
 

 

 

M E S T O   S V Ä T Ý   J U R 

Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29,  900 21  Svätý Jur 

 

Vo Svätom Jure, 13.03.2023   číslo materiálu     

 

 

Rokovanie Mestského zastupiteľstva 

dňa 22.03.2023 

 

6. bod rokovania Rôzne 

Názov materiálu 

 

Žiadosť o schválenie jednoduchej štúdie - dodatočné povolenie 

stavby - Ondrejkovič 

Materiál obsahuje 

 

➢ Správa 

➢ Žiadosť 

➢ Technická správa pivnica 

➢ Technická správa záhr.domček (ZD) 

➢ ZD-základy 

➢ ZD-pôdorysy 

➢ ZD-strecha 

➢ ZD-rez 

➢ ZD-pohľady 

➢ Vínna pivnica výkres 

➢ Geometrický plán 

 

Návrh uznesenia: 

MsZ schvaľuje štúdiu zámeru dodatočného povolenia stavby záhradnej chaty a vínnej pivnice 

v lokalite Kukly, pre p. Ondrejkoviča  

 

Termín platnosti uznesenia:  

 

Celkový počet 

poslancov MsZ 

Prítomní 

poslanci 

Hlasoval ZA Hlasoval 

PROTI 

Zdržal sa Nehlasoval 

11      

 

Vyjadrenia členov komisií: 

Komisia finančného riadenia mesta, projektov a programov: 

Nebolo predmetom rokovania 

 

Komisia územného rozvoja výstavby a ochrany kultúrnych:   

Komisia odporúča materiál na schválenie do MsZ                             (9:0:0) 

            

Komisia pre vinohradníctvo, poľnohospodárstvo a životné prostredie : 

Nebolo predmetom rokovania. 

 

Komisia sociálnych vecí, rodiny a verejného poriadku: 

Nebolo predmetom rokovania 

 

Komisia pre šport, kultúru a podnikanie:               

Nebolo predmetom rokovania. 

          

6. 2. 



 

 

Stanovisko Mestskej rady:  

MsR odporúča materiál na schválenie do MsZ                                           (3:0:0)                                                                                          

  

 

Správa spracovateľa: 

Mestu Svätý Jur bola doručená žiadosť od p. Ondrejkoviča o schválenie jednoduchej štúdie 

investičného zámeru pre dodatočné povolenie staby v zmysle regulatívu ZaD 09/2021. 

Materiál bol spracovaný a predložený na prerokovanie do Komisie územného rozvoja 

výstavby a ochrany kultútnych pamiatok. Predložená jednoduchá štúdia zámeru 

k dodatočnému povoleniu stavby  - záhradnej chaty v lokalite Kukly – funkčné využitie 

„Záhradkárske územie“ – kód 0080, je v súlade s so záväznou časťou ÚP 09/2021 mesta 

Svätý Jur.  

Z hľadiska funkčného využitia je možné v tejto lokalite vybudovať záhradnú stavbu so 

zastavanou plochou 60 m2 pri minimálnej výmere uceleného pozemku 2 000 m2, po 

schválení rozvojovej lokality urbanistickou štúdiou v MsZ. Stanovisko KPU je kladné. 

V tomto prípade, nakoľko sa jedná o dodatočné povolenie stavby, je potrebné schváliť tento 

predložený jednoduchý zámer v orgánoch MsZ v zmysle ZaD ÚP 09/2021. 

 

 

Vyjadrenie predkladateľa: 

Predkladateľ odporúča schváliť vypracovanú jednoduchú štúdiu zámeru pre dodatočné 

stavebné povolenie stavby. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá : Ing. Šimon Gabura, primátor mesta 

Spracoval : Ing. Zuzana Vlčková, útvar strategických činností 
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S P R I E V O D N Á   S P R Á V A 

pre dodatočné stavebné povolenie 

 

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

 Investor :     Ing. Jozef ONDREJKOVIČ a manž. Emília  

 Miesto stavby : lokalita Zámočnice, k.ú. Svätý Jur  

 Parc. číslo :  2403/9 

 Názov stavby : Vínna pivnica 

 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU  A JEJ BUDÚCU   

    PREVÁDZKU 

 

 Pôvodne uvádzaná stavba ako „Pivnica so skladom“ bude zosúladená s funkčným 

využitím podľa platného ÚP v znení ZaD č.09/2021 na „Vínna pivnica“ . Podľa platných 

regulatívov sa neposudzujú ostatné regulatívy / plocha stavby, výmera pozemku/. 

