuté v STN 73 4301.  
(11) V zmysle § 6 ods. 2 vyhlášky platí „Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť 
medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť 
menšia ako 2 m.“ 
(12) Možno konštatovať, že právo na súkromie sa v praxi realizuje odstupom stavieb v zmysle vyhlášky a bodu 
7.2.1 STN 73 4301 „Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť 
menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinného domu od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m. 
Vzdialenosť medzi rodinnými domami je možné znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých stien nie sú okná 
obytných miestností. V tomto prípade sa nemusí dodržať ustanovenie o vzdialenostiach rodinných domov od 
spoločných hraníc pozemku. Rodinný dom možno umiestniť na hranici pozemku, len ak s jeho umiestnením nebude 
trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.“ 
(13) Odstupom stavieb – rodinných dvojdomov vo vzdialenosti určenej právoplatným územným rozhodnutím, 
je zabezpečená realizácia práva účastníka konania na súkromie a zároveň právo stavebníka vlastniť majetok a 
realizovať výstavbu stavby „6 x rodinný dvojdom“. Projektová dokumentácia a podklady, ktoré stavebník 
predložil v predmetnom stavebnom konaní, sú v súlade nielen s ústavne garantovanými právami účastníkov 
konania na súkromie, ale sú aj v súlade so Stavebným zákonom, s vyhláškou a záväznými technickými normami, a 
najmä sú rešpektujú umiestnenie stavebných objektov tak, ako to stavebníkovi ukladá právoplatné územné 
rozhodnutie. A preto možno konštatovať, že namietaná požiadavka na právo na súkromie a na umiestnenie okien a 
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loggií, je neopodstatnená. Zároveň poukazujem na to, že podľa § 61 ods. 1 Stavebného zákona „Na pripomienky a 
námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa 
neprihliada“, a teda na predmetné námietky je stavebný úrad podľa § 61 ods. 1 Stavebného zákona povinný 
neprihliadať, nakoľko posudzovanie odstupu stavieb je predmetom územného konania. 
(14) Obdobne vzhľadom na predchádzajúcu argumentáciu je neopodstatnená aj námietka pod bodom (2) 
podbod 2. tohto vyjadrenia, a totiž že umiestnením okien z dvoch obytných miestností každej bytovej jednotky 
priamo do záhrad obyvateľov Lipovej, sa neprimeraným spôsobom naruší súkromie týchto obyvateľov, nakoľko 
projektová dokumentácia a podklady, ktoré stavebník predložil v predmetnom stavebnom konaní, sú v súlade 
nielen s ústavne garantovanými právami účastníkov konania na súkromie, ale sú aj v súlade so Stavebným 
zákonom, s vyhláškou a všetkými záväznými technickými normami.  
(15) Rovnako je neopodstatnená námietka, že jednosmernou komunikáciou dôjde k zvýšeniu hlučnosti, 
účastníci konania k tejto námietke nič bližšie nešpecifikovali, údajné zvýšenie hlučnosti nebolo z ich strany 
preukázané a ani len argumentované žiadnym podkladom.  
V tejto súvislosti uvádzam, že účastníci konania si zrejme neuvedomili, že stavebný objekt jednosmernej 
komunikácie je právoplatne stavebne povolený stavebným úradom – obec Bernolákovo pod č. k. ŠSÚ-2788-
0616SPKOM-IDT, a teda nie je predmetnom tohto stavebného konania, a teda uvedená námietka je nedôvodná. 
(16) K námietke a pripomienke účastníka konania pod bodom (2) podbod 7. tohto vyjadrenia uvádzam, že 
výstavba navrhovanej jednosmernej pozemnej komunikácie za záhradami obyvateľov Lipovej v kontexte jej 
výškového umiestnenia spôsobí ohrozenie pozemkov a oplotenia záhrad obyvateľov Lipovej a možný zosuv pôdy a 
pád oplotenia je neopodstatnená a nedôvodná.  
V tejto súvislosti uvádzam, že účastníci konania si zrejme neuvedomili, že stavebný objekt jednosmernej 
komunikácie je právoplatne stavebne povolený stavebným úradom – obec Bernolákovo pod č. k. ŠSÚ-2788-
0616SPKOM-IDT, a teda nie je predmetnom tohto stavebného konania, a teda uvedená námietka je nedôvodná. 
(17) Vo vzťahu k námietkam a pripomienkam účastníkov konania pod bodom (3) tohto vyjadrenia, že hustota 
zastavania pozemku stavebníka by sa dala klasifikovať ako mestské bývanie, pričom koeficient zelene min. 0,25 by 
mal byť zohľadnený nielen pre celé územie, ale pre jednotlivé dvojdomy, uvádzam, že v danej posudzovanej 
lokalite koeficient zelene nie je pre dané územie stanovený. Pre dané územie neexistuje žiaden koeficient zelene. V 
tejto súvislosti uvádzam, že uvedená námietka je nedôvodná.   
(18) K návrhu účastníkov konania, že posun jednosmernej cesty o 0,5 m smerom k novým domom, zúženie 
tohto chodníka o 0,5 m na 1,5 m, čo je stále postačujúce a výsadbu vzrastlej zelene poukazujem na skutočnosť, že 
podľa § 61 ods. 1 Stavebného zákona „Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v 
územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada“, a teda na predmetné námietky je 
stavebný úrad podľa § 61 ods. 1 Stavebného zákona povinný neprihliadať, nakoľko posudzovanie odstupu stavieb 
je predmetom územného konania.  
V tejto súvislosti uvádzam, že účastníci konania si zrejme neuvedomili, že stavebný objekt jednosmernej 
komunikácie je právoplatne stavebne povolený stavebným úradom – obec Bernolákovo pod č. k. ŠSÚ-2788-
0616SPKOM-IDT, a teda nie je predmetnom tohto stavebného konania, a teda uvedená námietka je v predmetnom 
konaní nedôvodná. 
(19) K námietkam a pripomienkam účastníkov konania pod bodom (2) podbod 6. tohto vyjadrenia, že 
predložený projekt je v rozpore s § 6 ods. 6 vyhlášky, uvádzam, že  priestorové a výškové umiestnenie stavieb sa 
vyriešilo v územnom konaní, ktoré je právoplatne skončené vydaním územného rozhodnutia. A preto s poukazom 
na § 61 ods. 1 Stavebného zákona „Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom 
konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada“, a teda na predmetné námietky je stavebný 
úrad podľa § 61 ods. 1 Stavebného zákona povinný neprihliadať, nakoľko posudzovanie umiestnenia stavieb je 
predmetom územného konania. 
(20) Podľa § 62 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
(ďalej len „Stavebný zákon“) „V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä, 
a) či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného 
rozhodnutia, 
b) či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného 
prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu 
ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi, 
c) či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, 
občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie, 
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d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude 
uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo 
kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa 
stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania, 
e) či nová budova alebo významne obnovovaná existujúca budova je v rámci technických, funkčných a 
ekonomických podmienok stavby navrhnutá s využitím vhodných stavebných konštrukcií, vysokoúčinných 
alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných 
riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov.“ 
(21) Stavebný úrad je oprávnený a povinný vysporiadať sa so vznesenými námietkami a pripomienkami 
účastníkov konania, avšak len vo vzťahu k tomu, čo je predmetom stavebného konania podľa § 62 ods. 1 
Stavebného zákona, pričom neurčité a všeobecné požiadavky účastníkov konania, ako napríklad aby stavba riešila 
globálne zmeny klímy a pod., sú s poukazom na to čo je predmetom stavebného konania podľa § 62 ods. 1 
Stavebného zákona, neopodstatnené resp. nesúvisiace s navrhovanou výstavbou. 
(22) Vzhľadom na vyššie uvedené možno konštatovať, že námietky a pripomienky účastníkov konania sú buď 
neopodstatnené a/alebo riešené stavebníkom v projektovej dokumentácii v súlade so Stavebným zákon, vyhláškou 
a technickými normami, pričom niektoré námietky a pripomienky účastníkov konania mali byť alebo mohli byť 
uplatnené v územnom konaní, a na tieto v stavebnom konaní však nie je možné prihliadať. 

Rozsah a spôsob zisťovania a zaisťovania podkladov pre vydanie rozhodnutia určuje správny orgán, 
pričom podklady obstaráva z vlastnej iniciatívy, nie je viazaný návrhmi účastníkov konania. Samozrejme 
účastníci konania a zúčastnená osoba majú právo navrhovať vykonanie určitých úkonov, najmä vykonanie 
dôkazov, správny orgán je však oprávnený, odvolávajúc sa na základné pravidlo správneho konania – zásadu 
rýchlosti a hospodárnosti, takýto úkon v správnom konaní nevykonať, ak ho nepovažuje pre zistenie skutočného 
stavu veci za potrebný a žiaduci. 
Pre vydanie rozhodnutia boli podkladom nasledovné stanoviská, vyjadrenia a doklady, ktoré sú postačujúce a nie 
je potrebné ich doplnenie: 

- projektová dokumentácia k stavebnému konaniu 2x  
- vyjadrenie OU Senec, OSZP úsek odpadového hospodárstva a úsek ochrany prírody a krajiny 
- vyjadrenie OR HaZZ v Pezinku 
- vyjadrenie Západoslovenská distribučná a.s.,  
- vyjadrenie SPP-Distribúcia a.s.,  
- vyjadrenie BVS, a.s,  
- Slovak Telekom a.s, 
- TUV SUD  
- KPU 

Stavebný úrad preskúmal žiadosť stavebníka v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a zistil, 
že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy 
účastníkov konania. Stavebný úrad v konaní zistil, že dokumentácia stavby je spracovaná oprávneným 
projektantom, spĺňa všeobecne záväzné požiadavky na výstavbu stanovené stavebným zákonom  a vykonávacou 
vyhláškou k tomuto zákonu.  

