
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOV Á VES 
oddelenie špeciálneho stavebného úradu- komunikácie 

Novoveská 17/A, 84310 Bratislava 

Naše číslo : 

2023-22/1529/ozsk/KOM/Kč/Ha 

Bratislava: 
16.01.2023 

Vec: "Nábytkové štúdio - SEGUM- Lamačská brána" časť stavby SO 301 Areálové 
komunikácie a spevnené plochy a SO 302 Oporné a zárubné múry na pozemkoch 
v katastrálnom území Devínska Nová Ves. 
Oznámenie o začatí stavebného konania. 

Žiadate!', stavebník SEGUM - trade s.r.o., Bosákova 5, 851 04 Bratislava, IČO: 35 699 027, 
zastúpeného spoločnosťou AHV Project Management, spol. s.r.o., Mlynské nivy 71, 821 OS 
Bratislava podal dňa 13.06.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia v stavebnom konaní 
pre stavbu s názvom "Nábytkové štúdio - SEGUM- Lamačská brána" časť stavby SO 301 
Areálové komunikácie a spevnené plochy a SO 302 Oporné a zárubné múry na pozemkoch 
parc. č. 2810/146, 2810/562,2810/564, 2810/608 v katastrálnom území Devínska Nová Ves. 

Na uvedenú stavbu bolo vydané Mestskou časťou Bratislava-Devínska Nová Ves územné 
rozhodnutie pod č. 2021-20/1392/ UR/3/PL zo dňa 25.01.2021, právoplatné dňa 22.02.2021. 

MČ Bratislava-Devínska Nová Ves ako príslušný stavebný úrad vydala podľa§ 120 zákona č. 
5 0/197 6 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov záväzné 
stanovisko pod č . 2022/súhlas/1392/Ha zo dňa 09.08.2022. 

Popis stavby: 
SO 301 Areálové komunikácie a spevnené plochy 
Stavebný objekt SO 301 rieši vybudovanie areálových chodníkov, parkovacích stojísk a 
komunikácií na pozemku stavebníka. Chodníky sú navrhnuté s krytom z dlažby, komunikácia 
parkoviska a parkovacích stojísk s krytom z drenážnej dlažby a prístupová areálová komunikácia 
s asfaltovým krytom. Povrchové odvodnenie je riešené vsakovaním (parkovacie stojiská} a 

· spádovaním do uličných vpustov, ktoré budú zaústené do areálovej dažďovej kanalizácie s 
odlučovačom ropných látok. Celkový počet parkovacích miest je 28 (27 pre parkovanie vozidiel 
a l miesto pre zšásobovanie). Základný rozmer stojísk s kolmým radením je navrhnutý 2.50 x 
5,00 m (min. šírka 2.40 m), šírka komunikácie medzí parkovacími radmi je 6,0 m. Šírka 
chodníkov je premenná od 2,0 m po 4,72 m (min. 1,75 m). 
Šírka prístupovej komunikácie je 7,0 m, na komunikácii je navrhnutý kontrolovaný vjazd/ výjazd 
vozidiel (automatické závory} . 

SO 302 Oporné a zárubné múry 
Vzhľadom na výškový rozdiel medzi rastlým terénom, osadením hlavného stavebného objektu 
(±0,00 = 172,00 m n.m. Bpv.) a niveletou prístupovej komunikácie v zóne sú v rámci stavebných 
úprav navrhnuté zárubne a oporné múry zo železobetónu s povrchovou úpravou pohl'adovým 
betónom 
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Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne 
komunikácie III., IV. triedy a účelové komunikácie, podľa §120 zákona č.50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný 
zákon"), podľa § 3a ods.4) zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "cestný zákon") a v súlade s § 88 ods. 3 § 61 stavebného zákona 

oznamuje 

začatie stavebného konania na stavbu dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. 
Nakoľko stavebnému úradu sú dobre známe pomery budúceho staveniska a žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného 
zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia tohto 
oznámenia, inak na neskoršie podané námietky stavebný úrad nebude prihliadať. V uvedenej 
lehote doložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený 

l 

o začatí konania, v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, 
že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc 
s overeným podpisom tohto účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

Do dokladov j e možné nahliadnuť a prípadné námietky uplatniť na spoločnom stavebnom úrade· 
so sídlom na Novoveskej 17/A, v stránkové dni: pondelok 8.00-12.00 - 12.30-17.00 a stredu 
8.00-12.00- 12.30-16.00 hod. 

Vybavuje: Ing Marta Hahnová 
tel. č. : 02/60201407 

Mestské časf Bratislava- Devinska Nová Ves 
oddelenie územného konania a 

atavebného poriadku- stavebný úrad 
Novovesk~ 17 l A 

843 1 O Bratislava 49 

Doručí sa (účastníci konania): 

~4----r' 
Dárius Krajčír 

starosta 
mestskej časti Bratislava 

Devínska No vá Ves 

·. 

l . SEGUM - trade s.r.o., Bosákova 5, 851 04 Bratislava Bory, a. s., Digital Park II, Einsteinova 
25, 851 Ol Bratislava - stavebník 

2. AHV Project Management, spol. s.r.o., Mlynské nivy 71, 821 OS Bratislava -
splnomocnený zástupca stavebníka 

3. Bory, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 Ol Bratislava 
4. Merkury Market Slovakia, s.r.o. , Duklianska ll , 080 Ol Prešov 
5. AHV Project Management spol. s.r.o., Mlynské nivy 71 , 821 05 Bratislava - Ing. Soňa 

Ridillová- projektant 
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účastníci konania, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov podľa § 
stavebného zákona: 
6. Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Ing. arch. Karin Lexmann, 

vedúca oddelenia stratégií rozvoja mesta a tvorby úzernnoplánovacích dokumentov, 
Primaciálne námestie l, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 

Ďalej sa doručuje na zverejnenie podl'a § 140c stavebného zákona: 
7. Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves- stavebný úrad 

Dotknuté orgány: 
8. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. l, 814 99 Bratislava 
9. Hlavné mesto SR Bratislava, OUIC, Primaciálne nám. l, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava 
l O. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. Ľ. Štúra 

35/1, 812 35 Bratislava 
ll. OÚ Bratislava, OSoŽP, odpadové hospod., Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
12. OÚ Bratislava, OSoŽP, ochrana prírody a krajiny, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
14. OÚ Bratislava, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP- ElA, Tomášikova 46,83205 

Bratislava 
17. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
19. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
20. MV SR KR PZ v Bratislave, Krajský dopr. inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
21. SZTP, Ševčenkova 19, 851 Ol Bratislava 
22. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská l, 842 50 Bratislava 
24. Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska l, 814 52 Bratislava 
26. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, P.O.BOX 292, 810 OO Bratislava 
27. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
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