 Vínna pivnica je prízemná stavba, ktorá je zapustená do svahovitého terénu pri 

vinohrade. Má zelenú zatrávnenú plochú strechu s tepelnoizolačnými vrstvami na nosnej 

stropnej konštrukcii. Základové nosné murivo je z debniacich tvárnic zaliatych zálievkovým 

betónom. Stropná konštrukcia je z prefa nosníkov a stropných vložiek Premaco. Objekt má 

horizontálnu a vertikálnu hydroizoláciu.  

 Presvetlenie je cez okenné otvory. Vstup do vínnej pivnice je orientovaný zo spodnej časti 

svahu. 

 

 3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

 

 Podkladom pre vypracovanie projektu stavby k dodatočnému stavebnému povoleniu bolo 

zameranie skutkového stavu a geometrický plán. Vínna pivnica má doplnkovú funkciu 

k záhradnému domčeku. Slúži na skladovanie vína a vinohradníckych potrieb. 

 

4. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY 

 

 SO - 1 Vínna pivnica 

 

5. ČASOVÁ VÄZBA STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU 

 

 Pozemok Vínnej pivnice je na parc. č. 2403/9, k. ú. Svätý Jur, je to extravilán mesta.  

 

6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 

 

 Užívať a prevádzkovať Vínnu pivnicu bude investor  Ing. Jozef ONDREJKOVIČ a manž. 

Emília. 

 

 

 

 

 

 

 

Svätý Jur, 02. 2023                            Vypracoval : Ing. Jozef SRNA 
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S P R I E V O D N Á   S P R Á V A 

       pre dodatočné stavebné povolenie 

 

 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

 Investor :     Ing. Jozef ONDREJKOVIČ a manž. Emília  

 Miesto stavby : lokalita Zámočnice, k.ú. Svätý Jur  

 Parc. číslo :  2403/8 

 Názov stavby : Záhradný domček 

 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU  A JEJ BUDÚCU   

    PREVÁDZKU 

 

 Pôvodne uvádzaná stavba ako „Rekreačný domček“ bude zosúladená s funkčným 

využitím podľa platného ÚP v znení ZaD č.09/2021 na „Záhradný domček“. Podľa platných 

regulatívov sa neposudzujú ostatné regulatívy / plocha stavby, výmera pozemku/. 

 Záhradný domček je prízemná stavba s obytným podkrovím, ktorá je čiastočne 

podpivničená. Strecha nad záhradným domčekom je sedlová s asfaltovou šindlovou krytinou.  

 Presvetlenie domčeka je cez okenné a dverné otvory. Vstup do záhradného domčeka je 

orientovaný z jestvujúcej poľnej cesty. 

 

 3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

 

 Návrh stavby Záhradného domčeka ako i dispozičné riešenie bolo spracované na základe 

požiadaviek  a konzultácií s investorom. Podkladom bolo zameranie skutkového stavu, 

snímka z katastrálnej mapy a vytyčovací nákres. Záhradný domček je napojený na verejnú 

inžiniersku sieť prípojkou - elektrika. Splaškové vody sú odvedené do čističky odpadových 

vôd. Zdrojom vody je jestvujúca kopaná studňa. Vykurovanie je elektrické. 

 

4. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY 

 

 SO - 1 Záhradný domček 

 

5. ČASOVÁ VÄZBA STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU 

 

 Pozemok Záhradného domčeka je na parc. č. 2403/8, k. ú. Svätý Jur, lokalita Zámočnice, 

je to extravilán Mesta Svätý Jur. 

 

6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 

 

 Záhradný domček užíva Ing. Jozef ONDREJKOVIČ a manž. Emília. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svätý Jur, 02. 2023                            Vypracoval : Ing. Jozef SRNA 






