Stavebný úrad v konaní skúmal žiadosť stavebníkov v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona, 
či povolením posudzovanej stavby nedôjde k rozporom s verejnými záujmami, najmä s cieľmi a zámermi 
územného plánovania a osobitnými predpismi, oboznámil sa s predloženými dokladmi, vec prerokoval s 
účastníkmi konania ako i dotknutými orgánmi a na podklade vyššie uvedených skutočností dospel k záveru, že 
nebolo preukázané, že by došlo nad mieru primeranú pomerom k obmedzeniu alebo ohrozeniu práv 
a oprávnených záujmov účastníkov konania, alebo k rozporu s verejným záujmom. Stavebný úrad v konaní zistil, 
že dokumentácia stavby je spracovaná oprávneným projektantom, spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných 
záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a  zodpovedá všeobecným 
technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom, vykonávacími vyhláškami 
k stavebnému zákonu a osobitnými predpismi. Na základe vyššie uvedeného ako i uskutočneného konania, 
nenašiel stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili povoleniu posudzovanej rozostavanej stavby 
v zmysle projektovej dokumentácie odsúhlasenej v tomto konaní a za rešpektovania podmienok uložených vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

V konaní bolo konštatované, že umiestnením stavby a jej realizáciou nebudú dotknuté záujmy ochrany 
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prírody chránené zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.  
K  žiadosti stavebník  doložil predpísanú projektovú dokumentáciu stavby ku ktorej sa vyjadrili všetky 

dotknuté orgány tak ako je uvedené vo výroku rozhodnutia s prípadnými podmienkami, ktoré je stavebník 
povinný  dodržať pri realizácii a užívaní stavby.  

Stavebný úrad vydal predmetné rozhodnutie v súlade s citovaným ustanovením správneho poriadku. 

Stavebný úrad v priebehu konania dôsledne zabezpečil procesné práva všetkých účastníkov konania, 
dostatočne zistil skutkový stav a nezistil dôvody, ktoré by bránili dodatočnému povoleniu stavby. 

 Tunajší úrad po preskúmaní návrhu a po uskutočnenom konaní konštatuje, že stavebník splnil  
podmienky pre vydanie dodatočného povolenia, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. 

 

Poučenie 
Podľa § 53, §54 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok),  a to v lehote 15 dní 
odo dňa doručenia rozhodnutia.  

Odvolanie sa podáva na Obec Bernolákovo, Hlavná ulica č. 111, 900 27 Bernolákovo, pričom odvolacím 
orgánom je Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky (podľa § 54 správneho poriadku). 

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa 
ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z. v platnom znení). 

 
 
 
 
 
 

    Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M. 
                                                                                                      starosta obce 

 
prílohy:  
č. 1 - situácia stavby  
 
č. 2 – identifikácia účastníkov konania 
 
 

Toto rozhodnutie má v zmysle § 26 správneho priadku  povahu doručenia verejnou vyhláškou.  
Rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, na úradnej tabuli správneho orgánu 
a na internetovej stránke obce Bernolákovo. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.  
 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 
 
Dátum vyvesenia :       Dátum zvesenia: 
 
Pečiatka a podpis:      Pečiatka a podpis:  
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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 priložených príloh. 
 
Doručí sa: 
Účastníci konania: 
 Vlastníci susedných pozemkov uvedený na LV č. 6742 v k. ú. Bernolákovo a vlastníci na ul. Lipová 
(párne orientačné č. od 2 po 70) a Borovicová (nepárne orientačné č. od 1 po 55) v obci Bernolákovo.  
-Viď príloha č. 2. 
 
 
nový stavebník :  SMARAGD Bernolákovo s.r.o., Dunajská 7509/48, 811 08 Bratislava  

pôvodný stavebník : SIMADRIA s.r.o., Komárovská 10A, 821 06 Bratislava 

Projektant :    
     ARDEX pro s.r.o., Čapajevova 73, 080 01 Prešov, Ing. arch. Michal Jura  
 
Dotknutá obec: 
 Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo  
 
Na vedomie 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 
- Úsek odpadového hospodárstva 
- Pozemkový a lesný odbor   

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 
9. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
10. TUV SUD Slovakia, s. r. o., Jašíkova 4849/6, 821 04 Bratislava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tel.č.: 02/40 200 606  www.bernolakovo.sk                    letanovska@bernolakovo.sk 





IDENTIFIKÁCIA ÚČASTÍKOV KONANIA

Vlastnícke vzťahy v susedstve stavby SMARAGD Bernolákovo ku dňu vydania stavebného povolenia

P.č. Vlastník Adresa
číslo 
parcely

vým
era druh pozemku

číslo 
LV

1 Austin Jana Lipová 5638/42, 900 27 Bernolákovo 4899/636 67 Ostatná plocha 8363
5800/342 36 Ostatná plocha 8363
5800/343 83 Zastavaná plocha a nádvorie 8363

2 Bičanik Martin Záhradnícka 16514/60, 821 08 Bratislava 4899/253 841 Záhrada 6742
2 Bičaník Martin Záhradnícka 16514/60, 821 08 Bratislava 5800/94 286 Ostatná plocha 6715
2 Bičaník Martin Záhradnícka 16514/60, 821 08 Bratislava 4899/621 198 Zastavaná plocha a nádvorie 5890
2 Bičaník Martin Záhradnícka 16514/60, 821 08 Bratislava 4899/620 66 Zastavaná plocha a nádvorie 5890
2 Bičaník Martin Záhradnícka 16514/60, 821 08 Bratislava 4899/621 198 Zastavaná plocha a nádvorie 5890
3 Bičaníková Júlia Záhradnícka 16514/60, 821 08 Bratislava 4899/253 841 Záhrada 6742
3 Bičaníková Júlia Záhradnícka 16514/60, 821 08 Bratislava 5800/94 286 Ostatná plocha 6715
3 Bičaníková Júlia Gorkého 7, 914 41 Nemšová 5800/104 188 Záhrada 6724
3 Bičaníková Júlia Gorkého 7, 914 41 Nemšová 4899/512 138 Zastavaná plocha a nádvorie 5843
4 Bízík Adrián Borovicová 5022/45, 900 27 Bernolákovo 4899/253 841 Záhrada 6742
5 Bízíková Silvia Borovicová 5022/45, 900 27 Bernolákovo 4899/253 841 Záhrada 6742
6 Boháčková Zuzana Gorkého 7, 914 41 Nemšová 4899/253 841 Záhrada 6742
6 Boháčková Zuzana Gorkého 7, 914 41 Nemšová 4899/511 53 Zastavaná plocha a nádvorie 5843

6 Boháčková Zuzana
Pri pálenici 1381/13, 900 28 Ivanka pri 
Dunaji 4899/279 155 Ostatná plocha 9412

6 Boháčková Zuzana
Pri pálenici 1381/13, 900 28 Ivanka pri 
Dunaji 5800/444 72 Zastavaná plocha a nádvorie 9412

7 Bošňáková Katarina Oščadnica 403, 023 01 Oščadnica 4899/640 67 Ostatná plocha 9411
7 Bošňáková Katarina Oščadnica 403, 023 01 Oščadnica 5800/447 73 Zastavaná plocha a nádvorie 9411
8 Bukovan Peter, Ing. Oščadnica 403, 023 01 Oščadnica 5800/452 43 Ostatná plocha 9411
8 Bukovan Peter, Ing. Oščadnica 403, 023 01 Oščadnica 4899/640 67 Ostatná plocha 9411
8 Bukovan Peter, Ing. Oščadnica 403, 023 01 Oščadnica 5800/447 73 Zastavaná plocha a nádvorie 9411
9 Bukovanová Elena, Mgr. Oščadnica 403, 023 01 Oščadnica 5800/452 43 Ostatná plocha 9411
9 Bukovanová Elena, Mgr. Robotnícka 3103/18, 831 03 Bratislava 4899/277 67 Ostatná plocha 9602
9 Bukovanová Elena, Mgr. Robotnícka 3103/18, 831 03 Bratislava 5800/446 73 Zastavaná plocha a nádvorie 9602

