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Príhovor
Milí stavebníci, určite ste sa stretli s vyjadrením ,že „ kto nestaval , ten nevie do čoho ide“. Už ste
možno počuli , že existujú stavby , ktoré sú už postavené 7. rok , ale nie sú doposiaľ obývané. Minuli sa im
peniaze ? Možno dodnes nie sú napojení na inžinierske siete ( IS). S takouto praxou sa bohužiaľ stretávame
aj my. Práve teraz odovzdávame dom na kľúč kde stavebník kúpil „ stavebný pozemok“ bez IS. Našťastie pri
našej výstavbe nízkoenergetických domov montovanou technológiou SIP potrebujeme len elektriku a tak sme
mohli kontinuálne pokračovať v realizácii domu aj bez vody. Momentálne sa siete ako je voda a kanalizácia
dobudovávajú a stavebník tak bude môcť dostať kolaudačné rozhodnutie o používaní stavby a riadne ju
užívať.
To nás viedlo k tomu, aby sme poskytli dôležité informácie práve Vám, budúcim staviteľom, ktorí
sa ešte len rozhodujú o tom či dať prednosť kúpe už staršieho domu, do ktorého obvykle treba veľa investovať
alebo si postaviť rodinný dom svojpomocne či na kľúč, presne podľa Vašich predstáv a finančných možností.
Tento e-book je práve pre Vás, milí stavitelia, ktorí túžia po novom, „na mieru šitom“ rodinnom dome.

Z obsahu vyberáme, ktoré KROKY by ste mali podniknúť ešte pred samotnou
výstavbou rodinného domu. Zodpovieme Vám na otázky typu :
-

-

Vybrať si najskôr projekt domu a potom hľadať optimálny stavebný pozemok ?
Vybrať si najskôr pozemok a kúpiť ho, lebo je za dobrú cenu a následne riešiť projekt rodinného
domu ?
Ako a kde si overiť či na vytipovanom pozemku, ktorý je v ponuke bude možné aj naozaj realizovať
Váš vysnívaný rodinný dom ?
Sú inžinierske siete ( IS ako je elektrika, voda, kanalizácia, plyn a pod. ) v dosahu stavebného
pozemku alebo už sú priamo na pozemku ?
Aké podklady musím predložiť a aké úrady musím „obehať“ , aby som mohol dostať vytúžené
stavebné povolenie ?

Toto, milí stavebníci, je 5 základných otázok, na ktoré sa budeme snažiť dať odpoveď. Veľa
trpezlivosti a inšpirácie Vám prajú Peter a Danka Tatranskí, konatelia spoločnosti TATRA INVEST
CONSULTING s.r.o.
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AKO ZAČAŤ STAVBU RODINNÉHO DOMU 1 ČASŤ

1. KROK : VÝBER OPTMÁLNEHO STAVEBNÉHO POZEMKU
Samotný výber optimálneho stavebného pozemku pre rodinný dom je najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré
budete musieť ako budúci stavebník urobiť. Z toho dôvodu je dôležité tomuto kroku venovať náležitú pozornosť. Je
dôležité si uvedomiť, že si nevyberáme len pozemok, ale súčasne aj miesto, kde chceme stráviť možno celý svoj život.

V prvom rade si musíme uvedomiť, aký rodinný dom vlastne chceme na ňom postaviť. Na aký účel má
slúžiť. Má to byť menší 2 izb. „štartovací“ dom, ktorý neskôr môžem bez problémov predať alebo dom, kde
viem, že budem žiť a aj pracovať. To je dôležitý faktor, ktorý ovplyvňuje skutočnosť či nakoniec nebudeme
musieť bývať v „dvojgeneračnom“, veľkom dome, kde nám postupne s pribúdajúcim vekom môže klesať
príjem, budú stúpať náklady na správu domu a zostaneme v ňom len dvaja. Z praxe je nám známy jav, že
veľké domy sa oveľa ťažšie predávajú. Nie je nič výnimočné, keď sa veľký dom nakoniec predá s veľkou
stratou a doba predaja je aj 4-5 rokov. Vrátime sa ale k samotnému pozemku. Vytipovanie vhodnej lokality
(polohy) s ohľadom na dochádzku do Vášho zamestnania, dochádzku detí do školy, záujmové krúžky,
športové tréningy, dosah MHD, dostupnosť služieb, obchodov, zdravotníckych služieb a pod., je mimoriadne
2
dôležití faktor. Za najdôležitejší faktor pri výbere stavebného pozemku považujeme pomer ceny za m
k polohe a vybavenosti sieťami. Z tohto dôvodu sa budeme touto témou ďalej zaoberať.

V KOMPLETNOM VYDANÍ SA DOZVIETE :


Aké výmery pozemkov sú vhodné na menšie
rodinné domy.



