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Vaše číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 
 P-15671/1792/2018  18. októbra 2018 

Vec 
Petícia „za čisté ovzdušie pre občanov Lipského ulice v Bratislave“ –odpoveď 
 

Dňa 5.9. 2018 nám bola doručená petícia obyvateľov Lipského ulice za čisté ovzdušie pre 
občanov Lipského ulice v Bratislave, kde žiadate, aby sa bezodkladne zastavilo vykurovanie 
a kúrenie tuhým palivom prevádzky pizzérie Black Rose na Harmincovej ulici a dňa 26.9.2018 
bola petícia doplnená. 
 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný 
úrad“) podľa ustanovenia § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) 
v nadväznosti na ustanovenie § 7a písm. (i) zákona číslo 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom 
meste“) a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na ustanovenie § 1 písm. c) 
zákona číslo 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie a o zmene a doplnení zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na ustanovenie § 2 
písm. e) zákona číslo 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy 
na obce a na vyššie územné celky, v znení neskorších predpisov a orgán štátneho stavebného 
dohľadu podľa § 98 ods. (2)  písmeno e) stavebného zákona, vykonala dňa 25.09.2018 štátny 
stavebný dohľad v reštaurácii BLACK ROSE, ulica Harmincova 3, Bratislava, na pozemku 
CKN parcely číslo 2753/10, katastrálne územie Dúbravka, z dôvodu doručenia podnetu na 
zistenie a preverenie dokumentácie a prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia. 
Štátneho stavebného dohľadu sa zúčastnil Alexander Lengyel, konateľ spoločnosti Blac Rose, 
s.r.o. a zamestnanci STARZ a zamestnanec mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
Pri šetrení podnetu boli predložené nasledovné doklady:  

- Rozhodnutie č.j. 10244/200l-ŠZU/Ry zo dňa 23.11.2001, vydané Ministerstvom 
zdravotníctva SR, hlavný hygienik,  

- Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby prístrešku a terasy č. OR/5448/07/Só zo dňa 
26.06.2007,  

- Rozhodnutie mestskej časti Bratislava-Dúbravka, č.1152/06/OJPA – Org/H Pf zo dňa 
09.03.2006 ktorým schvaľuje prevádzkový režim prevádzky, 

- — Odovzdávací protokol (záručný list) k ukončenej stavby pizzovej pece s technologickou 
plochou 135x 135 crn v reštaurácii Black Rose zo dňa 01.08. 2007 vyhotovený 
spoločnosťou HERD STUDIO,  Pezinok, 

- Certifikát preukázania zhody č. A 10.8/01/11 96/I/C/C04 pre komínový systém PRE-
SPOR NOV UNIVERZAL, menovitá svetlosť DN 120÷300 mm. zo dňa 23.10. 2001, 
vydaný Technickým skúšobným ústavom stavebným (TSUS) Bratislava,  



 
 

- Záznam č. 111/2018 o výsledku kontroly vydaný Slovenskou inšpekciou životného 
prostredia č. 6538-29195/33/2018/Hri zo dňa10.09.2018. 

 
 
Zistený skutkový stav z obhliadky:  

V reštaurácii Black Rose sa používajú dva druhy spaľovacích zariadení a to  teplovzdušný 
kozub     s liatinovou kozubovou vložkou na vykurovanie, nachádzajúci sa na uzatvorenej terase 
reštaurácie a murovaná pec na pečenie pizze ( pizzová pec). Obe zariadenia sú vyústené do 
spoločného murovaného komína, ktorý je vyvedený nad strechou reštaurácie. Ústie komína sa 
nachádza vo výške cca 9 m nad terénom a výška komína nad strechou je cca 5 m. Teplovzdušný 
kozub s kozubovou vložkou je určený na vykurovanie reštauračných priestorov (uzatvorenej terasy) 
a spaľuje sa v ňom drevené palivo (dubové, bukové drevo). Krb sa výlučne používa na vykurovanie 
len v zimnom období. V prechodnom období sa priestory reštaurácie podľa potreby vykurujú 
elektrickým vykurovaním. V čase šetrenia podnetu nebol krb v činnosti. 

Murovaná pizzová pec je v prevádzke od roku 2007 pre zákazníkov tejto reštaurácie. Na 
vyhriatie pece a jej prevádzku sa používa len bukové a dubové drevo (polienka). V čase obhliadky 
bola pizzová pec uvedená do prevádzky a prebiehalo pečenie pizze. Následne bola vykonaná 
vizuálna obhliadka komína z exteriéru, nebol zistený takmer žiadny dym z ústia komína  a nebol 
ani cítiť v blízkom okolí žiadny zápach z jej prevádzky. Obhliadka bola vykonaná opätovne po cca 
pol hodine s rovnakým výsledkom. 

 
Bola predložená kópia Rozhodnutia číslo 10244/2001-SZU/Ry, ktoré vydalo 

Ministerstvo zdravotníctva SR, Hlavný hygienik SR, v ktorom dal súhlas na používanie pece, 
ktorá je určená na pečenie pizze v reštauračných zariadeniach.  

 
Záznam č. 111/2018 o výsledku kontroly vykonanej Slovenskou inšpekciou životného 

prostredia zo dňa 10.09.2018, v ktorom je v závere uvedené: „Znečisťovanie ovzdušia z 
prevádzky pizzovej pece na tuhé palivo (bukové a dubové drevo), ktoré bolo predmetom podnetu 
sa  v čase jeho šetrenia nepreukázalo a nebol cítiť zápach v okolitom ovzduší. Vyústenie spalín  
z pizzovej pece je murovaným komínom, ktorý spĺňa požiadavky na zabezpečenie rozptylu emisií 
znečisťujúcich látok podľa prílohy č. 9. vyhlášky MZP SR č.410/2012 Z.z.. ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.  

 
Konateľ spoločnosti Blac Rose, s.r.o., Alexander Lengyel, v čase obhliadky predložil 

k nahliadnutiu žiadosť adresovanú Magistrátu hl. mesta SR Bratislava, oddelenie životného 
prostredia zo dňa 11.01.2005 o stanovisko k malému zdroju znečisťovania ovzdušia a list zo 
dňa 14.02.2005,  ktorým predložil doplňujúce údaje pre vydanie súhlasu.  

 
Nakoľko nebol predložený súhlas na prevádzku malého zdroja znečisťovania 

ovzdušia, z toho dôvodu stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ako orgán štátneho 
stavebného dohľadu, na základe vykonanej obhliadky dňa 25.09.2018 a zisteného stavu veci, 
vyzval listom č. SU-15168/4745/2018/Hr zo dňa 05.10.2018 prevádzkovateľa reštaurácie, 
spoločnosť s obchodným menom Black Rose, s.r.o. v zastúpení Alexander Lengyel – konateľ 
spoločnosti, aby v lehote do 60 dní od doručenia tejto výzvy vykonal nápravu a predložil doklad 
– súhlas na prevádzku malého zdroja znečisťovania ovzdušia.  

 
 

       Ing. Rastislav Bagar 
              prednosta 
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