10 Buza Róbert Robotnícka 3103/18, 831 03 Bratislava 5800/451 43 Ostatná plocha 9602
10 Buza Róbert Robotnícka 3103/18, 831 03 Bratislava 4899/277 67 Ostatná plocha 9602
10 Buza Róbert Robotnícka 3103/18, 831 03 Bratislava 5800/446 73 Zastavaná plocha a nádvorie 9602
11 Buzová Katarína Robotnícka 3103/18, 831 03 Bratislava 5800/451 43 Ostatná plocha 9602
11 Buzová Katarína Lipová 6162/20, 900 27 Bernolákovo 5800/428 72 Zastavaná plocha a nádvorie 9053
11 Buzová Katarína Lipová 6162/20, 900 27 Bernolákovo 4899/282 66 Ostatná plocha 9053
12 Čech Milan Lipová 6162/20, 900 27 Bernolákovo 5800/427 42 Ostatná plocha 9053
12 Čech Milan Lipová 6162/20, 900 27 Bernolákovo 4899/282 66 Ostatná plocha 9053
12 Čech Milan Lipová 6162/20, 900 27 Bernolákovo 5800/427 42 Ostatná plocha 9053
13 Čechová Dana Lipová 6162/20, 900 27 Bernolákovo 5800/428 72 Zastavaná plocha a nádvorie 9053
13 Čechová Dana Martina Rázusa 2402/36, 984 01 Lučenec 5800/105 111 Záhrada 6725
13 Čechová Dana Martina Rázusa 2402/36, 984 01 Lučenec 5800/107 98 Záhrada 6725
14 Drugda Július Mgr. Borovicová 5016/3, 900 27 Bernolákovo 4899/253 841 Záhrada 6742
14 Drugda Július, Mgr. Martina Rázusa 2402/36, 984 01 Lučenec 4899/515 34 Zastavaná plocha a nádvorie 5852
14 Drugda Július, Mgr. Martina Rázusa 2402/36, 984 01 Lučenec 4899/514 18 Zastavaná plocha a nádvorie 5852
14 Drugda Július, Mgr. Martina Rázusa 2402/36, 984 01 Lučenec 4899/513 53 Zastavaná plocha a nádvorie 5852
14 Drugda Július, Mgr. Martina Rázusa 2402/36, 984 01 Lučenec 5800/366 39 Záhrada 6741
14 Drugda Július, Mgr. Borovicová 5016/33, 900 27 Bernolákovo 5800/105 111 Záhrada 6725
14 Drugda Július, Mgr. Borovicová 5016/33, 900 27 Bernolákovo 5800/107 98 Záhrada 6725
15 Drugdová Michaela Martina Rázusa 2402/36, 984 01 Lučenec 5800/366 39 Záhrada 6741
15 Drugdová Michaela Borovicová 5001/3, 900 27 Bernolákovo 4899/550 66 Zastavaná plocha a nádvorie 5951
15 Drugdová Michaela Borovicová 5001/3, 900 27 Bernolákovo 4899/551 129 Zastavaná plocha a nádvorie 5951
15 Drugová Michaela Borovicová 5016/3, 900 27 Bernolákovo 4899/253 841 Záhrada 6742
16 Elben Tomáš Borovicová 5004/9, 900 27 Bernolákovo 5800/119 180 Záhrada 6735
16 Elben Tomáš Borovicová 5004/9, 900 27 Bernolákovo 4899/544 66 Zastavaná plocha a nádvorie 5947
17 Erdödy Michal Ing. Borovicová 5004/9, 900 27 Bernolákovo 4899/545 129 Zastavaná plocha a nádvorie 5947
17 Erdödy Michal Ing. Borovicová 5004/9, 900 27 Bernolákovo 5800/119 180 Záhrada 6735
17 Erdödy Michal Ing. Borovicová 5004/9, 900 27 Bernolákovo 4899/544 66 Zastavaná plocha a nádvorie 5947
17 Erdödy Michal Ing. Borovicová 5004/9, 900 27 Bernolákovo 4899/253 841 Záhrada 6742
18 Erdödyová Hana Ing. Borovicová 5004/9, 900 27 Bernolákovo 4899/545 129 Zastavaná plocha a nádvorie 5947



18 Erdödyová Hana Ing. Planckova 1210/2, 851 01 Bratislava 4899/276 66 Ostatná plocha 9510
18 Erdödyová Hana Ing. Planckova 1210/2, 851 01 Bratislava 5800/448 71 Zastavaná plocha a nádvorie 9510
18 Erdödyová Hana Ing. Borovicová 5004/9, 900 27 Bernolákovo 4899/253 841 Záhrada 6742
19 Friala Tomáš Planckova 1210/2, 851 01 Bratislava 5800/453 42 Ostatná plocha 9510
19 Friala Tomáš Lipová 5358/58, 900 27 Bernolákovo 4899/631 58 Ostatná plocha 7095
19 Friala Tomáš Lipová 5358/58, 900 27 Bernolákovo 5800/78 67 Zastavaná plocha a nádvorie 7095
20 Galovičová Jana, Ing. Lipová 5358/58, 900 27 Bernolákovo 4899/295 188 Ostatná plocha 7988
20 Galovičová Jana, Ing. Lipová 5358/58, 900 27 Bernolákovo 4899/632 111 Ostatná plocha 7988
20 Galovičová Jana, Ing. Lipová 5358/58, 900 27 Bernolákovo 4899/633 111 Ostatná plocha 7988
20 Galovičová Jana, Ing. Lipová 5925/32, 900 27 Bernolákovo 4899/287 67 Zastavaná plocha a nádvorie 8775
20 Galovičová Jana, Ing. Lipová 5925/32, 900 27 Bernolákovo 5800/374 72 Zastavaná plocha a nádvorie 8775
21 Gaňa Stanislav JUDr. Lipová 5925/32, 900 27 Bernolákovo 5800/382 43 Zastavaná plocha a nádvorie 8775
21 Gaňa Stanislav JUDr. Borovicová 5011/23, 900 27 Bernolákovo 4899/531 34 Zastavaná plocha a nádvorie 5897
21 Gaňa Stanislav JUDr. Borovicová 5011/23, 900 27 Bernolákovo 4899/530 19 Zastavaná plocha a nádvorie 5897
22 Gašparík Anton Borovicová 5011/23, 900 27 Bernolákovo 4899/529 53 Zastavaná plocha a nádvorie 5897
22 Gašparík Anton Borovicová 5011/23, 900 27 Bernolákovo 5800/112 224 Záhrada 6730

22 Gašparík Anton Borovicová 5011/23, 900 27 Bernolákovo 4899/531 34 Zastavaná plocha a nádvorie 5897
23 Gašparíková Sylvia, Mgr. Borovicová 5011/23, 900 27 Bernolákovo 4899/253 841 Záhrada 6742