S čím musím počítať pri kúpe veľkého
pozemku.
Prejsť na kompletné vydanie
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2. KROK : AKÝ PROJEKT ZVOLIŤ K PLOCHE STAVEBNÉHO POZEMKU
§ 6 „ Odstupy stavieb“

V zásade stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo
obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.
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. V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými
domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností.
V týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialenosti od spoločných hraníc pozemkov.
Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť najmenej 3 m
od kraja pozemnej komunikácie. Táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavených
medzerách radovej zástavby.
Ďalším aspektom pri výbere pozemku je svahovitosť terénu, ktorá hrá významnú úlohu vzhľadom
na budúce finančné nároky. Rovinaté a mierne svahovité pozemky sú ideálnejšie na zakladanie.
Svahovité pozemky je potrebné upravovať, robiť náročné výkopové práve .
Opäť z vlastnej skúsenosti: Kúpili sme pozemok, ktorý na prvý pohľad nevykazoval veľké
prevýšenie, avšak nakoniec sa vykopalo neuveriteľných 720 „tatroviek“ zeminy . Zeminu
vykopanú z pozemku je potrebné aj niekam vyviesť a následne budovať zložité oporné múry, terasy
a pod., čo niekedy neprimerane predraží celú výstavbu. Napriek tomu je tu možná alternatíva
zakladania stavieb na zemných skrutkách, ktoré takúto stavbu nepredražujú. Viac
na
http://www.zemneskrutky.sk/galerie . Keďže sme sa stali certifikovaným špecialistom aj na
predaj a montáž zemných skrutiek , kde vidíme aj my obrovskú perspektívu, rozhodli sme sa aj
takouto formou priblížiť Vám, budúcim staviteľom, výhody „zakladania stavieb bez betónu“.

V KOMPLETNOM VYDANÍ SA DOZVIETE:
 Ako si sám postaviť „základy“ pre
plot, garážové státie, pergolu,
altánok, terasu ale aj menší dom
za jeden deň.

Prejsť na kompletné vydanie
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3. KROK : INŽINIERSKE SIETE A KOMUNIKÁCIE
Hlavným faktorom ovplyvňujúcim cenu pozemku je možnosť dostupného napojenia sa na inžinierske siete
s dostatočnými kapacitami, a to hlavne elektrina a ďalej podľa miestnych podmienok plyn, voda, splašková,
dažďová kanalizácia, káblová TV, telefón. Najdôležitejšie sú elektrina a plyn. Voda sa väčšinou dá získať
vŕtaním vlastnej studne a splašky sa dajú vypúšťať do izolovanej žumpy
V KOMPLETNOM VYDANÍ SA DOZVIETE:
 Kde získať potrebné informácie
o existencii potrebných sietí na
pozemku.
 Za akých podmienok je možné sa
na tieto siete napojiť.

Prejsť na kompletné vydanie

4.KROK: ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
V tejto sekcii Vás oboznámime ako postupovať pri vybavovaní povolenia výstavby domu. Aj keď odporúčame
túto, bohužiaľ, náročnú procedúru prenechať profesionálom z oblasti našich partnerov, pokúsime sa Vám v
nasledujúcich riadkoch objasniť etapy postupnosti a priebeh tohto nie jednoduchého procesu.

V KOMPLETNOM VYDANÍ SA DOZVIETE:


Kto vydáva územné rozhodnutie.



Ako urýchliť územné konanie
a stavebné povolenie.



Čo musí obsahovať žiadosť.

Prejsť na kompletné vydanie
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5. KROK : STAVEBNÉ POVOLENIE A KOLAUDÁCIA RODINNÉHO DOMU
Po preskúmaní žiadosti a dodaných príloh stavebný úrad oznámi zahájenie stavebného konania dotknutým
orgánom štátnej správy a všetkým známym účastníkom stavebného konania. Účastníkom konania sú:
navrhovateľ (stavebník) a ďalšie fyzické alebo právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k
pozemkom alebo stavbám môžu byť navrhovanou stavbou dotknuté. Účastníkom konania je aj obec, v ktorej
katastri sa navrhuje výstavba. Od nadobudnutia účinnosti novely stavebného zákona č. 237/2000 Z.z. je
účastníkom stavebného konania aj projektant, ktorý spracovával projektovú dokumentáciu stavby.

V KOMPLETNOM VYDANÍ SA DOZVIETE:
 Podrobnejšie informácie
postrehy a rady pri vybavovaní
stavebného povolenia.
 Aké dokumenty a podklady
sú potrebné a kde sa dajú
získať.

Prejsť na kompletné vydanie
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ZÁVER :
Táto PDF knižka, ktorú ste práve dočítali, je krátkou ukážkou knihy AKO ZAČAŤ STAVBU RODINNÉHO DOMU
„ Aké kroky by ste mali urobiť ešte pred samotnou výstavbou domu“
Pokiaľ ste sa rozhodli , že sa do stavby rodinného domu pustíte, odporúčame aby ste si rozšírenú verziu
knihy určite prečítali.

V knihe sa ešte dozviete :
-

Na čo si musím dávať pozor pri kúpe „stavebného pozemku“,
Kde preveriť potrebné informácie či na pozemku nie sú napr. vecné bremená, ťarchy a pod.,
Ako sa vysporiadať s členitým pozemkom,
Ako si postaviť základy drobnej stavby bez výkopov, ťažkých mechanizmov za pár minút,
Aké podklady musím mať pri vybavovaní stavebného povolenia,
Aké úrady musím „obehať“ a kto všetko musí o stavbe vedieť , aby som mohol začať s výstavbou
rodinného domu.

Prajeme Vám ešte raz veľa trpezlivosti a odhodlania pri realizácii výstavby rodinného domu, ktorý bude
presne podľa Vašich predstáv.
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