
/ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLA V A DEVÍNSKA NOV Á VES 

Naše číslo: 
2015-1411358/G/24/KR 

Novoveská 17/A, 843 10 BR AT I S L A V A 

MIESTNY ÚRAD 
BRATISLAVA- DEVÍh;SKA ~,QVÁ VES 

Dátum: 1 7 -07- 2015 
Číslo záznr;'f !C); , · -1 rlr"'" 

Prilohy//ísty: Vybavu;e 

ST A VEBNÉ POVOLENIE 
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Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves, ako príslušný stavebný úrad L stupňa (ďalej len 
"stavebný úrad") podľa § 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), podľa § 66 a § 69 ods. 2 
stavebného zákona a podľa ustanovení§§ 26, 46 a 47 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") 

povoľuje 

verejnou vyhláškou 
·, 

stavbu "Vstavba kotolne bytového domu- Pavla Horova 17-19", na pozemkoch parc. č. 
2149/16 a 2149/17 v katastrálnom území Devínska Nová Ves, stavebníkom: 

vlastníkom bytov a nebytových priestorov 
bytového domu Pavla Horova 17-19, Bratislava, 

(podľa L V č. 3231 ), 

podľa projektovej dokumentácie, overenej v stavebnom konaní, !;:torú vypracoval autorizovaný 
stavebný inžinier Ing. Michal Kmeť, oprávnenie č. 4918*SP*l4, TEPLOPROJEKT, Gorkého č. 
56,036 Ol Martin, v 04/2014 a 05/2014. 

Popis stavby: 

Predmetom stavebného povolenia je výstavba nového zdroja tepla (vstavba kotolne) bytového 
domu súp. číslo 6122, ktorý bude po odpojení existujúcich teplovodných privodov teplej vody 
a cirh.'Ulácie teplej vody slúžiť pre vykurovanie objektu a prípravu teplej vody. Hlavným 
zdrojom tepla bude štvorica kompresorových tepelných čerpadiel systému vzduch/voda 
STIEBEL ELTRON, typ WPL 23E, doplnkovými/záložnými zdrojmi tepla budú 4 ks elektrické 
výhrevné vložky zabudované do zásobníkov a 2 ks prirubové elektrické vložh.--y v trivalentnom 
zásobníkovom ohrievači TV. Celkový inštalovaný tepelný výkon je 98,92 kW. Technologické 
zariadenia zdroja tepla budú umiestnené v 3 samostatných miestnostiach v pivničných 
priestoroch. Spojenie tepelných čerpadiel s vonkajším prostredím bude typovými prvkami 
STIEBEL ELTRON - flexibilné predizolované vzduchovody 0560 mm, fasádne prvh.-y so 
žalúziami A WG a iné. Teplo vyrobené tepelnými čerpadlami bude spoločnými potrubiami 
privedené do strojovne č. l, samostatne pre vykurovanie a samostatne pre prípravu TV. 
V bytovom dome bude nainštalovaný nový hlavný ležatý rozvod vykurovania, ktorý bude 
vedený z novej kotolne pod stropom l.NP, súbežne s existujúcim ležatým rozvodom 



vykurovania a budú k nemu pripojené všetky existujúce stupačky, ktoré sa odpoja od 

pôvodného rozvodu. Pôvodný ležatý rozvod zostane zachovaný výlučne ako prepojovacie 

potrubie objektu č. 21 a objektu č. 15, všetky odbočky pre objekt č. 17 a č. 19 budú zaslepené. 

Prívod elektrickej energie pre tepelné čerpadla a ohrev bude zabezpečený z rozvádzača 

spoločných priestorov VK.R-15, ktorý bude doplnený o vývod pre rozvádzač RTC a rozvádzač 

fotovoltaiky RDAC. Rozvádzač RTC bude slúžiť pre napájanie tepelných čerpadiel a ohrevu. 

Pre realizáciu stavebných úprav sa stanovujú tieto podmienky: 

l. Stavebné úpravy sa budú realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie overenej 

v stavebnom konaní, ktorú vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Michal Kmeť, 

TEPLG-PROJEKT, Gorkého č. 56, 036 Ol Martin, v 04/2014 a 05/2014. Projektová 

dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Každá zmena oproti 

schválenej projektovej dokumentácii musí byť vopred odsúhlasená stavebným úradom. 

2. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného 

povolenia. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak stavebné úpravy nebudú začaté do 

dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 
3. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť 

stavebnému úradu začatie stavebných prác. 
4. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť 

k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením (§ 43i ods. 3 písm. 

a) stavebného zákona). 
5. Stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údaj ov o stavbe a 

účastníkoch výstavby(§ 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona). Stavenisko je potrebné 

označiť identifikačnou tabuľou týmito údajmi: a).názov stavby, b) názov stavebníka, c) 

názov zhotoviteľa a stavbyvedúceho (resp. meno stavebného dozom), d) termín začatia a 

ukončenia stavby, e) k-to a kedy stavbu povolil. . 

6. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných 

mechanizmov a umiestnenie staveniska na dotknutom stavebnom pozemku (§43i ods. 3 

písm. d) stavebného zákona). 
7. Pri realizácii stavby je potrebné dodržať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce 

technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku v zmysle zákona č. 

124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, podľa vyhläšlcy MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. a ustanovenia§ 43i ods. 3 písm. 

e ), g), h) stavebného zákona. 
8. Stavba bude realizovaná dodávateľom, k-torý bude vybraný na základe výberového 

konania. Stavebník je povinný najneskôr do začatia stavby oznámiť stavebnému úradu 

meno a adresu zhotoviteľa stavby, jeho oprávnenie na stavebnú činnosť a zodpovedného 

stavbyvedúceho. 
9. Stavba bude dokončená do 2 rokov od ~adobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V 

prípade, že termín nebude môcť byt' dodržaný, je stavebník povinný požiadať stavebný 

úrad o jeho predÍženie. 
l O. Po celú dobu výstavby musí byť vykonávaný riadny výkon stavebného dozoru a autorský 

dozor projektanta. 
ll. Na stavenisku musí byt' počas celej doby výstavby projek-tová dokumentácia stavby 

overená stavebným úradom, stavebné povolenie, stavebné denníky. 

12. Skladovanie materiálu je povolené len na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka. 

Prípadné zaujatie verejného priestranstva musí byť vopred odsúhlasené Mestskou časťou 

Bratislava Devínska No vá V es. 



13. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri realizácii stavebných úprav neboli spôsobené 
škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V prípade, že dôjde k spôsobeniu škôd na 
cudzích nehnuteľnostiach, je stavebník povinný ich na vlastné náklady odstrániť. 

14. Stavebné úpravy sa môžu realizovať iba v pracovných dňoch v čase od 8.00 h do 18.00 h. 
V zmysle VZN 5/2009 a 1/20 ll čl.5 ods. c) vo sviatok a v ostatných dňoch pracovného 
pokoja zakazuje sa vykonávať akákoľvek výroba a stavebné činnosti v zastavanej časti 
územia mimo územia vyčleneného podľa územného plánu na výrobu. 

15. Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí 
a životného prostredia (§ 66 ods. 2 písm. b) stavebného zákona). Pri realizácii stavebných 
úprav maximálne obmedziť hluk a znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, 
vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. 

16. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu. Stavebník doloží ku 
kolaudácii doklady o množstve a spôsobe zneškodnenia odpadu zo stavebných úprav, 
pričom budú dodržané ust. zák. č. 223/200 l Zb. o odpadoch. 

17. Dokončenú stavbu je možné užívať na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 
Návrh na kolaudačné konanie podá stavebník v zmysle § 79 stavebného zákona. 

18. V zmysle cestného zákona je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou 
znečistených komunikáciách a verejných priestranstvách. Po ukončení stavebných prác 
dotknutý terén a zeleň dať do pôvodného stavu. 

19. Odpojenie sa od centralizovaného zásobovania teplom bude technicky zrealizované tak, 
aby nedošlo k ohrozeniu sústavy tepelných zariadení, plynulosti a bezpečnosti jej 
prevádzky a ohrozeniu bezpečnosti osôb, života a majetku. 

20. Stavebník je povinný splnit' nasledovné podmienky a rešpektovať uvedené 
stanoviská dotknutých orgánov : 

l. Stavebný úrad: 
- Pri realizácii stavby sa podľa § 43f stavebného zákona použijú iba také stavebné 

výrobky a materiály, ktoré sú podl'a zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch 
v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 
Dodržiavať všetky legislatívne normy a predpisy SR a všeobecne záväzné nariadenia 
Msč Bratislava Devínska Nová Ves. 

2. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy 
Stanovisko č. KRHZ-BA-HZUB6-3247/2014-001 zo dňa 10.09.2014 
- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 
- Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie 

nasledujúce podľa stavebného zákona a spolu s nami overenou projektovou 
dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní. 

3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie 
Záväzné stanovisko č .. OU-BA-OSZP3-2015/014544/LEN/1V zo dňa 22.01.2015 
s podmienkami a to najmä: 

Pôvodca odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fYzickým alebo 
právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené. 
Pôvodcovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení 
odviesť k oprávnenému odberateľovi. 

- Pôvodca odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich 
pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim účinkom. 
Pôvodca odpadov zabezpečí zhodnotenie stavebných odpadov prostredníctvom osoby 
oprávnenej nakladať s odpadmi. V prípade, že to nie je možné alebo účelné, zabezpečí 
ich zneškodnenie. 
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- Pôvodca odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, 
ich zhodnotení a zneškodnení. 

- Pôvodca odpadu v kolaudačnom konaní predloží stavebnému úradu doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov oprávnenou osobou. 
4. Technícká inšpekcia, a. s., Bratislava 

Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 312411/2014 zo dňa 21.11.2014 
v plnom rozsahu, najmä: 
- Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek 

bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, 
ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby. Uvedené zistenia, 
pripomienky a upozornenia nebránía vydaniu stavebného povolenia. 