23 Gašparíková Sylvia, Mgr. Borovicová 5011/23, 900 27 Bernolákovo 4899/530 19 Zastavaná plocha a nádvorie 5897

23 Gašparíková Sylvia, Mgr. Borovicová 5011/23, 900 27 Bernolákovo 4899/529 53 Zastavaná plocha a nádvorie 5897
23 Gašparíková Sylvia, Mgr. Hlavná 85/32, 946 32 Šrobárová 4899/295 188 Ostatná plocha 7988
23 Gašparíková Sylvia, Mgr. Hlavná 85/32, 946 32 Šrobárová 4899/632 111 Ostatná plocha 7988
24 Gere Peter Hlavná 85/32, 946 32 Šrobárová 4899/633 111 Ostatná plocha 7988
24 Gere Peter Hlavná 85/32, 946 32 Šrobárová 4899/297 100 Ostatná plocha 7094
24 Gere Peter Hlavná 85/32, 946 32 Šrobárová 5800/69 68 Zastavaná plocha a nádvorie 7094
24 Gere Peter Lipová 5405/52, 900 27 Bernolákovo 4899/293 58 Ostatná plocha 7098
24 Gere Peter Lipová 5405/52, 900 27 Bernolákovo 5800/66 67 Zastavaná plocha a nádvorie 7098
25 Greffard Aude Lipová 5405/52, 900 27 Bernolákovo 4899/295 188 Ostatná plocha 7988
25 Greffard Aude Lipová 5405/52, 900 27 Bernolákovo 4899/632 111 Ostatná plocha 7988
25 Greffard Aude Lipová 5405/52, 900 27 Bernolákovo 4899/633 111 Ostatná plocha 7988
25 Greffard Aude Lipova 5406/54, 900 27 Bernolákovo 4899/294 100 Ostatná plocha 7099
25 Greffard Aude Lipova 5406/54, 900 27 Bernolákovo 5800/67 68 Zastavaná plocha a nádvorie 7099
26 Grescho Marián, Mgr. Lipová 5406/54, 900 27 Bernolákovo 4899/295 188 Ostatná plocha 7988
26 Grescho Marián, Mgr. Lipová 5406/54, 900 27 Bernolákovo 4899/632 111 Ostatná plocha 7988
26 Grescho Marián, Mgr. Lipová 5406/54, 900 27 Bernolákovo 4899/633 111 Ostatná plocha 7988
26 Grescho Marián, Mgr. Lipova 5406/54, 900 27 Bernolákovo 4899/294 100 Ostatná plocha 7099
26 Grescho Marián, Mgr. Lipova 5406/54, 900 27 Bernolákovo 5800/67 68 Zastavaná plocha a nádvorie 7099
27 Greschová Vlasta, Mgr. Nobelova 3151/2A, 831 02 Bratislava 4899/284 148 Zastavaná plocha a nádvorie 8703
27 Greschová Vlasta, Mgr. Nobelova 3151/2A, 831 02 Bratislava 5800/378 74 Zastavaná plocha a nádvorie 8703
28 Hajdu Martina Borovicová 27, 900 27 Bernolákovo 5800/111 113 Záhrada 6729
28 Hajdu Martina Borovicová 5012/25, 900 27 Bernolákovo 4899/528 29 Zastavaná plocha a nádvorie 6256
29 Hrivňák Marián Ing. Borovicová 5012/25, 900 27 Bernolákovo 4899/253 841 Záhrada 6742
29 Hrivňák Marián, Ing. Borovicová 5012/25, 900 27 Bernolákovo 4899/527 20 Zastavaná plocha a nádvorie 6256
29 Hrivňák Marián, Ing. Borovicová 5012/25, 900 27 Bernolákovo 4899/526 55 Zastavaná plocha a nádvorie 6256
29 Hrivňák Marián, Ing. Borovicová 5012/25, 900 27 Bernolákovo 5800/111 113 Záhrada 6729
29 Hrivňák Marián, Ing. Borovicová 5012/25, 900 27 Bernolákovo 4899/528 29 Zastavaná plocha a nádvorie 6256
30 Hrivňáková Katarína Borovicová 5012/25, 900 27 Bernolákovo 4899/253 841 Záhrada 6742
30 Hrivńáková Katarína Borovicová 5012/25, 900 27 Bernolákovo 4899/527 20 Zastavaná plocha a nádvorie 6256
30 Hrivńáková Katarína Borovicová 5012/25, 900 27 Bernolákovo 4899/526 55 Zastavaná plocha a nádvorie 6256
30 Hrivńáková Katarína 1. československej brigády 3243/25, 038 61 Vrútky4899/286 66 Zastavaná plocha a nádvorie 8788
30 Hrivńáková Katarína 1. československej brigády 3243/25, 038 61 Vrútky5800/375 71 Zastavaná plocha a nádvorie 8788
31 Hrušková Katarína 1. československej brigády 3243/25, 038 61 Vrútky5800/381 42 Zastavaná plocha a nádvorie 8788
31 Hrušková Katarína Borovicová 5015/31, 900 27 Bernolákovo 5800/251 58 Orná pôda 5853
31 Hrušková Katarína Borovicová 5015/31, 900 27 Bernolákovo 5800/106 57 Orná pôda 5853
32 Hudec Gábrišová Lenka Borovicová 5015/31, 900 27 Bernolákovo 4899/253 841 Záhrada 6742
32 Hudec Gábrišová Lenka Borovicová 5015/31, 900 27 Bernolákovo 4899/518 29 Zastavaná plocha a nádvorie 5853
32 Hudec Gábrišová Lenka Borovicová 5015/31, 900 27 Bernolákovo 4899/517 19 Zastavaná plocha a nádvorie 5853
32 Hudec Gábrišová Lenka Borovicová 5015/31, 900 27 Bernolákovo 4899/516 55 Zastavaná plocha a nádvorie 5853
32 Hudec Gábrišová Lenka Borovicová 5015/31, 900 27 Bernolákovo 5800/366 39 Záhrada 6741
32 Hudec Gábrišová Lenka Borovicová 5015/31, 900 27 Bernolákovo 5800/251 58 Orná pôda 5853
32 Hudec Gábrišová Lenka Borovicová 5015/31, 900 27 Bernolákovo 5800/106 57 Orná pôda 5853



33 Hudec Peter Borovicová 5015/31, 900 27 Bernolákovo 4899/253 841 Záhrada 6742
33 Hudec Peter Borovicová 5015/31, 900 27 Bernolákovo 4899/518 29 Zastavaná plocha a nádvorie 5853
33 Hudec Peter Borovicová 5015/31, 900 27 Bernolákovo 4899/517 19 Zastavaná plocha a nádvorie 5853
33 Hudec Peter Borovicová 5015/31, 900 27 Bernolákovo 4899/516 55 Zastavaná plocha a nádvorie 5853
33 Hudec Peter Borovicová 5015/31, 900 27 Bernolákovo 5800/366 39 Záhrada 6741
33 Hudec Peter Borovicová 37, 900 27 Bernolákovo 5800/103 186 Záhrada 6723
33 Hudec Peter Borovicová 37, 900 27 Bernolákovo 4899/510 135 Zastavaná plocha a nádvorie 5870
34 Hytych Pavel, Ing. Borovicová 37, 900 27 Bernolákovo 4899/253 841 Záhrada 6742
34 Hytych Pavel, Ing. Borovicová 37, 900 27 Bernolákovo 4899/509 66 Zastavaná plocha a nádvorie 5870
34 Hytych Pavel, Ing. Borovicová 37, 900 27 Bernolákovo 5800/366 39 Záhrada 6741
34 Hytych Pavel, Ing. Borovicová 17, 900 27 Bernolákovo 5800/115 180 Orná pôda 6733
34 Hytych Pavel, Ing. Borovicová 17, 900 27 Bernolákovo 4899/536 66 Zastavaná plocha a nádvorie 5857
35 Ištok Marek Borovicová 17, 900 27 Bernolákovo 4899/253 841 Záhrada 6742
35 Ištok Marek Borovicová 17, 900 27 Bernolákovo 4899/537 129 Zastavaná plocha a nádvorie 5857
35 Ištok Marek Borovicová 17, 900 27 Bernolákovo 5800/115 180 Orná pôda 6733
35 Ištok Marek Borovicová 17, 900 27 Bernolákovo 4899/536 66 Zastavaná plocha a nádvorie 5857
36 Ištoková Markéta Ing. Borovicová 17, 900 27 Bernolákovo 4899/253 841 Záhrada 6742
36 Ištoková Markéta, Ing. Borovicová 17, 900 27 Bernolákovo 4899/537 129 Zastavaná plocha a nádvorie 5857
36 Ištoková Markéta, Ing. Heroiv Staligrada 25, Kyjev, Ukrajina 4899/280 199 Ostatná plocha 9122
36 Ištoková Markéta, Ing. Heroiv Staligrada 25, Kyjev, Ukrajina 5800/433 75 Zastavaná plocha a nádvorie 9122
37 Iurieva Iuliia Lipová 5405/52, 900 27 Bernolákovo 4899/293 58 Ostatná plocha 7098
37 Iurieva Iuliia Lipová 5405/52, 900 27 Bernolákovo 5800/66 67 Zastavaná plocha a nádvorie 7098
38 Jankovič Jakub Lipová 5405/52, 900 27 Bernolákovo 4899/295 188 Ostatná plocha 7988
38 Jankovič Jakub Lipová 5405/52, 900 27 Bernolákovo 4899/632 111 Ostatná plocha 7988
38 Jankovič Jakub Lipová 5405/52, 900 27 Bernolákovo 4899/633 111 Ostatná plocha 7988
38 Jankovič Jakub Borovicová 7, 900 27 Bernolákovo 5800/120 180 Záhrada 6736
38 Jankovič Jakub Borovicová 7, 900 27 Bernolákovo 4899/546 66 Zastavaná plocha a nádvorie 6236
39 Jonášová Sandra Ing. Borovicová 7, 900 27 Bernolákovo 4899/547 129 Zastavaná plocha a nádvorie 6236
39 Jonášová Sandra Ing. Záhradnícka 16514/60, 82108 Bratislava 4899/620 66 Zastavaná plocha a nádvorie 5890
39 Jonášová Sandra Ing. Budovateľská 630/63, 059 71 Ľubica 4899/292 187 Ostatná plocha 8343
39 Jonášová Sandra Ing. Budyšínska 20, 831 03 Bratislava 4899/253 841 Záhrada 6742
3 Bičaníková Júlia Budovateľská 630/63, 059 71 Ľubica 5800/339 75 Zastavaná plocha a nádvorie 8343

