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Dátum: 1 5 -01- 2015 

1 Cmio zá""'""J /J /;: Číslo Sj)isu: 

Pri/Oily/nsty: Vybavuje: 

Vec: "Sklad a oporný múr- Devínska cesta", na pozemku parc.č. 3654/3 v katastrálnom území Devínska No vá V es 
Oznámenie o začatí dodatočného stavebného povolenia- verejnou vyhláškou 

Navrhovateľka (stavebníčka): Ing. Júlia Vajdová, trvale bytom Hutnícka 22, Bratislava, podala dňa 27.06.2014 žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu "Sklad a oporný múr- Devínska cesta", na pozemku parc. č. 3654/3 v katastrálnom území Devínska Nová Ves. 
Uvedeným dňom bolo začaté dodatočné stavebné konanie- verejnou vyhláškou. 
MsČ Bratislava Devínska Nová Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa pod!'a § 117 ods.! zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), podľa ustanovenia podľa ustanovenia § 61 ods. 4), § 88 ods. l písm. b a § 88a stavebného zákona 

oznamuj'e 
začatie dodatočného stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Nakol'ko stavebnému úradu sú dobre známe pomery stavby na základe štátneho stavebného dohl'adu a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby upúšťa v =ysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 
Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a najneskôr do 7 pracovných dni 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 o začatí konania, v.určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Toto oznámeníe sa doručuje verejnou vyhláškou, ktorá sa vyvesí na dobu 15 dní na úradnej tabuli a na internetovej stránke MsČ Bratislava Devínska Nová Ves. 15. deň vyvesenia je dňom doručenía tohto oznámenia, vyznačí sa deň vyvesenía a zvesenia oznámenia, a úrad ho opatrí svojou pečiatkou a po uplynutí lehoty s pripomienkami predloží do spisu na stavebný úrad. 

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc s overeným podpisom tohto účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 
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Do dokladov je možné nahliadnuť a prípadné námietky uplatniť na spoločnom stavebnom 
úrade so sídlom na Novoveskej 17/A, v stránkové dni: pondelok 8.00-J?. O- 13.00-17.00 
a stredu 8.00-12.00-13.00-16.00 hod. 

Príloha: zákres stavby 
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Doručí sa: 
(účastníci konania) 

g. Zuzana olášová 
vedúca 

ddelenia územného konania 
a stavebného poriadku 

Zvesené dňa: 
(podpis , pečiatka) 

l. Ing. Júlia Vajdová, trvale bytom Hutnícka 22, Bratislava - stavebnička 
2. Lucia Cehelníková, Kamencová 7979/30, Prešov-Solivar 
3. Ján Konečný, Revoluční 738, Bučovice, Okres Vyškov- ČR 
4. RNDr. Michal Zeman, Beňadická 3090/1, 851 06 Bratislava 
5. RNDr. Dagmar Zemanová, BeňadicKá 309011, 851 06 Bratislava 
6. Ing. PeterĎurec, Bagarova 6, 841 Ol Bratislava 
7. Ing. Milan Ra v as, V azovova 9, 811 07 Bratislava- stavebný dozor 
8. Ing. arch. Natália Helešová, Súkenická 14, 821 09 Bratislava- projektant 
9. Organizácie a občania ktorých vlastnícke alebo iné právo k pozemkom alebo stavbám 

môžu byť stavbou priamo dotknuté - doručuje sa verejnou vyhláškou podľa § 61 ods.4 
stavebného zákona, vyvesením na úradnej tabuli po dobu 15 dni 

Dotknuté orgány: 
l O. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie - odpadové 

hospodárstvo, Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 
ll. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie - ochrana prírody a 

krajiny, Odborárske nám. 3, P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 
12. Okresný úrad Bratislava, odbor pozemkový a lesný, Trenčianská 55, 821 09 Bratislava 2 
13. Hasičský a záchranný útvar hl.m.SR Ba, Radlinského 6, 811 07 Bratislava l 

Ďalej sa doručí na vyvesenie: 
14. Msč Bratislava Devínska Nová Ves,- OVDažP- so žiadost'ou o vyvesenie oznámenia 

na úradnej tabuli a internetovej stránke 

Na vedomie: 
15. MsČ Bratislava Devínska Nová Ves, zastúpená starostom 
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