21. Námietk-y dotknutých orgánov: < 
Dodávateľ tepla - Teplo GGE, s.r.o., Považská Bystrica, Prevádzka Devínska Nová Ves -záväzné stanovisko č. 94/SM/2014 zo dňa 23.12.2014 - nesúhlas s plánovanou stavbou 
(doručené stavebnému úradu dňa 21.01.2015) a záväzné stanovisko bez uvedenia čísla zo dňa 20.02.2015- nesúhlas s plánovanou stavbou (doručené stavebnému úradu dňa 23.02.2015) 

Stanovisko dodávateľa (v plnom znení): 
V =mysle ust. § J40a ods. l písm. c) oákona č. 50/1976 Zb. o úoemnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný ::ákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") je dotknutým orgánom vlastník sieti a zariadení technického vybavenia územia a iná právnická osoba, ak to ustanovuje osobitný predpis. Osobitným predpisom je tiež ::ákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení ne skorších predpisov (ďalej len "zákon o tepelnej energetike"). V zmysle ust. § 12 ods. l O zákona o tepelnej energetike "Pri výstavbe sústavy tepelných zariadení na vyme ctenom území je dodávate/' v konaní podľa osobitného predpisu dotknutým orgánom, f.."torého stanovisko je závä:::né. 11 Uvedené platí aj pri :::menách a úpravách v existzljúcich sústavách tepeln_Vch ::ariadení, pre ktoré sa V)éaduje stavebné ppvolenie (§l 2 ods. ll zákona o tepelnej energetike). · 
V :::mysle ust. § 140b ods. l stavebného :::ákona: 11Závä:::né stanovisko je na účely konaní podľa tohto :::ákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo in;í správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené osobitn)Jmi predpismi, kt01ý je ako :::ávä:né stanovisko upraven.V v osobitnom predpise. Obsah závä::ného stanov;skaje pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona :::ávä:::n.V a be:: zosúladenia :::ávä:::ného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci. " 
Spoločnosť Teplo GGE s.r.o. so sídlom Robotnícka 2160, 017 OJ Povaiská Bystrica, IČO: 36 012 '124, oápis: v Obchodnom registri Okresného súdu TrenčÍn, odd. Sro, vložka č. 3544/R (ďalej len "Tepla GGE") je dodávatel'om tepla na 1-ymed:::enom ľcetní, na ktorom sa plánzlje výstavba sústavy tepelných zariadeni. 
lvfestská časť Bratislava Devínska Nová Ves ako príslušn.:(, stavebný úrad nám o:::námila začatie stavebného konania na stavbu" Vs tavba kotolne bytového domu- Pavla H01·ova 17-19" na pooemkoch parc. č. 2149116 a 2149/17 v k. zí. Devínska Nová Ves (ktorá =ahŕňa aj návrh nového odroja vykurovania a prípravy IV (tepelné čerpadlá)) (ďalej len "Stavba"), ktoré oačalo na oáklade žiadosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici P.Horova 17-19 v Bratislave, :astúpen.Vch splnomocnen_'Vm ::::ástupcom EUROPE INVEST UNION, s.r.o., Amadeho Kračany č. 489. Kostolné Kračany (ďalej len "stavebník~. Spoločnosť Teplo GGE týmto na úče(v stavebného konania predkladá stavebnému úradu svoje :::ávä:::né stanovisko v :::mysle ust.§ 140b stavebného zákona, a to ako dotknutý orgán uplatňujúci záujmy chránené predpismi o tepelnej energetike(§ 126 ods. l stavebného oákona): 
V zmysle ust. § J40b ods. 1 stavebného zákona, dotknutý orgán je oprávnený uplal!iovaťpo:;iadavJ.:y v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitn.Vm predpisom, v tomto prípade zákonom o tepelnej energetike. 
Zákon o tepelnej energetike upravuje pôsobnosť dodávateľa vo vzťahu k stavebnému konaniu v dvoch prípadoch, a to pri 
(l) činnostiach, ktoré by mohli oJu·o=it' sústavu tepeln.Vch ::ariadeni, p{vnulosť a be::pečnost'jej 
prevád:~y a zidr'iby alebo pri kt01ých by mohla byť ohrooená be:pečnosť osôb, tivot alebo odravie osôb a majetok, ďalej pri stavebnJ'ch prácach a výsadbe trva{Vch porastov, kedy sa v zmysle ust. § 3 6 ods. 7 zákona o tepelnej energetike vy:; aduje predchád:::ajzíci súhlas driitel'a povolenia na ro::vod tepla (pojem držiteľa povolenía na rozvod tepla a dodávatel'aje totO'=.nj: s poukccorn na ust. § 1 písm. d) zákona o tepelnej energetike); 
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(2) zásahoch do samotnej sústmy tepelných zariadení, kedy sa v zmysle ust. § 22 ods. 3 zákona o tepelnej energetike vyžaduje súhlas dodávatel'a tepla. 

Požiadavka na súhlas dodávatel'a pri zásahoch do sústavy tepelných zariadeníje výsledkom nove!i::ácie zákono o tepelnrij energetike účinnej od 1.5.2014 (zákon č. 10012014 Z z.) a jej ciel'omje podmieniť sú hlasom dodávateľa akýkoľvek zásah do zariadení, kt01ými sa zabezpečzlje dodávka tepla. Je totiž logické. ::e ak sa požaduje predchádzajúci sú hlas dodávatel'a pri zásahoch v ochranných pásrnach.sú sta ry tepelných zariadení, musi sa takýto súhlas požadova( aj pri zásahoch do samotnej sústavy tepelných zariadeni, v danom prípade je tot i:': intenzita zásahu ešte ryššia ako v prípade zásahoch v ochranných pásmach. 
Účelom oboch zákonných ustanoveni je pritom ochrana sústavy tepelných zariadení pred zásahmi, ktoré môžu ohroziť jej plynulú a bezpečnú prevád::ku. 
Z projektovej dokumentácie Stavby je pritom zrejmé, že pri stavebných prácach by došlo k zásahu do sústm.y tepelných zariadení prevádzkovaných dodávate/om. 
Objekt f>: H01·ova 17- 19 sa nachád::a na ulici P. Horova a tvorí časť objektov od č. P. Horova 13 po č. P. Horova 23. Tieto objekty sú zásobované zo spoločnrij odovzdávacej stanice tepla (ďalej len "OST') teplou vodou a vykurovaním, pričom horizontálne ro :::vody resp. pripojkaje pre tieto objekty spoločná. Prechádza od objektu P.Horova 23-21 (v l ejto čas ti je umiestnená OST) apokračzlje cez dotknutý objekt P.Horova 19-17 do objektu P.Horova 15 -13. Z uvedeného vyplýva, že je nevyhnutné zabezpečit; aby v prípade, že by sa objekt odpojil od CZT, nebolo zásobovanie teplom a teplou vodou objektu nasledujúcom za týmto objektom prerušené, resp. zhoršené. 
To znamená, že je potrebné pre vnútorný rozvod objektu p. H01·ova 17-19 vybudovať vlastný rozvod pričom sa musia odpojiť súčasné stúpačky, súčasný rozvod ostane ako selamdárny pre objekt P. Hm·ova 15-13, alebo súčasný rozvod obojstranne ukončil' a transfer tepla do objektu p. Horova zabezpečiť vybudovaním nového rozvodu (prípoj ka pre objekt P. Horova 13-15). Z doručenej projektovej dokumentácie vyplýva, že stavebník voli prvú uvedenú alternatívu. Obe verzie ale znamenajú, že je nevyhnutné nové hydraulické vyregulovanie príslušnej vetvy. 

Pri tomto riešení sa dodávka tepla a TÚV do objektu P.Horova 13-15 dostane do stavu, kedy časť rozvodu nachád::ajúca sa objekte P. H01·ova 17-19 prestane byť pod dohl'adom dodávate/'a tepla, čo môže viesť k závislosti na vôli vlastníkov, čo sa týka prístupu za účelom kontroly, opráv a pod. At/ohol by nastať aj stav, že dôjde k odizo/ovaniu potrubia a úniku tepla do priestorov objektu P. H01·ova 17-19. 

Z ryšie uvedeného teda ryp!_Wa, že pri rea!l::ácii Stavby by pritom celkom určite došlo k zásahu do súst my tepelných zariadení prevád::kovaných spoločnosťou Teplo GGE, a to konkrétne k jjdckému odpojeniu od týchto tepelných zariadeni, preto je nevyhnutné a logické, aby uvedenému konaniu predchádzal súhlas dodávatel'a tepla. 
V.:Vsledkom reali=ácie Stavby je totč odpojenie sa stavebníka od centralizovaného zásobovania teplom (ďalej len "CZT") s vážnymi dôsledkami pre dodávate/'a ako prevádzkovate/'a CZT, avšak najmä pre zostávajúcich odberateľov z CZT. Spoločnosť Teplo GGE má za to, že: hradiska zázljmov, ktoré chráni zákon o tepelnej energetike nie je realizácia Stavby vo verejnom záujme, pričom poukazujeme pritom najmä na tieto následky: 

(a) odpojenie sa od CZT bude viesť k :níf:eniu množstva tepla dodaného odberateľom, t.j. hodnoty, ktorá je rozhodujúca pre určenie maximálnej ceny tepla v zmysle ust. § 7 ods. 2 vyhlášky Úradu č. 22212013 Z.::., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (ďaltij len "vyhi6Ika Úradu o cenovej regulácii"); náklady za teplo, ktoré doposiaľ znášal stavebník budú po odpojení znášať zostávajúci odberatelia, a teda odpojenie sa od CZT bude mať za následok nárast ceny tepla pre zostávajúcich odberatel'ov. 
Priemerná celková spotreba objektu za posledných S rokov bola 444 tis kWh (Ú K + TUf), pre objektivitu uvád::ame, že od r. 2009 je klesajúci trend a za rok 2013 bol odber 39/ tis. KWh. !~vchádzajúc z priemernej hodnoty je regulačni· príkon objektu: 83,7 KW, pri zohľadnení roku 2013 je to: 7-1 KW. Ak pre výpočet dopadu na cenu tepla :oberieme {klimatické podmienl.y sa menia) hodnotu 80 kW (považujeme ju za korektnú hodnotu). zníži sa o túto hodnotl/ celkový regulačný príkon v okruhu CZT v DNV a zvýši sa cena fixnej =loiky. Pre rok 2015, kedy sa uva:=uje s ukončením odberu, a kedy cena fixnej zložky, ktorá sa viaže na RP, je navrhnutá na 146,862 EUR/KW, by vzrástla táto cena fixnej do f:ky na hodnotu 148,691 EUR . Pri prepočte ceny tepla na jednozlof:kovzi cenu a na SK, bude znamen at: že max. cena pre rok 2015 vzrastie: hodnoty 834,89 SK na hodnotu 838,35 Sk. To pri celkovom ročnom odbere tepla a TÚV v ONV: 35- 40 GWh = 126 tis. až 144 tis. GJ znamená, že ostatní obyvatelia ONV ::.a platia po odpojení predmetného objektu navyše sumu pri priemernej dodávke vo výške 135 tis. GJ * ( 838,35-83-1,89) = 467,1 tis. Sk ( 15,5 tis. EUR.) 