40 Kellnerová Barbora, Ing. Jiráskova 1001/2, 851 01 Bratislava 4899/279 155 Ostatná plocha 9412
40 Kellnerová Barbora, Ing. Jiráskova 1001/2, 851 01 Bratislava 5800/444 72 Zastavaná plocha a nádvorie 9412
41 Končula Jozef Miletičova 593/68, 821 09 Bratislava 5800/116 271 Orná pôda 6740
41 Končula Jozef Miletičova 593/68, 821 09 Bratislava 4899/538 65 Zastavaná plocha a nádvorie 6074
42 Kováč Ján Borovicová 15, 900 27 Bernolákovo 4899/253 841 Záhrada 6742
42 Kováč Ján Miletičova 593/68, 821 09 Bratislava 4899/539 129 Zastavaná plocha a nádvorie 6074
42 Kováč Ján Miletičova 593/68, 821 09 Bratislava 5800/116 271 Orná pôda 6740
42 Kováč Ján Miletičova 593/68, 821 09 Bratislava 4899/538 65 Zastavaná plocha a nádvorie 6074
43 Kováčová Kristína Borovicová 15, 900 27 Bernolákovo 4899/253 841 Záhrada 6742
43 Kováčová Kristína Miletičova 593/68, 821 09 Bratislava 4899/539 129 Zastavaná plocha a nádvorie 6074
43 Kováčová Kristína Farského 1118/16, 851 01 Bratislava 5800/366 39 Záhrada 6741
43 Kováčová Kristína Farského 1118/16, 851 01 Bratislava 5800/102 179 Orná pôda 6722
44 Krajčík Pavel Ing. Farského 1118/16, 851 01 Bratislava 4899/253 841 Záhrada 6742
44 Krajčik Pavel, Ing. Farského 1118/16, 851 01 Bratislava 4899/508 130 Zastavaná plocha a nádvorie 5859
44 Krajčík Pavel, Ing. Farského 1118/16, 851 01 Bratislava 4899/507 66 Zastavaná plocha a nádvorie 5859
44 Krajčík Pavel, Ing. Farského 1118/16, 851 01 Bratislava 4899/508 130 Zastavaná plocha a nádvorie 5859
44 Krajčík Pavel, Ing. Farského 1118/16, 851 01 Bratislava 4899/507 66 Zastavaná plocha a nádvorie 5859
45 Krajčíková Viera Borovicová 27, 900 27 Bernolákovo 5800/366 39 Záhrada 6741
45 Krajčíková Viera Borovicová 27, 900 27 Bernolákovo 5800/109 181 Záhrada 6672
46 Kŕemen Marek Borovicová 27, 900 27 Bernolákovo 4899/525 61 Zastavaná plocha a nádvorie 6672
46 Kŕemen Marek Borovicová 27, 900 27 Bernolákovo 4899/524 48 Zastavaná plocha a nádvorie 6672
46 Kŕemen Marek Borovicová 27, 900 27 Bernolákovo 4899/523 58 Zastavaná plocha a nádvorie 6672
46 Kŕemen Marek Borovicová 27, 900 27 Bernolákovo 5800/110 194 Záhrada 6728
46 Kŕemen Marek Borovicová 27, 900 27 Bernolákovo 5800/366 39 Záhrada 6741
46 Kŕemen Marek Borovicová 27, 900 27 Bernolákovo 5800/109 181 Záhrada 6672
47 Kŕemenová Jana Borovicová 27, 900 27 Bernolákovo 4899/525 61 Zastavaná plocha a nádvorie 6672
47 Kŕemenová Jana Borovicová 27, 900 27 Bernolákovo 4899/524 48 Zastavaná plocha a nádvorie 6672
47 Kŕemenová Jana Borovicová 27, 900 27 Bernolákovo 4899/523 58 Zastavaná plocha a nádvorie 6672
47 Kŕemenová Jana Borovicová 27, 900 27 Bernolákovo 5800/110 194 Záhrada 6728
47 Kŕemenová Jana Sabinovská 5, 821 02 Bratislava 4899/625 130 Zastavaná plocha a nádvorie 6101
47 Kŕemenová Jana Sabinovská 5, 821 02 Bratislava 4899/624 66 Zastavaná plocha a nádvorie 6101
46 Křemen Marek Borovicová 27, 900 27 Bernolákovo 4899/253 841 Záhrada 6742



47 Křemenová Jana Borovicová 27, 900 27 Bernolákovo 4899/253 841 Záhrada 6742
48 Kuboň Oldřich Borovicová 5025/51, 900 27 Bernolákovo 5800/118 179 Orná pôda 6739
48 Kuboň Oldřich Sabinovská 5, 821 02 Bratislava 5800/96 179 Záhrada 6717
49 Kuboňová Ľubica Mgr. Sabinovská 5, 821 02 Bratislava 4899/625 130 Zastavaná plocha a nádvorie 6101
49 Kuboňová Ľubica Mgr. Borovicová 5025/51, 900 27 Bernolákovo 4899/253 841 Záhrada 6742
49 Kuboňová Ľubica, Mgr. Sabinovská 5, 821 02 Bratislava 4899/624 66 Zastavaná plocha a nádvorie 6101
49 Kuboňová Ľubica, Mgr. Sabinovská 5, 821 02 Bratislava 5800/99 179 Záhrada 6717
49 Kuboňová Ľubica, Mgr. Borovicová 5, 900 27 Bernolákovo 5800/121 270 Záhrada 6737
49 Kuboňová Ľubica, Mgr. Borovicová 5, 900 27 Bernolákovo 4899/548 66 Zastavaná plocha a nádvorie 5821
50 Kvasnica Roland Borovicová 5, 900 27 Bernolákovo 4899/253 841 Záhrada 6742
50 Kvasnica Roland Borovicová 5, 900 27 Bernolákovo 4899/549 129 Zastavaná plocha a nádvorie 5821
50 Kvasnica Roland Borovicová 5, 900 27 Bernolákovo 5800/121 270 Záhrada 6737
50 Kvasnica Roland Borovicová 5, 900 27 Bernolákovo 4899/548 66 Zastavaná plocha a nádvorie 5821
51 Kvasnicová Gabriela Mgr. Borovicová 5, 900 27 Bernolákovo 4899/549 129 Zastavaná plocha a nádvorie 5821
51 Kvasnicová Gabriela Mgr. Jabloňová 5453/53, 900 27 Bernolákovo 4915/123 484 Ostatná plocha 4909
51 Kvasnicová Gabriela Mgr. Jabloňová 5453/53, 900 27 Bernolákovo 4915/415 165 Zastavaná plocha a nádvorie 4909
51 Kvasnicová Gabriela Mgr. Borovicová 5, 900 27 Bernolákovo 4899/253 841 Záhrada 6742
52 Lacho Ján Jabloňová 5453/53, 900 27 Bernolákovo 4915/123 484 Ostatná plocha 4909
52 Lacho Ján Jabloňová 5453/53, 900 27 Bernolákovo 4915/415 165 Zastavaná plocha a nádvorie 4909
53 Lachová Ľudmila Lipová 5358/58, 900 27 Bernolákovo 4899/631 58 Ostatná plocha 7095
53 Lachová Ľudmila Lipová 5358/58, 900 27 Bernolákovo 5800/78 67 Zastavaná plocha a nádvorie 7095
54 Lapin Martin, Ing. Lipová 5358/58, 900 27 Bernolákovo 4899/295 188 Ostatná plocha 7988
54 Lapin Martin, Ing. Lipová 5358/58, 900 27 Bernolákovo 4899/632 111 Ostatná plocha 7988
54 Lapin Martin, Ing. Lipová 5358/58, 900 27 Bernolákovo 4899/633 111 Ostatná plocha 7988
54 Lapin Martin, Ing. Lipová 5332/62, 900 27 Bernolákovo 4899/629 77 Ostatná plocha 6854
54 Lapin Martin, Ing. Lipová 5332/62, 900 27 Bernolákovo 5800/75 68 Zastavaná plocha a nádvorie 6854
55 Legéň Michal, Ing. Lipová 5332/62, 900 27 Bernolákovo 5800/76 56 Ostatná plocha 6854
55 Legéň Michal, Ing. Lipová 5332/62, 900 27 Bernolákovo 4899/686 4 Ostatná plocha 6844
55 Legéň Michal, Ing. Lipová 5332/62, 900 27 Bernolákovo 4899/629 77 Ostatná plocha 6854
55 Legéň Michal, Ing. Lipová 5332/62, 900 27 Bernolákovo 5800/75 68 Zastavená plocha a nádvorie 6854
56 Legéňová Lucia, MUDr. Lipová 5332/62, 900 27 Bernolákovo 5800/76 56 Ostatná plocha 6854
56 Legéňová Lucia, MUDr. Lipová 5332/62, 900 27 Bernolákovo 4899/686 4 Ostatná plocha 6844

