
l MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA DEVÍNSKA NOV Á VES 
oddelenie špeciálneho sta'f!Jm!lre''IÍ!'!f\.lkl'frlfml:IJ.litiWfcR;--1 

Novoveská 17/A, 843 l 

Bratislava 
13.01.2015 

Naše číslo 
201511649/ozdzspd/SM 

rD~át-um~: ~1-9--0~1-~20-15----~~; 
Číslozáznam%ff l Čislosp>Su: '7 
Prílohy/listy: Vybavuje: 

Vec.: 
"S rodinných dvoj domov a 2 rodinné domy - pri Glavici" obj. SO 03 Spevnené plochv a 
komnnikácienapozemkochparc. č. 3135/27,3134/2,3131113,3135/69. 

Oznámenie o začatí stavebného konania pre povolenie dodatočnej zmeny stavby pred 
dokončenim, verejnou vyhláškou. 

Žiadate!' (stavebník) Investment Project Kappa II, spol. s.r.o., Rajská 1S, Bratislava, podal 
dňa 27.11.2014 návrh na vydanie rozhodnutia na povolenie dodatočnej zmenu stavby pred 
dokončenim na stavbu "S rodinných dvoj domov a 2 rodinné domy- pri Glavici" obj. SO 03 
Spevnené ploch v a komunikácie na pozemkoch parc. č. 313S/27, 3134/2, 3131113, 3135/69.k ú. 
Devínska Nová Ves. 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Na uvedenú stavbu bolo vydané tunajším stavebným úradom stavebné povolenie č. DNV 
2008/177/KOM/5/Gš zo dňa 09.06.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.03.2008 
a rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením, predlženie termínu ukončenia stavby zo d!la 
04.01.2012 pod č. DNV 2012-1111666/KOM/1/PLV/Gš, právoplatné dňa 31.01.2012. 

Zmena stavbv je v rozsahu: 

• Zmena rozmerov prístupového chodníka. Chodnik je vybudovaný o šírke 1,70m 
(pôvodná šírka bola navrhovaná 2,00m), dÍžky 156,00m a z betónovej dlažby o výmere 
240m2 

• V zrealizovani dvoch priechodov pre chodcov. 
• V zmene sklonových parametrov miestnej komunikácie (vyspádovanie je realizované 

smerom k bytovému domu). 

Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne 
komunikácie III., IV. triedy a účelové komunikácie (ďalej len "špeciálny stavebný úrad") pod!' a 
§120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), podľa§ 3a ods.4) zákona č.l35/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný zákon") v zmysle§ 61, § 68, § 
88 ods.l písm. b) a § 88a stavebného zákona apodl'a § 26 ods.l zákona č. 7111996 z. z. 
o správnom konani v znení neskorších predpisov 

oznamuje 

začatie dodatočného stavebného konania na zmenu stavby pred dokončenim verejnou vyhláškou, 
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Nakol'ko špeciálnemu stavebnému úradu sú 
dobre známe pomery v území, pod!' a schválenej územnoplánovacej dokumentácie, na základe 
ktorej sa dá návrh posúdiť, 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 špeciálny 
stavebný úrad nebude prihliadať. V uvedenej lehote doložia svoje stanoviská ai dotknuté ománv. 



Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí konania, v určenej lehote neoznámi stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Toto oznámeníe sa doručuje verejnou vyhláškou, ktorá sa vyvesí na dobu 15 dní na úradnej tabuli internetovej stránke MČ Bratislava Devínska Nová Ves, so sídlom na Novoveskej 17/A, Bratislava. 15. deň vyvesenia je dňom doručenia tohto oznámenia, vyznačí sa deň vyvesenia a zvesenia oznámenia, každý úrad ho opatrí svojou pečiatkou a po uplynutí" lehoty s pripomienkami predloží do spisu na špeciálny stavebný úrad. 

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

Prílohy: -situačný zákres stavby (2xA3) 
-kópia KKM (l x A4) 
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Učastníci: 6 

Ing. uzana Polá ová 
vedúca 

špeci · eh o stavebného úradu 

l. Investment Project Kappa II, spol. s.r.o., Rajská 15, 811 08 Bratislava l 
2. Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská IE, 821 02 Bratislava 
3. Ing. Zoltán Zeman, Belinského 20, 851 Ol Bratislava 5- projektant 
4. Organizácie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom (C-KN) parc. č. 3133/3-4, 3133/16-18, 3132/1-8, 3132/10-12, 3!32114-16, 3131/7, 3131/5 vk.ú. Devínska Nová Ves môžu byť stavbou dotknuté - doručuje sa verejnou vyhláškou podľa § 26 

správneho poriadku. 