(b) odpojenie sa od CZTv)'volá potrebu vyregulovania súst my CZT so zvýšenými nákladmi (nad rámec 
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limitov vyplývajúcich z vyhlášky úradu č. 28312010 Z z., ktorou sa ustanovuje ro::sah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolan_Vch odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávatel'a a spôsob ich výpočtu), ktoré sa prenesú do nákladov :;a teplo pre zostávajúcich odberateľov, a to s poukazom na ust.§ 4 ods. l písm. e) vyhlášky Úradu o cenovej regulácii. Je totiž nevyhnutné oabezpečit: aby v prípade, že by sa objekt H01·ova 17-19 odpojil od CZT, nebolo zásobovanie teplom a teplou vodou objektu nasledzljúcom ::a týmto objektom prerušené. To znamená, že je potrebné pre vnútorný ro-:::vod objektu p. H orava 17-19 vybudoval' vlastn_V rozvod, čo spôso bf nevyhnutné nové hydraulické vyregulovanie príslušnej vetvy. 
(c) odpojenie sa od CZT bude viest' k nárastu nevyužitých kapacít na VJírobu a rozvod tepla na vymed:.enom území dodávateľa, ktoré nemožno preniest' do oprávnen_Vch nákladov pre zostávajúcich odberatel'ov, a to s pouka:om na ust. § 4 ods. 3 písm. b) Vyhlášky úradu o cenovej regulácii. 

Z uveden;vch dôvodov, spoločnosť Teplo GGE vykonávajúc pôsobnosť dotknutého orgánu v zmysle ust. § 12 ods. IO oákona o tepelnej energetike a v rozsahu svojej pôsobnosti vyp(wajúcej z ust.§ 22 ods. 3 a§ 36 ods. 7 zákona Ô'tepelnej energetike vyjadruje svoj nesúhlas s plánovanou Stavbou. Uvedené :ávä::né stanovisko nenahrád:;;a žiadne predchádzajúce záväzné stanovisko. 

Stavebný úrad námietky dotknutého orgánu uvedené v bode 21 nevyhodnocuje. Vysvetlenie je uvedené v odôvodnení rozhodnutia. 

22. Námietkv účastníkov konania: 
l. Stavebníci: vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Pavla Rorova č. 17-19, Bratislava, v zastúpení splnomocneným zástupcom Ing. Petrom Móroczom, Šipošovské K.račany č. 257, 930 03 Kostolné Kračany, vzniesli námietky listom zo dňa 18.02.2015, doručeným na správny orgán dňa 20.02.2015, ktoré smerujú voči záväznému stanovisku dodávateľa tepla, spoločnosti TEPLO GGE, s.r.o., ako dotknutého orgánu v zmysle § 140b stavebného zákona, ktoré uvádzame v skrátenom znení: 

" ... Splnomocnený zástupca v stavebnom konaní na s tavbu "VStavba kotolne bytového domu - Pavla Horova 17-19 v Bratislave", na pooemkoch parc. č. 2149116 a 2149/17 v k. ú. Devínska Nová Ves, spoločnosť EUROPE INVEST UNION, s.r.o., Amadeho Kračany č. 489, 930 03 Kos/o Iné Kračany, v zas lúpení stavebníkov: vlas tnŕkov bytov a nehy tových priestorov bytového domu Pavla Horova 17-19 vB ratislave, týmto v zákonnej le hote podáva námietlw voči závä;;nému stanovisku dodávateľa tep la spoločnosti Teplo GGE, s. r.o., a to= nižšie uveden.vch dôvodov. Predovšetkým by sme si dovoli li poukáoať na ust.§ 126 ods. l stavebného oákona podľa ktorého, ak sa konanie podľa tohto ::ákona dot;'ka záujmov chránených predpismi o ochrane- -:.dravia ľudí, o utváraní a ochrane zdrav~Vch ::ivotných podmienok, vodách, o ochrane prírodn_Vch lieéiv_Vch kúpeľov a prírodných lieči vých :::dr oj ov, o ochrane poľnohospodárskeho pôd neho fondu, o lesoch a lesnom hos -podárstve, o opatreniach na ochranu ov:dušia, o ochrane a ryu ::ití n erastného bohatstva, o kultúrnych pamiatkach, o štátnej ochrane prírody, o po:3iarnej ochrane, na :::aistenie be::pečnosti a ochrany ::dravia pri práci, o odpadoch, o veterinárnej starost/i vos ti, o vplyvoch n a:: ivotné prostredie, o jadrovej be:.pečnosti jadrových ::ariadeni, o prevencii závažných priernyselných havárií, o správe štátn.vch hraníc, o pozem n_Vc h kom uni káciác h, od rálwch, o civilnom letectve, o vnútro::emskej plavbe, o energerike, o tepelnej energetike, o elektroni cf._ých komunikáciách, o verejn_l';ch vod ovadoch a verejJ~Í'ch kanali záciách, o civ iln ej ochrane, o inšpekcii práce a o-štátnej geologickej správe, ro::: hoduje stavebný úrad na základe oáväoného stanoviska dotknutého o rgánu podla§ !.JOa, ktorý upi at1luj e po':iadm>J..y podlá osobitných predpisov. ' 

Osobimým predpisom je zákon č. 657/2004 Zo .. v platnom onen i. 
Podl'a § 36 ods. l ::ákona č. 65712004 Z::., v platnom :::není: "Na ochranu sústcn:v tepeln:Vch :::ariadenf sa :riaďujú ochranné pásma.'' 
Podl'a § 36 ods. 2 ::ákona é. 657/2004 Z.:::. v platnom :není:" Ochranné pásmo je priestor v bezprosirednej blízkosti tepelného zariadenia, ktmý je určeni' na zabezpečenie jeho spoľahlivej a plynulej prevád::::ky a na ::abe::pečenie ochrany života, :;dravia, zdravia osôb a majetku. 11 

Podľa§ 36 ods. 6 zákona č. 65712004 Z.:. v platnom znení: 11Ak sú :::ariadenia rozvodu tepla vedené v technickom suteréne budov alebo v kolektore in5niers!.v·ych sietí alebo ak je odov:dávacia stanica tepla umiestnená priamo v budove, ochranné pásmo sa nevymed::uje. " 
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Podľa§ 36 ods. 7 zákona č. 657/2004 Z.z. v platnom znení :"V ochranných pásmach je bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu držitel'a povolenia na rozvod tepla zakázané vykonávať a) činnosti, ktoré by mohli ohrozil' sústavu tepelných zariadení, plynulosť a bezpečnosť} ej prevádzky a údržby alebo pri kt01ých by mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb, život alebo zdravie osôb a majetok (najmä práce s horľavinami a výbušninami alebo ich uskladňovanie, preja:dy !'ažkých mechanizmov), 
b) stavebné práce a výsadbu trval_Vch porastov. " 
Podľa§ 36 ods. 8 zákona č. 65712004 Z.z. v platnom znení: Predchádzajúci súhlas podl'a odseku 7 musí obsahovať podmien/..y, za akých bo/udelený, a prikladá sa k návr fm na územné rozhodnutie alebo k žiadosti o stavebné povolenie; stavebný úrad podmienky tohto súhlasu nepreskúmava. " 

Z projektovej dokumentácie a prehlásenia projektanta Ing. Michala Kmeťa- TEPLOPROJEKT, Gorkého 56, 036 OJ Martin (pozn. :súčasť spisového materiálu) je zrejmé, že tepelná prípoj ka bytového domu P. H01·ova 17-19 v Bratislave je vedená pod stropom l. NP- v technickom suteréne bu dovy a plánôvanými úpravami nedochádza v zmysle§ 36 ods. 6 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej 
energetike v znení neskorších predpisov k zása/zu do oc!zramzélzo pásma jestvujúcich sietí a zariadení dodávateľa tepfa na vymedzenom území, spoločnosti Teplo GGE, s.r.o. 
V príčinnej súvislosti s obsahom ustanovenia§ 36 ods. 2 zákona é. 657/2004 Z.z., v platnom znení je zrejmé, žiadatelia nežiadajú povoliť práce v ochrannom pásme. 
"Dodávateľ tepla ako dotknutý orgán chráni v predmetnom konaní verejné záujmy podľa osobitného predpisu ( § 36 ods. 7 zákona č. 65712004 Z.z.). Z§ 36 ods. 7 zákona č. 65712004 Z.z. vyplýva, f.e držitel' povolenia na rozvod tepla (dodávateľ tepla) vystupujúci v konaní pod/'a stavebného zákona ako dotknutý orgán je oprávnený na vydanie záväzného stanoviska len v tom rozsahu, či povolením predmetnej zmeny stavby, v prípade, že sa nachádza v ochralmom pásme nebude ohrozená sústava tepelných zariadení, najmä plynulosť a bezpečnosťjej prevádsky a údržby, čiže výlučne z h/'adiska ochrany stavby vo väzbe naje} och-anné pásmo. Stanovisko dotknutého orgánu, v ktorom uplatiíuje požiadavky odlišného charakteru ako mu umožňuje§ 36 ods. 7 zákona č. 657/2004 Z.z. nie je možné 

povaóovať za záväzné stanovisko (§ 140b stavebného zákona)." 
(pozn. : Odpoveď sekcie legislatívnej a právnej lv!inisterstva dopravy, výstavby a regionálneho ro::voja Slovenskej republiky č. 1575012014/02 l OSLP!z.51750 z 18 . .08. 2014 na žiadosť o stanovisko k postupu v súvislosti so zákonom č.J00/2014 Z.z., .kto1ým sa 'mení a dopÍňa zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov pre Okresný úrad Trenčín, odbor v~Vstavby a bytovej politiky). 
V zmysle vyššie uvedeného stanoviska iné ustanovenie zákona č. 65712004 Zz. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov pôsobnosť dodávateľa tepla vo vzťahu k stavebnému konaniu ne upravuje. Všetky ostatné námietky uplatnené v záväznom stanovisku dodávateľom tepla, spoločnosťou Teplo GGE, s.r.o., sú preto odlišného charakte111 ako umožňuje ust.§ 36 ods. 7 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. 