56 Legéňová Lucia, MUDr. Jelšová 5247/25, 900 27 Bernolákovo 4901/110 613 Záhrada 4247
56 Legéňová Lucia, MUDr. Jelšová 5247/25, 900 27 Bernolákovo 4301/141 727 Záhrada 4247
57 Lesko Radoslav, MUDr. Jelšová 5247/25, 900 27 Bernolákovo 4901/142 20 Zastavaná plocha a nádvorie 4247
57 Lesko Radoslav, MUDr. Jégeho 16999/12, 821 08 Bratislava 4899/297 100 Ostatná plocha 7094
57 Lesko Radoslav, MUDr. Jégeho 16999/12, 821 08 Bratislava 5800/69 68 Zastavaná plocha a nádvorie 7094
58 Liptáková Zuzana, Ing. Lipová 56, 900 27 Bernolákovo 4899/295 188 Ostatná plocha 7988
58 Liptáková Zuzana, Ing. Lipová 56, 900 27 Bernolákovo 4899/632 111 Ostatná plocha 7988
59 Lukačka Anton Lipová 56, 900 27 Bernolákovo 4899/633 111 Ostatná plocha 7988
59 Lukačka Anton Lipová 56, 900 27 Bernolákovo 4899/630 79 Ostatná plocha 7097
59 Lukačka Anton Lipová 56, 900 27 Bernolákovo 5800/77 67 Zastavaná plocha a nádvorie 7097
59 Lukačka Anton Lipová 56, 900 27 Bernolákovo 4899/295 188 Ostatná plocha 7988
59 Lukačka Anton Lipová 56, 900 27 Bernolákovo 4899/632 111 Ostatná plocha 7988
60 Lukačková Dana Lipová 56, 900 27 Bernolákovo 4899/633 111 Ostatná plocha 7988
60 Lukačková Dana Lipová 56, 900 27 Bernolákovo 4899/630 79 Ostatná plocha 7097
60 Lukačková Dana Lipová 56, 900 27 Bernolákovo 5800/77 67 Zastavaná plocha a nádvorie 7097
60 Lukačková Dana SNP 991/14, 900 28 Ivanka pri Dunaji 4899/281 68 Ostatná plocha 9084
60 Lukačková Dana SNP 991/14, 900 28 Ivanka pri Dunaji 5800/429 43 Ostatná plocha 9084
61 Macháčková Michaela SNP 991/14, 900 28 Ivanka pri Dunaji 5800/430 73 Zastavaná plocha a nádvorie 9084
61 Macháčková Michaela Nobelova 1291/8, 831 02 Bratislava 4899/638 68 Zastavaná plocha a nádvorie 8676
61 Macháčková Michaela Nobelova 1291/8, 831 02 Bratislava 5800/377 73 Zastavaná plocha a nádvorie 8676
62 Maťašovská Zuzana Nobelova 1291/8, 831 02 Bratislava 5800/379 43 Zastavaná plocha a nádvorie 8676
62 Maťašovská Zuzana Nobelova 1291/8, 831 02 Bratislava 4899/638 68 Zastavaná plocha a nádvorie 8676
62 Maťašovská Zuzana Nobelova 1291/8, 831 02 Bratislava 5800/377 73 Zastavaná plocha a nádvorie 8676
63 Maťašovský Martin Nobelova 1291/8, 831 02 Bratislava 5800/379 43 Zastavaná plocha a nádvorie 8676
63 Maťašovský Martin Pri kríži 526/14, 900 28 Zálesie 4899/278 66 Ostatná plocha 9370
63 Maťašovský Martin Pri kríži 526/14, 900 28 Zálesie 5800/445 71 Zastavaná plocha a nádvorie 9370
64 Matisková Dáša Pri kríži 526/14, 900 28 Zálesie 5800/450 42 Ostatná plocha 9370
64 Matisková Dáša Lipová 5333/70, 900 27 Bernolákovo 4899/686 4 Ostatná plocha 6844
64 Matisková Dáša Lipová 5333/70, 900 27 Bernolákovo 4899/451 145 Ostatná plocha 6845



65 Minárik Michal, Ing. Lipová 5333/70, 900 27 Bernolákovo 5800/72 69 Zastavaná plocha a nádvorie 6845
65 Minárik Michal, Ing. Lipová 5333/70, 900 27 Bernolákovo 4899/686 4 Ostatná plocha 6844
65 Minárik Michal, Ing. Lipová 5333/70, 900 27 Bernolákovo 4899/451 145 Ostatná plocha 6845
66 Mináriková Zuzana, MUDr., Mgr.Lipová 5333/70, 900 27 Bernolákovo 5800/72 69 Zastavaná plocha a nádvorie 6845
66 Mináriková Zuzana, MUDr., Mgr.Veľké Uherce 59, 958 41 Partizánske 4899/290 67 Ostatná plocha 8354
66 Mináriková Zuzana, MUDr., Mgr.Veľké Uherce 59, 958 41 Partizánske 5800/344 40 Ostatná plocha 8354
67 Muranová Zuzana Veľké Uherce 59, 958 41 Partizánske 5800/345 76 Zastavaná plocha a nádvorie 8354
67 Muranová Zuzana Borovicová 1, 900 27 Bernolákovo 5800/122 254 Záhrada 6738
67 Muranová Zuzana Borovicová 1, 900 27 Bernolákovo 4899/552 66 Zastavaná plocha a nádvorie 6214
68 Murín Martin Borovicová 1, 900 27 Bernolákovo 4899/253 841 Záhrada 6742
68 Murín Martin Borovicová 1, 900 27 Bernolákovo 4899/553 132 Zastavaná plocha a nádvorie 6214
68 Murín Martin Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 4899/522 182 Ostatná plocha 2125
68 Murín Martin Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 4898/1 3328 Zastavaná plocha a nádvorie 2125
69 Obec Bernolákovo Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 4915/43 8086 Ostatná plocha 2125
69 Obec Bernolákovo Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 4899/479 2956 Ostatná plocha 2125
69 Obec Bernolákovo Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 4899/479 2956 Ostatná plocha 2125
69 Obec Bernolákovo Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 4901/310 55 Ostatná plocha 2125
69 Obec Bernolákovo Borovicová 5024/49, 900 27 Bernolákovo 5800/97 181 Záhrada 6718
69 Obec Bernolákovo Borovicová 5024/49, 900 27 Bernolákovo 4899/498 130 Zastavaná plocha a nádvorie 5942
70 Obert Marián Ing. Borovicová 5024/49, 900 27 Bernolákovo 4899/253 841 Záhrada 6742
70 Obert Marián, Ing. Borovicová 5024/49, 900 27 Bernolákovo 4899/497 66 Zastavaná plocha a nádvorie 5942
70 Obert Marián, Ing. Borovicová 5024/49, 900 27 Bernolákovo 5800/97 181 Záhrada 6718
70 Obert Marián, Ing. Borovicová 5024/49, 900 27 Bernolákovo 4899/498 130 Zastavaná plocha a nádvorie 5942
71 Obertová Ľubica, Mgr. Borovicová 5024/49, 900 27 Bernolákovo 4899/253 841 Záhrada 6742
71 Obertová Ľubica, Mgr. Borovicová 5024/49, 900 27 Bernolákovo 4899/497 66 Zastavaná plocha a nádvorie 5942
71 Obertová Ľubica, Mgr. Borovicová 5009/19, 900 27 Bernolákovo 5800/114 186 Záhrada 6732
71 Obertová Ľubica, Mgr. Borovicová 5009/19, 900 27 Bernolákovo 4899/535 135 Zastavaná plocha a nádvorie 5851
72 Olha Ľubomír Borovicová 5009/19, 900 27 Bernolákovo 4899/253 841 Záhrada 6742
72 Olha Ľubomír Borovicová 5009/19, 900 27 Bernolákovo 4899/534 66 Zastavaná plocha a nádvorie 5851
72 Olha Ľubomír Borovicová 5009/19, 900 27 Bernolákovo 5800/114 186 Záhrada 6732
72 Olha Ľubomír Borovicová 5009/19, 900 27 Bernolákovo 4899/535 135 Zastavaná plocha a nádvorie 5851
73 Olhová Martina Borovicová 5009/19, 900 27 Bernolákovo 4899/253 841 Záhrada 6742
73 Olhová Martina Borovicová 5009/19, 900 27 Bernolákovo 4899/534 66 Zastavaná plocha a nádvorie 5851
73 Olhová Martina Borovicová 53, 900 27 Bernolákovo 5800/95 179 Záhrada 6716
73 Olhová Martina Borovicová 53, 900 27 Bernolákovo 4899/623 130 Zastavaná plocha a nádvorie 6254
74 Pásztó Gabriel Ing. Borovicová 53, 900 27 Bernolákovo 4899/253 841 Záhrada 6742
74 Pásztó Gabriel, Ing. Borovicová 53, 900 27 Bernolákovo 4899/622 66 Zastavaná plocha a nádvorie 5265
74 Pásztó Gabriel, Ing. Drobného 8, 841 01 Bratislava 5800/95 179 Záhrada 6716
74 Pásztó Gabriel, Ing. Drobného 8, 841 01 Bratislava 4899/623 130 Zastavaná plocha a nádvorie 6254
75 Pásztó Mária, JUDr. Drobného 8, 841 01 Bratislava 4899/253 841 Záhrada 6742
75 Pásztó Mária, JUDr. Drobného 8, 841 01 Bratislava 4899/622 66 Zastavaná plocha a nádvorie 5265
75 Pásztó Mária, JUDr. Borovicová 5021/43, 900 27 Bernolákovo 5800/100 179 Orná pôda 6720
75 Pásztó Mária, JUDr. Borovicová 5021/43, 900 27 Bernolákovo 4899/504 130 Zastavaná plocha a nádvorie 5764
76 Paulovová Darina Borovicová 5021/43, 900 27 Bernolákovo 4899/253 841 Záhrada 6742
76 Paulovová Darina Borovicová 5021/43, 900 27 Bernolákovo 4899/503 66 Zastavaná plocha a nádvorie 5764
76 Paulovová Darina Lipová 5899/36, 900 27 Bernolákovo 4899/288 156 Zastavaná plocha a nádvorie 8728
76 Paulovová Darina Lipová 5899/36, 900 27 Bernolákovo 5800/372 72 Zastavaná plocha a nádvorie 8728
77 Pätoprstá Anna Lipová 5899/36, 900 27 Bernolákovo 4899/288 156 Zastavaná plocha a nádvorie 8728
77 Pätoprstá Anna Lipová 5899/36, 900 27 Bernolákovo 5800/372 72 Zastavaná plocha a nádvorie 8728