Dotknuté orgány: 
5. Krajské riaditeľstvo PZ v Ba, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14,812 08 Bratislava 6. SZTP, Ševčenkova 19, 851 Ol Bratislava 
7. Ú ní a nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská l, 842 50 Bratislava 
8. Mestská čast' Bratislava Devínska Nová Ves- OVDažP- cestný správny orgán, Novoveská 17/A, 843 IO Bratislava 
9. BYS a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
l O. SPP- distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 ll Bratislava 2 
ll. ZSE a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 292, 810 OO Bratislava l 
12. Hlavné mesto SR Bratislava, URM, Primaciálne námestie l, 814 99 Bratislava 
13. Siemens s r.o., Lamačská cesta 6257/3, 841 04 Bratislava 

Na vedomie: 
14. MsČ Bratislava Devínska Nová Ves - zastúpená starostom, Novoveská 17/A, 

Bratislava 
843 IO 
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Parkovisko UCL 

PARKOVISKO (car parking) 
BETÓNOVÁ DLAžBA (concrete pavement) BO (STN EN 1338) ...................... 80 mm DRVENÉ KAMENIVO (brokenstone) fr. 4-8 mm , 40 mm, STN EN 13242 .................. 40 mm CBGM STN 14227-1- C 8/10 systém 1- Dmax 31,5 ·GEM 1118 
-S-42 5 N (4 O%) ....................................................................................................... 120 mm ŠTRKODRVA (brokenstone) fr. 0-32 mm, Ge, 1 OO mm, STN EN 13242 .: ..................... 1 OO mm GEOTEXTÍLIA (geotextile)- FIBERTEX F 35 
ŠTRKODRVA (brokenstone)fr.32-63 mm, Gc,150 mm, STN EN 13242 ...................... 150 mm UPRAVENÝ TERÉN (grade level) 

Návrh prvkov: 

- cestný obrubník- PREMAC 
povrch- drsný, odolný proti oderu 
raster -100 cm, 33 cm 
Pohfadová hrana- skosenie 4112 cm 
špáry- na sucho 3-5 mm, vypárovanie 10 mm 
ukončenie- rezaním 

Tvárnica 100 
dÍžka (m) 999±2 
šírka (mm) 150 t2 
výška (mm) 260 t2 
Farba sivá 

STN EN 1340 

KONŠTRUKCIA CELKOM (total) ......... 490 mm 

33. 

329 t2 

150 ±2 

260 t2 

- parkový obrubník· PRE MAC 
povrch- drsný, odolný proti oderu 
raster -1 OO cm, 50 cm 
špáry- na pero - dräžlru 
ukončenie -rezaním 

Tvárnica 100 
dÍžka (m) 999 t2 
šírka (mm) 50 t2 
výška (mm) 200t2 
Farba sivá 

STN EN 1340 

CHODNIK A STOJISKO POD KONTAINERY 
BETÓNOVÁ DlAŽBA (c:oncrete pavement) BO (STN EN 1338) ...................... 60 mm DRVENÉ KAMENIVO (brokenstone) fr. 4-8 mm, Ge , 40 mm, STN EN 13242 .........•..... 40 mm ŠTRKODRYA (brokenstone) fr. 0-63 mm,Gc, 200 mm, STN EN 13242 ....................... 200 mm UPRA VENY TERÉN (gra,de level) 

KONŠTRUKCIA CELKOM (totai) ......... 300 mm 

- Dlažba HAKA- PRE MAC 
povrch - drsný,. odolný prali oderu 
raster -1ô,5x2!D cm 
Vrchná hrana-skosenie 
špáry -vymedzovacimi výčnelkami 
ukončenie- pohovička začiatok, rezaním . 
Tvárnica 100 
dÍžka (m) 197 ±2 
šírka (mm) 162 t2 

33 

329 t2 

150 t2 
výška (mm) 60,80,100 :!' 2 
Farba sivá 

STN EN 1340 presnosť a rozmerová doddltané dekladované 
tolerancia rozmary a tolerancie 

presnosť a rozmerová doddr.tané deldadcvané presnosť a rozmerová dodďrtané dekladované tolerancia rozmery a tclerar:cle 
trvanlivosť a Cdoln9 VOCI mrazu a 
mrazuvzdornosť rczmrazcvacfm lälkam 

trvanlivosť a cdolni!: vca mmzu a 
m razuvzdomosť rozmmzcvaclm látkam 

pevnosť v ťahu pri mfn. pevnosf: 2,SNimnf nAvnn<:.ľ v ť~h11 nri ~-·- . - - .. 

tolerancia 

trvanlivosť a 
mrazuvzdornosť 

, .. ... 

rozme,ya tclérand:l: 

odolná vcči l1"ll"1ttU a 
ll:lZil'll'aZlMclm látkam 

Geotextilia FIBERTEX F 30 
Flošnä hmotnosť 
Hrúbka pri 2 kPa 
Pl:lvnno<::f' u PM• • 

EN ISO 9864 (gim2) 
EN ISO 9863-1 (mm) 
ell.l ~~..-. _. ..... ..."_..,.., n.ur-\ 

150 
0,8( 

'" 