Máme zato, =e dodávateľ tepla na vymedzenom území spoločnosť Teplo GGE, s.r.o. nebola oprávnená na vydanie záväzného stanoviska v uvedenom ro=sahu a preto žiadame stavebný úrad, aby spo-mínané závä:::né stanovisko spoločnosti Teplo GGE, s.r.o. nebral do úvahy, nakol'ko v tomto konkrétnom prípade nieje v súlade s§ 36 ods. 7 zákona č. 65712004 Z.z. o tepelnej energetike v znení 
neskorších predpisov. 
Zároveň žiadame stavebný úrad aby be:odkladne vydal stavebné povolenie. 

2. Dodávate!' tepla: Teplo GGE, s.r.o., so sídlom Robotnícka 2160, Považská Bystrica, 
v zastúpení spoločnost" ou Capitol Legal Group s.r.o., so sídlom Kollárovo námestie 20, 
Bratislava, ako účastník konania vzniesol námietky listom zo dňa 20.02.2015, doručeným 
na správny orgán dňa 23.02.2015, ktor.é uvádzame v plnom znení: 

V :mysle ust. §59 ods. l písm. c) zákona é. 5 011976 Zb. o ú= emno mp lánovani a stavebnom poriadku (stavebný :::ákon) v :::nen i neskorš ich predpisov (ďa l ej len "stavebný :::ákon'') je účastníkom stavebného konania aj osoba, ktor ej ta ké postaveni e vyp ~}'Va= os o bitného predpis u. 
Osobitným predpiso mj et ie:: zákon č. 65712004 Z.=· ot epelnej energetike v :není neskorších predpisov (ďa lej len "::;ákon ot epelnej energetike"). V :mys le ust. § 12 ods. JO :::ákona o tepelnej energetike 11Dodávateľ tepla má súčasne postavenie účastníka konania podľa osobitného predpisu, ak sa povoľuje výstavba sústavy tepelných zariadeni alebo jej časti na vyme ctenom územi dodávate/a =o ::.dr oja tepla v centralizovanom zásobovaní t ep/om.'' Uvedené plat Í aj pri :me nác h a úpravách v existujúcich sústavách tepe Iných zariadeni, pre ktoré sa VJť:ad uje stavebné pavol enie(§ 12 ods. ll zákona o tepelnej e nerge l ike). 
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Spo l očnosť Teplo GGE s. r.o. so sídlom Robotnícka 2160, O 17 Ol Považská Bystrica, IČO: 36 012 424, zápis:v Obchodnom registri Okresného súdu Tren čin, odd Sro, vložka č. 35441 R (ďalej len "Teplo GGE") je dodávateľom tepla na vy med zenom ľcemí, na ktor om sa povoľl!J. e v_Vstavba sústm)'lepelných zariadení, ktor á j epr edmetom t ohto stave b né h o kon ani a. 
Dôkaz: povolen ie ú ra du pre r eg uláci u s i et'ovýc h odve t vi č. 20 06T 0179 - 7. zmena (príloha obsahujúca u rče ni e vymed::e né ho územ ia) 
Stavebný úrad vy::val n ašzt spoločnost' na predloženie nám ie tok k povol'ovanej stavbe "Vstavba kotolne bytového domu- Pavla Horoval 7-19", súp. čis lo 614~ na pozemkoch parc. č. 2149116 a 21-!9117 v k. ú. Devínska Nová Ves (ktorá zahi'ňa aj návrh nového zdroja vykurovania a prípravy TV (tepelné čeJpad/á}) (ďalej len 11S tavba ''), ktoré začalo na základe =.iadosti v !astn ikov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici P. H01·ova 17-19 v Bratislave, zastúpených splnomocneným zástupcom EUROPE INVEST UN! ON, s.r.o., Amadeho Kračan y č. 489, Kosto/n é Kračany (ďalej len "stavebník'1. Spoločnost' Teplo GGE ako účastník predmetného stavebného konania, v zastúpení sp lačnosťou Capitol Lego l Group s.r.o. so sídlom Kol/árovo námestie 20, 8 ll 06 Brat is/ava, l ČO: 36 833 15 l, zápis v Obchodnom registri Okres ného súdu Bratislava/, oddiel: Sro, vl ož ka č. -!7908/B, týmto predkladá stavebnému úradu svoje nasledavné námietkv: 

{/)stavebnému konaniu nepredchádzalo vvdanie záväzného stanoviska obce o sú lade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou ro::voja obce v oblasti tepelnej energetiky v :mysle ust. § 12 ods. 8 zákona o tepelnej energetike; 
{2) povot'ovaná Stavba zasahuje neprípustnVm spôsobom do vlastníc/..vch a imích práv (spoločnost i Teplo GGE) k pozemkom a stavbám, a to do práv vvp!Vvajúcich zo zákonnVch vecnVch bremien: {3) povoľovan á Stavba zasahuje neprípustnVm spôsobom do vlastníckvch a inVch práv (spoločnosti Teplo GGE) vvp/Vvajúcich z imlch právnvch oredpisov. konlo-étne :::o zákona o tepelnej energetike. Námietky ztvedené pod písmenami (b) a (c) povaiuje účastník konania za t::v. občianskoprávne námiet/..y, t.j. námietky, ktoré prekračujú rozsah právomoci stavebného úradu alebo spolupôsobiac ich orgáJ?OV štátnej moci. Pri občianskoprávnych námietkach je stavebn~V úrad povinný postupovať podl'a ust. § 137 ods. l a 2 stavebného :::.ákona, tj. v prvom rade sa pokúsit' o dosiahnutie dohody medzi dotknutými účastníkmi (t.j. med::i stavebníkom a spoločnosťou Teplo GGE}, resp. odká:::.at' účastníka, ktO!JÍ námietku podal na súd a stavebné konanie až do ro:hodnutia súdu prerušiť. 

Jednotlivé námietky bli=šie odôvodňujeme v nasledujúcich častiach tohto podania. l. 
Námietka uvedená pod č. l 
V =mysle ust.§ 46 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konani (správny poriadok} v onen i neskorších predpisov (ďalej len 11Správny poriadok 1

): 
11Ro:::.hodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnJími právnymi predpismi, musí ho vydal orgán na to prislušn~V, musi vychádzať ::o spol'ahlivo :::.isteného stavu veci a musi obsahovat'predpisané náležitosti." Uvedené pritom platí aj na stavebné povolenie. V omysle ust.§ 12 ods. 8 zákona o tepelnej energetike (v oneni od 1.5 .2014): "Výstavbu sústavy tepeln;ich :::.ariadení s celkovým inštalovan_Vm tepelným v_Vkonom od 100 kW vrátane do l O lvflV možno uskutočn it' len na :::.áklade závä:::.ného stanoviska obce o súlade pripravovanej výstavby sústmy tepeln_Vch :::.ariadeni s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky", a to postupom podl'a § 12 ods. 2 cé 7 :::.ákona o tepelnej energetike a formou rozhodnutia vydaného v správnom konaní(§ 31 písm. c) a§ 37 ;ákona o tepelnej energetike}. 

V zmysle§ 12 ods. ll zákona o tepelnej energetike (v znení od l. 5.20 1-1}: "Ustanovenia odsekov l a:' l O sa primerane vzťahujú aj na ::meny a úpravy v existujúcich sústavách tepelných :::ariadení pre ktoré so 1y!.aduje povolenie podl'a osobitného predpisu." 
Sústavou tepelných zariadení sa rozumejú "zariadenia na výrobu, ro::vod alebo spotrebu tepla 11 (§ 2 pism. /)zákona o lepe/nej energetike). 
Z uvedeného vypl_"Vva, :že kcédému stavebnému konaniu, ktorého predmetom je t:Vstavba sústa1J' tepeln_Vch zariadeni s inštalovaným tepeln:Vm VJíkonom od 100 kW do JO lv!W ale bo zmena a úprava v e.-cistujúcich sústavách tepeln_Vch zariadení musí predchád:::at' konanie o vydanie záväzného stanoviska obce uskutočnené v súlade s 1yššie uveden~Vmi ustanoveniami zákona o tepelnej energetike. v tomto konaní má obec tief posúdil: nakol'ko sa údaje v projektovej dokumentácii Stavby :;hodujú so skutočnosťou a vyhodnoär; č i plánované zariadenie spadá pod v_vššie uvedenú ro:::.hodovaciu pôsobnost' obce. 
Záväzné stanovisko obce l'}dané podl'a § 12 ods. 8 :ákona o tepelnej energetike má pritom povahu osobitného povolenia na ':{'stavbu zariadenia na výrobu tepla (sui generis), be:: ktorého nemožno súsravu tepelných :::.a riadení postav it; ale ani stavebne povoli( Zmienené konanie o vydanie :::ávä:::.ného stanoviska doposiaľ neprebehlo, a tak máme ::a to, ie prípadné vydanie stavebného povolenia stavebníkovi by :::.namenalo porušenie ::.á kona o tepelnej energetike. 
Žiadame preto, aby stavebn)~ úrad s poukazom na ust. § 29 ods. l správneho poriadku prerušil prebiehajúce stavebné konanie a v.v:::.val stavebníka na doplnenie podkladov k !:iadosti o "ydan ie 
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stavebného povolenia, konkrétne o právoplatné ro::hodnutie obce o záväznom stanovisku o sú lade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadeni s koncepciou ro::voja obce v oblasti tepelnej energetiky vydané podľa§ 12 ods. 8 zákona o tepelnej energetike. 
ll. Ob čianskoprávna námietka uvedená pod č. 2 
V :mysle ust. § 137 ods. l stavebného zákona: "Stavebné úrady vykonávajúce konanie podla tohto zákona, sa pokúsia vždy aj o dosiahnutie dohody účastníkov pri tých námietkach, ktoré vyplývajú z vlastnickych alebo iných práv k pozemkom a stavbám, ale prekračujú rozsah právomoci stavebného úrodu alebo spolu pôsobiacich orgánov štátnej moci. " 
Podľa ust.§ 139 ods. l pism. b) stavebného zákona, pod pojmom "iné práva k pozemkom a stavbám ,, sa podľa povahy prípadu rozumie 11právo vyplývajúce:: vecného bremeno spojeného s pozemkom alebo stavbou 11