78 Pätoprstý Štefan
P. O. Hviezdoslava 17/2, 079 01 Veľké 
Kapušany 4899/686 4 Ostatná plocha 6844

78 Pätoprstý Štefan
P. O. Hviezdoslava 17/2, 079 01 Veľké 
Kapušany 4899/298 54 Ostatná plocha 6891

79 Poroknovcová Jana, Ing.
P. O. Hviezdoslava 17/2, 079 01 Veľké 
Kapušany 5800/70 68 Zastavaná plocha a nádvorie 6891

79 Poroknovcová Jana, Ing.
P. O. Hviezdoslava 17/2, 079 01 Veľké 
Kapušany 5800/71 42 Ostatná plocha 6891

79 Poroknovcová Jana, Ing.
P. O. Hviezdoslava 17/2, 079 01 Veľké 
Kapušany 4899/298 54 Ostatná plocha 6891

79 Poroknovcová Jana, Ing.
P. O. Hviezdoslava 17/2, 079 01 Veľké 
Kapušany 5800/70 68 Zastavaná plocha a nádvorie 6891

80 Poroknovcová Monika, Ing.
P. O. Hviezdoslava 17/2, 079 01 Veľké 
Kapušany 5800/71 42 Ostatná plocha 6891



80 Poroknovcová Monika, Ing.
P. O. Hviezdoslava 17/2, 079 01 Veľké 
Kapušany 4899/686 4 Ostatná plocha 6844

80 Poroknovcová Monika, Ing. Lipová 5404/50, 900 27 Bernolákovo 4899/635 58 Ostatná plocha 7093

80 Poroknovcová Monika, Ing. Lipová 5404/50, 900 27 Bernolákovo 5800/79 67 Zastavaná plocha a nádvorie 7098
81 Potočná Ivana, Mgr. Lipová 5404/50, 900 27 Bernolákovo 4899/295 188 Ostatná plocha 7988
81 Potočná Ivana, Mgr. Lipová 5404/50, 900 27 Bernolákovo 4899/632 111 Ostatná plocha 7988
81 Potočná Ivana, Mgr. Lipová 5404/50, 900 27 Bernolákovo 4899/633 111 Ostatná plocha 7988
81 Potočná Ivana, Mgr. Lipová 5404/50, 900 27 Bernolákovo 4899/635 58 Ostatná plocha 7093
81 Potočná Ivana, Mgr. Lipová 5404/50, 900 27 Bernolákovo 5800/79 67 Zastavaná plocha a nádvorie 7093
82 Potočný Peter, Mgr. Lipová 5404/50, 900 27 Bernolákovo 4899/295 188 Ostatná plocha 7988
82 Potočný Peter, Mgr. Lipová 5404/50, 900 27 Bernolákovo 4899/632 111 Ostatná plocha 7988
82 Potočný Peter, Mgr. Lipová 5404/50, 900 27 Bernolákovo 4899/633 111 Ostatná plocha 7988
82 Potočný Peter, Mgr. Klokoč 83, 962 25 Klokoč 4899/639 67 Ostatná plocha 9065
82 Potočný Peter, Mgr. Klokoč 83, 962 25 Klokoč 5800/431 43 Ostatná plocha 9065
83 Purdek Tomáš Klokoč 83, 962 25 Klokoč 5800/432 73 Zastavaná plocha a nádvorie 9065
83 Purdek Tomáš Jána Stanislava 3531/24, 841 05 Bratislava 4899/637 67 Zastavaná plocha a nádvorie 8774
83 Purdek Tomáš Jána Stanislava 3531/24, 841 05 Bratislava 5800/373 72 Zastavaná plocha a nádvorie 8774
84 Rado Michaela, Ing. Jána Stanislava 3531/24, 841 05 Bratislava 5800/383 43 Zastavaná plocha a nádvorie 8774
84 Rado Michaela, Ing. Jána Stanislava 3531/24, 841 05 Bratislava 4899/637 67 Zastavaná plocha a nádvorie 8774
84 Rado Michaela, Ing. Jána Stanislava 3531/24, 841 05 Bratislava 5800/373 72 Zastavaná plocha a nádvorie 8774
85 Rado Peter, Mgr. Jána Stanislava 3531/24, 841 05 Bratislava 5800/383 43 Zastavaná plocha a nádvorie 8774
85 Rado Peter, Mgr. Poľná 95, 974 05 Banská Bystrica 4899/506 130 Zastavaná plocha a nádvorie 6118
85 Rado Peter, Mgr. Poľná 95, 974 05 Banská Bystrica 4899/505 66 Zastavaná plocha a nádvorie 6118
86 Rafaj Boris Poľná 95, 974 05 Banská Bystrica 4899/253 841 Záhrada 6742
86 Rafaj Boris Poľná 95, 974 05 Banská Bystrica 5800/101 179 Záhrada 6721
86 Rafaj Boris Poľná 95, 974 05 Banská Bystrica 5800/101 179 Záhrada 6721
86 Rafaj Boris Poľná 95, 974 05 Banská Bystrica 4899/506 130 Zastavaná plocha a nádvorie 6118
87 Rafajová Beáta Poľná 95, 974 05 Banská Bystrica 4899/253 841 Záhrada 6742
87 Rafajová Beáta Poľná 95, 974 05 Banská Bystrica 4899/505 66 Zastavaná plocha a nádvorie 6118

87 Rafajová Beáta 
Kráľová pri Senici 733, 900 50 Kráľová pri 
Senici 4899/542 66 Zastavaná plocha a nádvorie 6170

87 Rafajová Beáta 
Kráľová pri Senici 733, 900 50 Kráľová pri 
Senici 4899/543 129 Zastavaná plocha a nádvorie 6170

88 Repáň Peter
Kráľová pri Senici 733, 900 50 Kráľová pri 
Senici 4899/542 66 Zastavaná plocha a nádvorie 6170

88 Repáň Peter
Kráľová pri Senici 733, 900 50 Kráľová pri 
Senici 4899/543 129 Zastavaná plocha a nádvorie 6170

89 Repáňová Zuzana Borovicová 5006/13, 900 27 Bernolákovo 5800/117 89 Záhrada 6734
89 Repáňová Zuzana Borovicová 5006/13, 900 27 Bernolákovo 4899/540 66 Zastavaná plocha a nádvorie 6202
90 Ricceti Andrea Borovicová 5006/13, 900 27 Bernolákovo 4899/541 129 Zastavaná plocha a nádvorie 6202
90 Ricceti Andrea Borovicová 5006/13, 900 27 Bernolákovo 5800/117 89 Záhrada 6734
90 Ricceti Andrea Borovicová 5006/13, 900 27 Bernolákovo 4899/540 66 Zastavaná plocha a nádvorie 6202
91 Ricceti Michaela Borovicová 5006/13, 900 27 Bernolákovo 4899/541 129 Zastavaná plocha a nádvorie 6202
91 Ricceti Michaela Majerníková 1/B, 841 05 Bratislava 4899/628 54 Ostatná plocha 6890
91 Ricceti Michaela Majerníková 1/B, 841 05 Bratislava 5800/73 68 Zastavaná plocha a nádvorie 6890
92 Rusnák Viktor Majerníková 1/B, 841 05 Bratislava 5800/74 46 Ostatná plocha 6890
92 Rusnák Viktor Majerníková 1/B, 841 05 Bratislava 4899/686 4 Ostatná plocha 6844
92 Rusnák Viktor Majerníková 1/B, 841 05 Bratislava 4899/628 54 Ostatná plocha 6890
92 Rusnák Viktor Majerníková 1/B, 841 05 Bratislava 5800/73 68 Zastavaná plocha a nádvorie 6890
93 Rusnáková Bibiana, Mgr. Majerníková 1/B, 841 05 Bratislava 5800/74 46 Ostatná plocha 6890
93 Rusnáková Bibiana, Mgr. Majerníková 1/B, 841 05 Bratislava 4899/686 4 Ostatná plocha 6844
93 Rusnáková Bibiana, Mgr. Lipová 5898/28, 900 27 Bernolákovo 4899/285 67 Zastavaná plocha a nádvorie 8702
93 Rusnáková Bibiana, Mgr. Lipová 5898/28, 900 27 Bernolákovo 5800/376 72 Zastavaná plocha a nádvorie 8702
94 Sedlák Štefan, Ing. Lipová 5898/28, 900 27 Bernolákovo 5800/380 43 Zastavaná plocha a nádvorie 8702
94 Sedlák Štefan, Ing. Lipová 5898/28, 900 27 Bernolákovo 4899/285 67 Zastavaná plocha a nádvorie 8702
94 Sedlák Štefan, Ing. Lipová 5898/28, 900 27 Bernolákovo 5800/376 72 Zastavaná plocha a nádvorie 8702
95 Sedláková Martina, Ing. Lipová 5898/28, 900 27 Bernolákovo 5800/380 43 Zastavaná plocha a nádvorie 8702
95 Sedláková Martina, Ing. Gwerkovej 1538/3, 851 04 Bratislava 4899/502 130 Zastavaná plocha a nádvorie 5918
95 Sedláková Martina, Ing. Gwerkovej 1538/3, 851 04 Bratislava 4899/501 66 Zastavaná plocha a nádvorie 5918
96 Schmidtová Jana Jégého 220/17, 821 08 Bratislava 5800/98 180 Záhrada 6719
96 Schmidtová Jana Jégého 220/17, 821 08 Bratislava 4899/500 130 Zastavaná plocha a nádvorie 5908
97 Slabeycius Milan, Ing. Jégého 220/17, 821 08 Bratislava 4899/253 841 Záhrada 6742