• 

Spoločnosť Teplo GGE ako dr iiteľ povolenia Úradu na 1:í'robu t ep/a a rozvod tepla disponuje s účinnosťou od 1.5.2014 oprávnením "vykonáv at' na cudzích nehnutel'nostiach povolenú činnosť na sús tave tepelných zariadení alebo na jej časti, ak jej výstavba bola povolená podla stavebných predpisov" (ust. § l O ods. l písm. e} zákona o tepelnej energetike}. Ako pritom vyplýva z ust. § l O ods. 8 a ll zákona o t epelnej energetike, táto povinnost' má pov alm vecného bremena spojeného s vlastníctvom nehnuteľnosti a patridriftel'ovi povolenia. 
Spo Io čnost' Teplo GGE pritom disponuje vyššie uvedeným právom vypl_Vvajúcim:: vecného bremena práve vo vzťahu k budove, vo -v::t'ahu ku ktorej sa povof!ujú príslušné stavebné práce, tj. k budove bytového domu na ulici P. H01·ova č. 17- 19, v l.1orej sa nachádza sústava tepeln:Vch zariadeni, ktoré prevád::.kzlje účastník konania ako dodávate/' tepla. 
Stavebník je pritom z vyššie uvedeného vecného bremena povinn); strpieť nielen umiestnenie sústavy tepelných zariadení prevádzkovaných dodávate/'om tepla v spomínaných objektoch, ale tiež prevádzku týchto za riadeni, t.j. distribúciu a dodávku tepla prostredníctvom týchto zariadeni do príslušn.Vch objektov spotreby tepla. Prípadná výstavba vlastného zdroja tepla by tak znamenala nedovolený zásah do uvedených zákonných vecných bremien a porušenie práv, Á1oré z nich vyplývajú oprávnenému z vecného bremena. Odpojeni'e sa od súst my tepelných zariadeni má !ogiclg; za následok znemožnenie alebo v.Vrazné obmedzenie vykonáva ni a povolenej činnosti na týchto zariadeniach, a teda následok, kto1ý je v priamom rozpore s obsahom práva držiteľa povolenia na ro::vod tepla vyplývajúceho z vecného bremena. Predpokladom zásahu je teda dohoda stavebníka (ako povinného z vecného bremena) s dr:=iteľom povolenia na výrobu a ro =vod tepla (ako oprávneným: vecného bremena) alebo pred chád::ajúce ::rušenie vecných bremien na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví postupom podľa§ l O ods. 13 až 16 zákona o tepelnej energetike. Keďže :=ia den z týchto predpokladov nie je v súčas nosti naplnený, povolenie výstavby vlastného zdroja tepla pre stavebníka by znamenalo nedovolený zásah do iných práv spoločnosti Teplo GGE k pozemkom a stavbám (do práv z vecného bremena), ktoré nieje st avebn.V úrad oprávnený v rámci stavebného konania rozhodnúť. 

Spo l očnosť Teplo GGE preto vznáša túto občianskoprávnu námietku v zmysle ust. § 137 ods. l stavebného zákona a ::iada stavebný úrad, aby pri jej posudzovaní postupoval podl'a ust.§ 137 ods. l a:': 3 stavebného zákona. 
Ili. Občianskoprávna námietka uvedená pod č. 3 
Pod /'a ust.§ 139 ods. l písm. c) stavebného zákona, pod pojmom )né práva k pozemkom a stavbám" sa podľa povahy prípadu rozumie aj "právo vyplývajúce:: in;lch právnych predpisov". 
Pod!' a ust.§ 22 ods. 3 ::ákona o tepelnej energetike: uzásah do sústavy tepelných zariadení je mo:né vykona!' len so súhlas orn jej prevád::kovateľa alebo dodávateľa tepla." 
Po=iadavka na súhlas dodávate/'a pri zásahoch do sústary tepelných zariadeníje v_ýs!edkom novelizácie zákona o tepelnej energetike účinnej od 1.5.2014 (zákon č. 10012014 Z z.) a jej cie/'omje podmieniť súhlasom dodávateľa akýkoľvek zásah do zariadení, kt01ými sa zabezpečuje dodávka tepla. Ako uvádza dôvodová správa k novele zákona o tepelnej energetike (zákon č. l 00/2014 Z z.), "zakazzife sa akfkol\•ek zásah do tepelného zariadenia, verejného ro::vodu alebo prípojf..__-v tepla. Zásah je mo:=né vykonat' len so súhlasom prevád::.kovatef'a alebo dodávateľa tepla." Účelom je pritom ochrana sústavy tepeln:Vch zariadeni pred ::.ásahrni, ktoré môžu ohroz it'} ej plynulú a be:::pečnú prevád::ku. 
Z projektovej dokumentácie Stavby je pritom zrejmé, :'e pri st avebn;ich prácach by došlo k zása/nt do súst my tepeln_Vch ::.ariadení prevádzkovan.Vch dodávatel'om. Účastník konania ako dodávateľ tepla však tento súhlas stavebníkovi neudelil. 
Spoločnosť Teplo GGE preto túto námietku v:::náša ako námietku občianskoprávnu v ::;mysle ust. § 137 ods. l stavebného zákona . 
IV. 
Návrh na rozhodnutie vo veci samej 
Z dôvodov uveden_Vch v predchád::.ajúcich · častiach tohto podania preto navrhujeme, aby prŕslušn_ľ; stavebn_V úrad žiadost' stavebníka o vydanie stm;ebného povolenia na Stavbu zamietol. 
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Stavebný úrad námietky uvedené v bode 22.1 - nevyhodnocuje, námietky uvedené v bode 
22.2 -zamieta. 
Vyhodnotenie námietok je v odôvodnení tobto rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie sa vlastníkom bytov a nebytových priestorov Pavla Horova 17-19 a občanom, 
ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byt' stavbou dotknuté, doručuje verejnou vyhláškou, 
ktorá sa vyvesí na dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Msč Bratislava Devínska 
Nová Ves, so sídlom na Novo veskej 17 l A, Bratislava a vo vchodoch bytového domu na ul. 
Pavla Horova 17-19, Bratislava. 15-ty deň vyvesenia je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 

Odôvodnenie: 
Stavebníci vlastníci bytov a nebytových priestorov Pavla Horova 17-19, Bratislava, 
zastúpení splnomocneným zástupcom EUROPE INVEST UNION, s.r.o., Amadeho Kračany č. 
489, Kostolné Kračany, podali dňa 06.10.2014 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 
stavbu "Vstavba kotolne bytového domu - Pavla Horova 17-19", na pozemkoch parc. č. 
2149/16 a 2149/17 v k. ú. Devínska Nová Ves. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 
V zmysle § 39a ods. 3 písm. c) zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa na uvedenú stavbu rozhodnutie 
o umiestnení stavby nevyžaduje. 
Žiadateľ, na základe výzvy stavebného úradu č. DNV 2014/1358/popl!KR zo dňa 13.10.2014, 
uhradil správny poplatok podľa položky 60 písm. c) bodu 2 zákona č.145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov, vo výške l 00,- eur bezhotovostným prevodom dňa 
29.10.2014. 

·. Nakoľko žiadosť o vydanie stavebného povolenia neobsahovala predpísané náležitosti, stavebný 
úrad konanie prerušil rozhodnutím č. DNV 2014/135/preruš!KR zo dňa 30.10.2014 s výzvou na 
doplnenie podania v lehote do 60 dní. 
Po doložení všetkých požadovaných dokladov (posledný doldad doručený správnemu orgánu 
dňa 27.01.2015) stavebný úrad listom č. DNV 2015-14/1358/ozsk/KR zo dňa 10.02.2015 
oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania verejnou 
vyhláškou na horeuvedenú stavbu. 
Na začatie stavebného konania boli stavebnému úradu doručené námietk)' účastníkov konania: 

stavebníkov: vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Pavla Horova 
č. 17-19, Bratislava, v zastúpení splnomocneným zástupcom Ing. Petrom Móroczom, 
Šipošovské Kračany č. 257, 930 03 Kostolné Kračany, listom zo dňa 18.02.2015, 
doručeným na správny orgán dňa 20.02.2015, ktoré smen~ú voči záväznému stanovisku 
dodávateľa tepla, spoločnosti TEPLO GGE, s.r.o., ako dotknutého orgánu v zmysle § 140b 
stavebného zákona, 
dodávateľa tepla: Teplo GGE, s.r.o., so sídlom Robotnícka 2160, Považská Bystrica, 
v zastúpení spoločnosťou Capitol Legal Group s.r.o., so sídlom Kollárovo námestie 20, 
Bratislava, listom zo dňa 20.02.2015, doručeným na správny orgán diía 23.02.2015. 

Stavebný úrad v zmysle § 140 b ods. 4 stavebného zákona si vyžiadal od dotknutého orgánu 
stanovisko k námietkan1 listom č. 20 15-14/1358/námietky1!KR zo dňa 06.03.2015. Taktiež 
vyzval stavebníka listom č. 2015-14/1358/námietky2!KR zo dňa 09.03.2015 na zaujatie 
stanoviska k vzneseným nán1ietkam. Zároveň stavebné konanie rozhodnutím č. DNV 2015-
14/1358/preruš/I<.R zo dňa 09.03.2015 prerušil. 
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Dňa 19.03.2015 bolo stavebnému úradu doručené písomné stanovisko dotknutého orgánu -dodávateľa tepla k námietkam stavebníka voči záväznému stanovisku, v ktorom dotlmutý orgán nvádza, že trvá na svojom nesúhlase s plánovanou stavbou a svoje záväzné stanovisko nemení. 
Dňa 27.03.2015 stavebníci, v zastúpení spoločnosťou EUROPE INVEST UNION, s.r.o., Kostolné Kračany, poskytli stavebnému úradu svoje stanovisko k námietkam účastníka konania listom zo dňa 26.03.2015, kde poukázali najmä na to: 
- že uvedená stavba je súčasťou hÍbkovej obnovy bytového domu na ulici P. H01·ova 17-19 v Bratislave, ktorý je zároveň pilotným objektom modelu obnovy budov na budovy s takmer nulovou potrebou energie v súlade s medzinárodným projektom EÚ-GUGLE zo 7. rámcového programu (kapitola Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR) -"Zníženie emisií skleníkových plynov pri obnove miest a ich časti", 

že Projekt zastrešujú Magistrát hl.mesta SR Bratislavy (kancelária hlavnej architektky), Rada pre zelené budovy a Technický skúšobný ústav stavebný n.o. a je zároveň súčasťou "Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy" , bod 5.1.4 Spoločné opatrenia pre sektor budov, Opatrenie 1.4.A Podpora vzorových riešení budov, 
- že úlohou projektu je riešiť problematiku znižovania potreby a spotreby energie v bytových domoch zlepšením tepelnej ochrany budov vrátane ich zatepľovania a zmenami v technických systémoch, ktoré je potrebné chápať v kontexte udržateľného rozvoja mesta na základe spolupráce s vedou a výskumom, 
- že cieľom projektu uvedeného modelu hÍbkovej obnovy je dosiahnuť koncept energetickej hospodárnosti budovy, zabezpečujúci energetickú efektívnosť samotnej budovy pri jej užívani. a zníženie energetickej náročnosti (skutočnej spotreby energie ) v rámci mestskej časti, kde sa budova nachádza, 
- že všetky aspekty procesu hÍbkovej obnovy sa budú monitorovať a vyhodnocovať - od energetickej hospodárnosti obnovovanej budovy až·po vybrané finančné schémy - čím sa preukáže technický, environmentálny a ekonomicko - sociálny aspe1:t tohto inteligentného prístupu, 
- že realizáciou plánovanej hÍbkovej obnovy pilotného objektu v zmysle technických požiadaviek projektu EÚ-GUGLE ( ultranízkoenergetich:ý štandard výstavby): súčinitel' prechodu tepla U vo W/(m2 K) stavebných konštrukcií- odporúčaná hodnota podl'a STN 730540-2:2012 

potreba energie na vykurovanie - maximálne Y, z rozpätia triedy B 
(S: 40 kWh/(m2.a) pod!' a Vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. 
potreba energie na prípravu teplej vody -maximálne Y, z rozpätia triedy B (S: 20 kWhl(m2.a) podl'a Vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. 
primárna energia- maximálne horná hodnota energetickej triedy Al 
( 63 kWb/(m2 a) podľa Vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. sa u bytového domu na ulici P.Horova 17-19 vBratislave, Msč Devínska Nová Ves vzmysle "Teplotechnického posudku časť f7_vpočet dodanej energie, primárnej energie a emisii CO,·· Ing. Ľuboslavy Fufal'ovej zníži : 

- potreba energie na vv!curovanie pri zohľadnení strát pri výrobe a tepelných ziskov zo súčasnej hodnoty 93,32 kWh/( m2
. a) u CZT na 8,91 kWh/( m2

• a), čo je o 90, 45 %, - potreba energie na prípravu TV pri zohľadnení strát pri výrobe a distribúcii TV zo súčasnej hodnoty 41,34 k\Vh/( m2
. a) u CZT na 12,05 kWh/( m2

• a), čo je o 70,85 %, - globálny ukazovatel': primárna energia objektu zo súčasnej hodnoty 238,60 kWh!( m2
. a) u CZT na 58,52 kWh/( m2

• a), čo je o 75, 47 %, 
- emisie CO? zo súčasnej hodnoty 39,85 kg/( m2

. a) u CZT na 6,14 kg/( m2
• a), čo je o 84, 59 % , resp. zo !50 884 kg C02 za rok u CZT na 23 248 kg C02 za rok, čo je úspora 127,64 tony C02 za rok oproti CZT, 
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že bytový dom na ulici P. Horova 17-19 v Bratislave sa tak stane prvým obnoveným bytovým domom v uvedenej mestskej časti, ktorý v zmysle Vyhlášky MDVRR č. 364/2012 Z.z. bude zaradený podľa potreby energie na vykurovanie a prípravu TV, ako aj celkovej potreby energie v budove do triedy energetickej hospodárnosti budov A a zároveň podľa globálneho ukazovateľa :primárna energia do triedy energetickej hospodárnosti budov Al. Stavebníci dňa 27.03.2015 taktiež doplnili do projektovej dokumentácie detail odpojenia ležatých úsekov stúpačiek vykurovania od existujúcich ležatých rozvodov a časť PD -zdravotnotechnická inštalácia (vodovodné rozvody). 
Stavebný úrad listom č. 2015-14/1358/min/K.R zo dňa 30.04.2015 si vyžiadal potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska od Ministerstva hospodárstva SR, ktoré je nadriadeným orgánom dotknutého orgánu. 

Dňa 01.06.2015 bolo stavebnému úradu doručené vyjadrenie Ministerstva hospodárstva SR pod " č. 18642/2015-4!30-26503 zo dňa 28.05.2015, ktoré potvrdilo stanovisko dotknutého orgánu. Stavebníci doručili stavebnému úradu ďalšie relevantné doklady k ukončeniu odberu tepla: dňa 17.06.2015: žiadosť o vyčíslenie ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy CZT v zmysle Vyhlášky ÚRSO č. 283/2010, návrh dohody o skončení dodávky a odberu tepla zo dňa 19.03.2015 a vyjadrenie dodávateľa tepla k žiadosti o ukončenie odberu; 
dňa 22.06.2015: zápisnicu zo schôdze vlastníkov bytov a NbP byiového domu P. Horova 17-19 v Bratislave konanej dňa 18.06.2015, uznesenie č. 4/2014-2/0972 (odsúhlasenie neobjednania tepla u dodávateľa tepla v dôsledku ukončenia príslušnej zmluvy o dodávke a odbere tepla). 

Vysvetlenie k námietkam dotknutého orgánu uvedeným vo vÝroku rozhodnutia v bode 21: Stavebný úrad k nesúhlasnému záväznému stanovisku dotlmutého orgánu uvádza: Predmetná stavba je súčasťou hÍbkovej obnovy bytového domu na ulici P. Horova !7-19 v Bratislave a stavebný úrad vydal dňa 19.01.2015 stavebné povolenie pod číslom DNY 201411 I 83/G/47/Gš,KR na obnovu a zateplenie bytového domu - P. Horova 17-19. Byiový dom je zároveň pilotným objektom modelu obnovy budov na budovy s takmer nulovou potrebou energie v súlade s medzinárodným projektom EÚ-GUGLE - European cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in sustainable Energy - Európske mestá ako lídri smerom k trvalo udržateľnej energii zo 7. rámcového programu (kapitola Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR) "FP7-ENER -GY- SMARTCITIES-2012 Demonstration of nearly Zero Carbon Building Renovation for cities and districts"- "Zníženie emisií skleníkových plynov pri obnove miest a ich častí". 
Projekt zastrešujú Magistrát hl. mesta SR Bratislavy (kancelária hlavnej architekiky), Rada pre zelené budovy a Technický skúšobný ústav stavebný n.o. a je zároveň súčasťou "Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy" , bod 5.1.4 Spoločné opatrenia pre sektor budov, Opatrenie 1.4.A Po.dpora vzorových riešení budov. Projektovým riešením sú splnené požiadavky zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vrátane poslednej novely zákonom č. 100/2014 Z.z. Riešenie vyžaduje výstavbu nového tepelného zariadenia s celkovým inštalovaným tepelným výkonom do l OO kW. Realizáciou plánovanej hÍbkovej obnovy pilotného objektu v zmysle technických požiadaviek projektu EÚ-GUGLE (ultranízkoenergetid:ý štandard výstavby) sa v bytovom dome na ulici P. Ho rova I 7-19 v Bratislave, v zmysle "Teplotechnického posudku časť F)ípočet dodanej energie, primárnej energie a emisií CO:-·· zníži : - potreba enewie na vvkurovanie pri zohľadnení strát pri výrobe a tepelných ziskov zo súčasnej hodnoty 93,32 kWh/( m2 

• a) u CZT na 8,91 kWh/( m2
. a), čo je o 90,45 %, 
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- potreba energie na prípravu TV pri zohľadnení strát pri výrobe a distribúcii TV zo súčasnej hodnoty 41,34 kWh/( n/. a) u CZT na 12,05 kWh/( m2
. a), čo je o 70,85 %, - globálny ukazovateľ: primárna energia objektu zo súčasnej hodnoty 238,60 kWh/( m2