97 Slabeycius Milan, Ing. Jégého 220/17, 821 08 Bratislava 4899/499 66 Zastavaná plocha a nádvorie 5908
97 Slabeycius Milan, Ing. Borovicová 5023/47, 900 27 Bernolákovo 5800/98 180 Záhrada 6719
97 Slabeycius Milan, Ing. Borovicová 5023/47, 900 27 Bernolákovo 4899/500 130 Zastavaná plocha a nádvorie 5908

98
Slabeyciusová Katarína, 
Ing. Jégého 220/17, 821 08 Bratislava 4899/253 841 Záhrada 6742

98
Slabeyciusová Katarína, 
Ing. Borovicová 5023/47, 900 27 Bernolákovo 4899/499 66 Zastavaná plocha a nádvorie 5908

98
Slabeyciusová Katarína, 
Ing. Lipová 5636/38, 900 27 Bernolákovo 4899/289 150 Ostatná plocha 8337

98
Slabeyciusová Katarína, 
Ing. Lipová 5636/38, 900 27 Bernolákovo 5800/346 77 Zastavaná plocha a nádvorie 8337

99 Slivka Miroslav, Ing. Lipová 5636/38, 900 27 Bernolákovo 4899/289 150 Ostatná plocha 8337
99 Slivka Miroslav, Ing. Lipová 5636/38, 900 27 Bernolákovo 5800/346 77 Zastavaná plocha a nádvorie 8337

100 Slivková Antónia Lipová 5403/48, 900 27 Bernolákovo 4899/634 76 Ostatná plocha 7989
100 Slivková Antónia Lipová 5403/48, 900 27 Bernolákovo 5800/80 68 Zastavaná plocha a nádvorie 7989
101 Sokol Peter, Bc. Lipová 5403/48, 900 27 Bernolákovo 4899/295 188 Ostatná plocha 7988
101 Sokol Peter, Bc. Lipová 5403/48, 900 27 Bernolákovo 4899/632 111 Ostatná plocha 7988
101 Sokol Peter, Bc. Lipová 5403/48, 900 27 Bernolákovo 4899/633 111 Ostatná plocha 7988
101 Sokol Peter, Bc. Lipová 5403/48, 900 27 Bernolákovo 4899/634 76 Ostatná plocha 7989
101 Sokol Peter, Bc. Lipová 5403/48, 900 27 Bernolákovo 5800/80 68 Zastavaná plocha a nádvorie 7989
102 Sokolová Saskia, Bc. Lipová 5403/48, 900 27 Bernolákovo 4899/295 188 Ostatná plocha 7988
102 Sokolová Saskia, Bc. Lipová 5403/48, 900 27 Bernolákovo 4899/632 111 Ostatná plocha 7988
102 Sokolová Saskia, Bc. Lipová 5403/48, 900 27 Bernolákovo 4899/633 111 Ostatná plocha 7988
102 Sokolová Saskia, Bc. Chmeľová dolina 56, 949 01 Nitra 4899/639 67 Ostatná plocha 9065
102 Sokolová Saskia, Bc. Chmeľová dolina 56, 949 01 Nitra 5800/431 43 Ostatná plocha 9065
103 Škrovinová Andrea Chmeľová dolina 56, 949 01 Nitra 5800/432 73 Zastavaná plocha a nádvorie 9065
103 Škrovinová Andrea Dubová 5210/56, 900 27 Bernolákovo 4899/283 190 Ostatná plocha 9054
103 Škrovinová Andrea Dubová 5210/56, 900 27 Bernolákovo 5800/426 72 Zastavaná plocha a nádvorie 9054
104 Špírek Martin Dubová 5210/56, 900 27 Bernolákovo 4899/283 190 Ostatná plocha 9054
104 Špírek Martin Dubová 5210/56, 900 27 Bernolákovo 5800/426 72 Zastavaná plocha a nádvorie 9054
105 Špírková Viera Česká 5, 831 03 Bratislava 4899/275 170 Ostatná plocha 8006
105 Špírková Viera Česká 5, 831 03 Bratislava 5800/449 75 Zastavaná plocha a nádvorie 8006
106 Štěpánik Martin, JUDr. Kpt. Jána Rašu 7, 841 01 Bratislava 5800/108 97 Záhrada 6727
106 Štěpánik Martin, JUDr. Kpt. Jána Rašu 7, 841 01 Bratislava 4899/521 61 Zastavaná plocha a nádvorie 6345
107 Štrobl Vladimír Kpt. Jána Rašu 7, 841 01 Bratislava 4899/520 48 Zastavaná plocha a nádvorie 6345
107 Štrobl Vladimír Kpt. Jána Rašu 7, 841 01 Bratislava 4899/519 58 Zastavaná plocha a nádvorie 6345
107 Štrobl Vladimír Kpt. Jána Rašu 7, 841 01 Bratislava 5800/108 97 Záhrada 6727
107 Štrobl Vladimír Kpt. Jána Rašu 7, 841 01 Bratislava 4899/521 61 Zastavaná plocha a nádvorie 6345
108 Štroblová Andrea Kpt. Jána Rašu 7, 841 01 Bratislava 4899/520 48 Zastavaná plocha a nádvorie 6345
108 Štroblová Andrea Kpt. Jána Rašu 7, 841 01 Bratislava 4899/519 58 Zastavaná plocha a nádvorie 6345
108 Štroblová Andrea Ovocinárska 398/30, 976 52 Čierny Balog 4899/276 66 Ostatná plocha 9510
108 Štroblová Andrea Ovocinárska 398/30, 976 52 Čierny Balog 5800/448 71 Zastavaná plocha a nádvorie 9510
109 Tomčová Dominika, Mgr. Ovocinárska 398/30, 976 52 Čierny Balog 5800/453 42 Ostatná plocha 9510
109 Tomčová Dominika, Mgr. Ovocinárska 398/30, 976 52 Čierny Balog 5800/93 69 Orná pôda 3056
109 Tomčová Dominika, Mgr. Ovocinárska 398/30, 976 52 Čierny Balog 5800/120 180 Záhrada 6736
110 Trnková Zora Borovicová 7, 900 27 Bernolákovo 4899/546 66 Zastavaná plocha a nádvorie 6236
111 Uhrič Daniel Romanova 6, 851 02 Bratislava 4899/253 841 Záhrada 6742
111 Uhrič Daniel Borovicová 7, 900 27 Bernolákovo 4899/547 129 Zastavaná plocha a nádvorie 6236
111 Uhrič Daniel Lipová 5639/44, 900 27 Bernolákovo 4899/291 78 Ostatná plocha 8336
111 Uhrič Daniel Lipová 5639/44, 900 27 Bernolákovo 5800/340 36 Ostatná plocha 8336
112 Urbanič Martina Lipová 5639/44, 900 27 Bernolákovo 5800/341 80 Zastavaná plocha a nádvorie 8336
112 Urbanič Martina Lipová 5639/44, 900 27 Bernolákovo 4899/291 78 Ostatná plocha 8336
112 Urbanič Martina Lipová 5639/44, 900 27 Bernolákovo 5800/340 36 Ostatná plocha 8336
113 Urbanič Peter Lipová 5639/44, 900 27 Bernolákovo 5800/341 80 Zastavaná plocha a nádvorie 8336
113 Urbanič Peter Sibírska 1614/32, 831 02 Bratislava 4899/295 188 Ostatná plocha 7988
113 Urbanič Peter Sibírska 1614/32, 831 02 Bratislava 4899/632 111 Ostatná plocha 7988
114 Válková Lucia Sibírska 1614/32, 831 02 Bratislava 4899/633 111 Ostatná plocha 7988
114 Válková Lucia Sibírska 1614/32, 831 02 Bratislava 4899/296 58 Ostatná plocha 7096
114 Válková Lucia Sibírska 1614/32, 831 02 Bratislava 5800/68 67 Zastavaná plocha a nádvorie 7096

114 Válková Lucia
Vorgartenstrasse 68/403, 1200 Wien, 
Rakúsko 5800/113 75 Záhrada 6731

114 Válková Lucia
Vorgartenstrasse 68/403, 1200 Wien, 
Rakúsko 4899/533 138 Zastavaná plocha a nádvorie 5844



115 Važanová Svetlana
Vorgartenstrasse 68/403, 1200 Wien, 
Rakúsko 4899/532 52 Zastavaná plocha a nádvorie 5844

115 Važanová Svetlana Heroiv Staligrada 25, Kyjev, Ukrajina 4899/280 199 Ostatná plocha 9122
115 Važanová Svetlana Heroiv Staligrada 25, Kyjev, Ukrajina 5800/433 75 Zastavaná plocha a nádvorie 9122
116 Verbovskyi Voldymyr Kresánková 1, 841 05 Bratislava 5800/104 188 Záhrada 6724
116 Verbovskyi Voldymyr Kresánková 1, 841 05 Bratislava 4899/512 138 Zastavaná plocha a nádvorie 5843
117 Vrbjar Ivan Kresánková 1, 841 05 Bratislava 4899/253 841 Záhrada 6742
117 Vrbjar Ivan Kresánková 1, 841 05 Bratislava 4899/511 53 Zastavaná plocha a nádvorie 5843
117 Vrbjar Ivan Kresánková 1, 841 05 Bratislava 5800/93 69 Orná pôda 3056
117 Vrbjar Ivan Kresánková 1, 841 05 Bratislava
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