. a) u CZT na 58,52 kWh/( m2
. a), čo je o 75,47 %, 

- emisie CO? zo súčasnej hodnoty 39,85 kg/( m2 a) u CZT na 6,14 kg/( m2 a ), čo je o 84,59 % 
Bytový dom na ulici P.Horova 17-19 v Bratislave sa tak môže stať prvým obnoveným bytovým domom v uvedenej mestskej časti, ktorý v zmysle Vyhlášky MDVRR č. 364/2012 Z.z. bude zaradený podľa potreby energie na vykurovanie a prípravu TV, ako aj celkovej potreby energie v budove do triedy energetickej hospodárnosti budov A_a zároveň podľa globálneho ukazovateľa: primárna energia do triedy energetickej hospodárnosti budov Al. V prípade hytového domu P. Horova 17-19 sa jedná o ojedinelý prípad takéhoto riešenia, ktorý vyžaduje odpojenie od CZT pre účely splnenia cieľov výskumu. Dôsledky odpojenia od CZT uvádzané v stanovisku dodávateľa tepla sú čisto ekonomického charakteru (nárast ceny tepla pre zostávajúcich odberateľov; rast nákladov za teplo, čo sa premieta do ceny tepla). Stavebný úrad posúdil technickú stránku odpojenia od CZT je názoru, že povolením stavby nebudú ohrozené verejné záujmy z hľadiska bezpečnosti osôb, života a zdravia a majetku, ani záujmy chránené osobitnými predpismi (t.j. zákon o tepelnej energetike) 

Dňa 31.12.2015 končí účinnosť Zmluvy o dodávke a odbere tepla, ktorá bola zmluvnými stranami uzavretá v roku 2006 na dobu určitú. Stavebníci nemajú na zimné obdobie dohodnutý odber tepla, rozhodli sa neuzatvoril' zmluvu s dodávateľom tepla na ďalšie obdobie. Podľa názoru stavebného úradu stavebníci majú právo ukončiť odber a zabezpečiť pre svoju potrebu nový zdroj tepla. Z vyššie uvedených dôvodov stavebný úrad povoľuje realizáciu tejto stavby. 

Vyhodnotenie námietok účastníkov konania uvedenÝch vo výroku rozhodnutia v bode 22: Bod 22.1 

Stavebný úrad námietky stavebníkov, ktoré smerujú voči záväznému stanovisku dodávateľa tepla, nevyqodnocuje, nalcoľko ich posúdil nadriadený orgán - Ministerstvo hospodárstva 'SR vo svojom vyjadrení pod č. 18642/2015-4130-26503 zo dňa 28.05.2015, ktoré potvrdilo stanovisko dotknutého orgánu. 
Bod 22.2 
Stavebný úrad námietky účastníka konania fy Teplo GGE, s.r.o., Považská Bystrica vyhodnocuje nasledovne: 

Podľa § 12 ods. 8 zákona č. 657/2004 Z.z., v platnom znení: "Výstavbu sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom od l OO kW vrátane do l O }dW možno uskutočniť len na základe záväzného stanoviska obce o súlade pripravovanej výstavby sústavy .tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky." ... 
Z projektovej dokumentácie vypracovanej oprávnenou osobou Ing. Michalom Kmeť om -Teploprojek't, Gorkého 56, Martin, je zrejmé, že navrhovaný nový zdroj tepla na báze obnoviteľných zdrojov energie má menovitý inštalovaný tepelný výkon menší ako 100 kW (tepelné čerpadlá 4 ks x 15,73 kW + doplnkové/záložné elektrické výhrevné vložky v akumulačnom a výhrevnom zásobniku 4 ks x 6,0 kW + prírubové elek'trické vložky v trivalentnom zásobníkovom ohrievači TV 2 ks x 6,0 kW= 98,92 kW). 
Nakoľko sa v predmetnom stavebnom konaní jedná o povoľovanie alternatívneho zdroja energie (tepelné čerpadlá) s celkovým inštalovaným tepelným výkonom do l OO kW, stavebný 
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úrad nevyžaduje predloženie záväzného stanoviska obce o posúdení súladu stavby s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky. 
Podľa§ 139 ods. l zákona č. 5011976 Z.z. (stavebný zákon) v platnom znení: "Pod pojmom "iné práva k pozemkom a stavbám" použitým v spojení" vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich" sa podľa povahy prípadu rozumie a) užívanie pozem!at alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo us!attočniť stavbu alebo jej zmenu. 

b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou, c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov, d) užívanie pozem!at alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z Á101·ej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu. 
Podľa § l:iJn ods. l zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v planom znení: "Vecné bremená obinedzujú vlastníka nehnutelí1ej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo t1piet: niečoho sa zdržať alebo niečo kona( Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú buď spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe. " 
Podľa ust.§ 15ln ods. 2 zákona č. 4011964 Z. z. Občiansky zákonník: v platnom znení:" Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa. " 

Podľa ust.§ 15lo ods. l zákona č. 4011964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení:" Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydrfmcím ): ustanovenia § 134 tu platia obdobne. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností." ·· 
Podľa ust. § 34 ods. l zákona č. I 62/!995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nelmuteľnostiam v platnom znení: "Práva k nehnutelízostiam uvedené v§ l ods. l (aj vecné bremen), ktoré vznikli. zmenili sa alebo zanikli zo zákona, rozhodnutím štátneho orgánu, príklepom licitátora na verejnej dražbe, vydržaním, prírastkom a spracovaním, práva k nehnuteľnostiam osvedčené notárom, ako aj práva k nehnutelízostiam vyplývajúce ::nájomných zmlúv o prevode správy majet!at štátu alebo z iných skutočností svedčiacich o zverení správy majetku obce alebo správy majetku vyššieho územného celku sa do katastra zapisujú záznamom, a to na základe verejných listín a iných listín. Zá:::namom sa ::;apisuje i zmena poradia záložných práv z dohody zálofných veriteľov o poradí ich zálo:f.n;Jch práv ro:::hodujzícom na ich uspokojenie. " 

Podľa ust. § 37 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v platnom znení : "Ola·esný úrad oznámi tým osobám; kt01ých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté, fe vyk01ral zápis do katastra ::;á::;namom, a to do 15 dní odo d11a zápisu práva do katastra. " 

Podľa ust. § l O ods. l zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení : ,. Dr". it el' povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom ro::.sahu a vo verejnom zázgme a) vstupovať na cudzie pozemky a cud:::ích objektov a zariadení v rozsa/nt a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, b) pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia odstrmíovať a okliešťovať na cudzích pozemkoch stromy a iné porasty, ktoré ohrozzgzí bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky sústavy tepelných zariadení, ak tak po predchádzajúcej v.v.:w neurobil ich vlastník; 1•ý:::va musí byť vlastníkovi doručená podľa odsekuJ. 
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c) pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia upravovať na cudzích pozemkoch trvalé porasty, 
d) zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce verejný rozvod tepla a zariadenia určené na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu us!wtočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého rozhodnutia, 
e) vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na sústave tepelných zariadení alebo na jej časti, ak jej výstavba bola povolená podľa stavebných predpisov. " 
Podľa ust. § lO ods. 8 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení: "Povinnosti._ zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku l sú vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom nehnuteľnosti. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je oprávnený podať držiteľ povolenia." 

Podľa ust. § l O ods. 9 zákona č. 657/2004 z. z. o tepelnej energetike v platnom znení: "Vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu; náhrada sa poskyt~!fe za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledkt1 uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia, okrem výmery, za ktorú vlastníkovi patrí primeraná jednorazová náhrada podľa odseku 12." 
Podľa ust§ lO ods. IO zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení: "Nárok na primeramíjednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena možno uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo d1?a, keď sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení zákonného vecného bremena držiteľom povolenia dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľon1 povolenia a pri zákonných vecných bremenách podľa odseku l písm. d) a e) odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena držiteľom povolenia zaniká. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. " 

Podľa ust.§ lO ods. l I zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení: "Práva zodpovedajúce vecným bremenám patria držiteľovi povolenia. " 
V kontexte popísaných ustanovení je zrejmé, že správny orgán je oprávnený vykonať záznam na základe návrhu držiteľa povolenia. Na vykonanie záznamu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní resp. vykonanie záznamu níe je výsledkom konania tak ako tomu je v prípade tzv. vkladového konania podľa § 28 a nasl. katastrálneho zákona. Z ust. § 34 ods.l katastrálneho zákona je zrejmé, že záznamom sa zapisujú aj práva k nehnuteľnostiam, ktoré vznikli ex lege. V tomto prípade sa jedná o zákonné vecné bremeno v zmysle ust. § l O ods.! zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v platnom znení. V prípade záznamu je teda ·podstatnou právna skutočnosť, ktorá odôvodňuje vykonanie záznamu o práve k nehnuteľnosti resp. existencia právnej normy, ktorá zakladá dôvodnosť vykonania záznamu do katastra nehnuteľnosti. Záznam, ktorý vykoná okresný úrad, má evidenčný charal."ter, ktorý nemá vplyv na vznik práva k nehnuteľnosti, keďže to vzniklo zo zákona na rozdiel napr. od vkladu práva zo zmluVy vykonaného na základe rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Záznan1 je možné vykonať vo všeobecnosti dokonca bez návrhu, avšak právny predpis osobitný v danej veci oprávňuje na podanie návrhu v zmysle § l O ods.8 zákona č. 657/2004 Z.z., v platnom znení špeciálny subjekt, ktorým je držiteľ povolenia, podstatným je právny dôvod vykonania záznamu. Z uvedeného je zrejmé, že sa jedná o podstatný rozdiel 
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oproti vecným bremenám vznikqjúcim na základe zmluvy medzi oprávneným a povinným, kedy 
právo z vecného bremena vzniká vkladom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností (§29 katastrálneho zákona). 
V danej veci stavebný úrad nevyhodnotil námietku účastníka konania ako občianskoprávnu námietku podľa§ 137 stavebného zákona, ktorá by zakladala ďalší postup podľa§ 137 ods. l až 
ods.3 stavebného zákona. Rozsah zákonného vecného bremena držiteľa oprávnenia má jasne daný verejnoprávny prvok vychádzajúci z verejného práva, rozsah oprávnení je jasne a zrozumiteľne daný normou verejného práva a jeho výkon držiteľom povolenia sa uskutočňuje vo verejnom záujme. Vo všeobecnosti je potrebné uviesť, že zákonnými vecnými bremenami podľa zákona o tepelnej energetike sú povinnosti vlastnika spojené s vlastníctvom 
nehnuteľnosti, ktoré zodpovedajú oprávneniam držiteľa povolenia vymenovaným v § l O ods. l zákona o energetike (napr. oprávneniu držiteľa povolenia zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zast;tvaného územia obce verejný rozvod tepla a zariadenia určené na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na 
ochranu života, zdravia a majetku osôb), ako aj povinnosti, obmedzenia a súvisiace zákazy spojené s vlastníctvom pozemku v ochrannom pásme podľa zákona o tepelnej energetike. V 
danej veci nedochádza podľa názoru stavebného úradu k zásahu do práva držiteľa vecného bremena uplatniť si oprávnenia z vecného bremena v zmysle osobitného právneho predpisu. Objekt na ulici P. Horova 17-19 je postavený ako stredná sekcia bytového domu s tromi 
sekciami objektov od čísla P.Horova 13 po číslo P.Horova 23. Uvedené objekty sú zásobované zo spoločnej odovzdávacej stanice tepla teplom a teplou vodou, pričom aj vnútorné horizontálne 
rozvody sú pre tieto objekty spoločné. Prechádzajú od objektu P.Horova 23-21, kde je zároveň 
umiestnená nž vyššie spomenutá odovzdávacia stanica tepla, a pokračujú cez dotknutý objekt P. Horova 17-19 do objektu P. Horova 15-13. Ako vyplýva znárnietok účastníka stavebného 
konania, uplatňuje si tento práve na časť spoločných vnútorných horizontálnych rozvodov tepla 
prechádzajúcich objektom P.Horova 17-19 v zmysle ust. !O ods. l písm. e) zákona o tepelnej energetike vecné bremeno spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti spočívajúce v povinnosti 
"vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na sústave tepelných zariadení alebo 
na jej časti, ak jej výstavba bola povolená podľa stavebných predpisov. " Stavebník je pritom povinný strpieť nielen mniestnenie vyššie uvedených horizontálnych rozvodov, ale aj ich 
prevádzku t.j. distribúciu a dodávku tepla prostredníctvom týchto rozvodov do príslušných objektov spotreby tepla. V zásade teda ide o povinnosť stavebníkov ako spoluvlastníkov stavby 
bytového domu strpieť výkon práva držiteľa povolenia alebo ním poverenej osoby v rozsahu a spôsobom podľa§ 10 ods. l písm. e) zákona o tepelnej energetike. 
Z projektovej dokumentácie "V stavba kotolne bytového domu P. Horova 17-19 v Bratislave, časť Vykurovanie - zdroj tepla vypracovanej oprávneným projektantom Ing. Michalom 
Krneťom - TEPLOPROJEKT , Gorkého 56, 036 Ol Martin je zrejmé, že súčasné spoločné vnútorné horizontálne rozvody zostanú zachované, neprestanú plniť svoj účel a nebude tým dotlmuté ani právo účastníka stavebného konania dodávať teplo prostredníctvom týchto rozvodov do príslušných objektov spotreby tepla; zároveň nepríde k žiadnej zmene obsahu práv 
a povinností účastníka stavebného konania a teda ani k znemožneniu alebo výraznému obmedzeniu vykonávania povolenej činnosti. Pri rešpektovani ústavnej podmienky núteného obmedzenia vlastníckeho práva len v "nevylmutnej miere'· je nedovolený zásah do vyššie 
uvedených zálmnných bremien k predmetnej časti nehnuteľnosti a porušenie práv, ktoré z neho 
vyplývajú oprávnenému z vecného bremena, vylúčený. Stavebníkom predložená projektová dokumentácia v predmetnom stavebnom konaní sa skladá 
z časti Vykurovanie - zdroj tepla, ktorá rieši vlastný nový zdroj tepla objektu a nové ležaté 
rozvody vykurovania a z časti Zdravotechnika, ktorá rieši nové rozvody zásobovania teplou vodou objektu P.Horova 17-19. 
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Odpojenie sa stavebníka od spoločných vnútorných horizontálnych rozvodov vykurovania, 
ktoré v súčasnosti prevádzkuje účastník konania, je znázornené na doplnenom detaile, z ktorého 
jednoznačne vyplýva, že stavebné úpravy sa týkajú výlučne ležatých stúpačkových rozvodov 
vykurovania vo vlastnictve stavebnika bez zásahu do tepelného zariadenia, verejného rozvodu 
alebo prípojky tepla prevádzkovaných účastnikom stavebného konania. 
V projektovej dokumentácii časť Zdravotechnika je riešenie bez akéhokoľvek zásahu zo strany 
stavebníka do súčasných spoločných vnútorných horizontálnych rozvodov teplej vody a 
samotné odpojenie je posunuté až za uzatváracie ventily jednotlivých stúpačkových rozvodov 
teplej vody vo vlastníctve dotknutého objektu P.Horova 17-19. 

Z predloženej projektovej dokumentácie je zrejmé, že zásah do sústavy tepelných zariadeni 
spočíva v odpojení sa od spoločných vnútorných horizontálnych rozvodov vedených 
v pivničných priestoroch v bytovom dome až za uzatváracími ventilmi jednotlivých 
stúpačkových rozvodov teplej vody (vo vlastnictve stavebm'kov), čo je zásah, ktorý neohrozí 
plynulú a bezpečnú prevádzku a údržbu ostávajúcej sústavy tepelných zariadeni. Stavebníci 
svojou stavebnou činnosťou nezasiahnu do rozvodov prevádzkovaných účastníkom stavebného 
konania, riešia vykurovanie a zásobovanie teplou vodou výlučne vlastnými rozvodmi 
a zariadeniami. 

Vzhl'adom na vyššie uvedené stavebný úrad námietky uvedené v bode 22.2 výrokovej časti 
rozhodnutia zamieta. 

V stavebnom konani boli predložené tieto doklady: výpis z listu vlastníctva č. 3418, 2 x 
projektová dokumentácia, ktorá spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu, súhlasné 
vyjadrenia horeuvedených dotknutých orgánov. Všetky stanoviská sú súčasťou spisového 
materiálu, všetky podmienky dotknutých orgánov boli zapracované do vyššie uvedeného 
rozhodnutia a stavebník je povinný ich splniť do kolaudácie stavby. ·. V stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal žiadosť a priložené doklady v zmysle ustanoveni 
§62 ods. l a 2 stavebného zákona, pričom zistil, že povolením realizácie predmetnej stavby 
nebudú ohrozené verejné záujmy, ani ohrozené práva a právom chránené záujmy dotknutých 
účastníkov konania. 

Stavebný úrad v stavebnom konaní nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného 
povolenia. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti stavebný úrad rozhodol talc, ako znie výrok. 

Toto rozhodnutie sa vlastníkom bytov a nebytových priestorov Pavla Horova 17-19 a občanom, 
ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť stavbou dotknuté, doručuje verejnou vyhláškou, 
ktorá sa vyvesí na dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke MsČ Bratislava 
Devínska Nová Ves, so sídlom na Novoveskej 17/A, Bratislava a vo vchodoch bytového domu 
na ul. Pavla Horova 17-19, Bratislava. 15-ty deň vyvesenia je dňom doručenia tohto 
rozhodnutia. 
Správca objektu Stavebné bytové družstvo Bratislava IV, Polianky 9, 844 37 Bratislava a MsČ 
Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, Bratislava vyznačia deň vyvesenia a zvesenia 
tohto rozhodnutia, opatria ho svojou pečiatkou a po uplynutí lehoty doložia do spisu na 
stavebný úrad. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie (podľa§ 54 správneho poriadku) do 15 dní 
odo dňa jeho oznámenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal - Mestská časť 
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Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 17/ A, 843 l O Bratislava. Odvolacím orgánom je 
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Lamačská cesta 8, 845 14 
Bratislava. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
Príloha: - kópia KKM s vyznačením objektu 

Vyvesené dňa: tl-o- ll. f..o(7 
Pečiatka, podpis: (!:!" 

• ~ ít-'11• ~~~d Delvfnska Hov6 Ves Doručí sa : , -, l oveS<ó 17 IA Účastníci konania. 11 
ll i ll t i s Ili v a 

~k 
l n Jambor 

tarosta 
Mes e · časti Bratislava 

Devmska Nová Ves 

Zvesené dňa: 

Pečiatka, podpis 

l. EUROPE INVEST UNION, s.r.o., Amadeho K.račariy č. 489, 930 03 Kostolné Kračany -
splnomocnenec 

2. Stavebné bytové družstvo Bratislava IV, Polianky 9, 844 37 Bratislava- správca bytového 
domu (so žiadosťou o vyvesenie tohto oznámenia vo vchodoch bytového domu na 
Pavla Horova 17-19, Bratislava) 3. Hlavné mesto SR Bratislava, zastúpené primátorom, Primaciálne nám. l, 814 99 Bratislava 

4. Teplo GGE, s.r.o., Robotnícka 2160, 017 Ol Považská Bystrica 5. Teplo GGE, s.r.o., stredisko Prevádzka tepelného hospodárstva Devínska Nová Ves, 
Eisnerova ul. 25, 841 07 Bratislava 6. Ing. Michal Kmeť- TEPLOPROJEKT, Gorkého č. 56, 036 Ol Martin- projektant 

7. Vlastníci bytov a nebytových priestorov a občanía, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu 
byť stavbou dotknuté- doručované verejnou vyhláškou prostredníctvom správcu Ďalej sa doručuje: 

8. Msč Bratislava Devínska Nová Ves, oddelenie výstavby a životného prostredia -
(so žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia na úradnej tabuli a internetovej stránke) 

Na vedomie: 
9. · Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, 

Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava l O. Hasičský a záchranný útvar hl.m. SR Bratislavy, Staromestská 6, 811 03 Bratislava l 
ll. RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8, P .0. Box 26, 820 09 Bratislava 12. Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 Ol Bratislava 13. Teplo GGE, s.r.o., Rozkvet 2058/125,017 Ol Považská Bystrica 14. Teplo GGE, s.r.o., stredisko Prevádzka tepelného hospodárstva Devínska Nová Ves, 

Eisnerova ul. 25, 841 07 Bratislava 
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