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ST A VEBNÉ POVOLENIE 

Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves, ako príslušný stavebný úrad L stupňa (ďalej len 
"stavebný úrad") podľa § 117 ods. l zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v zmysle § 39a ods.4, 
§ 66 a § 69 ods. 2 stavebného zákona a podľa §§ 26, 46 a 4 7 správneho poriadku 

povoľuje 

verejnou vyhláškou 

v spojenom územnom a stavebnom konaní stavbu na individuálnu rekreáciu s názvom: 
"Rekreačná chata - Pod Srdcom", spevnené plochy, splašková kanalizácia napojená do 
žumpy, dažďová kanalizácia, vodovodná prípojka a elektro nn prípojka na pozemku parc. č. 
2960/1 v katastrálnom území Devínska Nová Ves, stavebníkom: 

Ladislavovi Vargovi a Milade Madlén Vargovej, 
obaja bytom P.Horova 17, Bratislava, 

podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval autorizovaný 
architekt Ing. arch. Vladimír Galis, Gold Projekt, s.r.o., U hl uška, Okružná 689/5, 022 O l 
Čadca, v 08/2014. 

Stavebný úrad listom č. DNV 201411238/spoj/KR zo dňa 01.10.2014 oznámil spojenie 
územného konanía so stavebným konaním. 

Pre umiestnenie stavby sa stanovujú nasledovné podmienky: 

Stavba sa umiestňuje tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je súčasťou tohto 
rozhodnutia. 

Rekreačná chata je samostatne stojaci objekt obdÍžníkového pôdorysu, celkových rozmerov 
14,50 x 9,00 m, s prístavbou hospodárskej časti rozmerov 7,10 x 4,80 m (technická miestnosť). 
Stavba je nepodpivničená, s jedným nadzemným podlažím, zastrešená sedlovou strechou so 
sklonom 22 stupňov. Zastavaná plocha objektom je 164,58 m2

. 

Ako zdroj tepla pre vykurovaníe rekreačnej chaty bude využívaný elektrický kotol, príprava 
teplej úžitkovej vody bude v elektrickom zásobníkovom ohrievači vody. Pre príležitostné 
vykurovaníe je navrhnutý teplovzdušný krb. 



1.) Polohové a výškové osadenie stavby: 

Novostavba rekreačnej chaty sa umiestňuje na pozemku parc. č. 2960/1 v katastrálnom území 
Devínska Nová Ves nasledovne: 

Minimálna vzdialenosť fasády rekreačnej chaty od hranice pozemku je : 
• od pozemku parc. č. 2953/1 k. ú. Devínska Nová Ves je 1,65 m 
• od pozemku parc. č. 2956/2 k. ú. Devínska Nová Ves je 2,15 m 
• od pozemku parc. č. 2959/2 k. ú. Devínska Nová Ves je 3,61 maž 6,20 m 
• od pozemku parc. č. 2959/1 k. ú. Devínska Nová Ves je 29,24 m 

Výškové osadenie stavby rekreačnej chaty je: 
• úroveň ±0,000 = 178,03 m n.m. Bpv (úroveň podlahovej konštrukcie l.N.P.) 
• celková výška hrebeňa strechy je+ 4,950 mod ±0,000, v nižšej časti +3,935 mod ±0,000 

Žumpa sa umiestňuje na pozemku parc. č. 2960/1 k. ú. Devínska Nová Ves v úzkej časti 
pozemku, vo vzdialenosti 2,15 m severne od fasády rekreačnej chaty, cca 1,06 mod pozemku 
parc. č. 2959/2 k.ú. Devínska Nová Ves, vo vzdialenosti 1,15 mod pozemku parc. č. 2956/2 
k.ú. Devínska Nová Ves. Vsakovacia studňa DN 1000 mm (betónová skruž) sa umiestňuje na 
pozemku parc. č. 2960/1 k.ú. Devínska Nová Ves, vo vzdialenosti 4,5 m od jestvujúcej 
rekreačnej chatky. 

2.) Napojenie na inžinierske siete a komunikačné napojenie: 

Napojenie objektu na verejnú distribučnú sieť elektro NN je riešené existujúcou prípojkou 
elektro, ktorá bude upravená. Zásobovanie objektu pitnou vodou bude areálovým rozvodom 
vody napojeným na existujúcu vodovodnÍ'! prípojku v existujúcej vodomernej šachte. 
Odkanalizovanie je navrhované kanalizačným potrubím do žumpy o objeme ll m3

, ktorá bude 
umiestnená na pozemku parc. č. 2960/1 k. ú. Devínska Nová Ves. 

Voda -zásobovanie objektu pitnou vodou bude existujúcou vodovodnou prípojkou napojenou 
na záhradkársky vodovod v existujúcej vodomernej šachte na pozemku parc. č. 2960/1 k. ú. 
Devínska Nová Ves. Ďalej bude domový rozvod vody z rúr HD-PE d32, dÍ. 21,9 m vedený na 
pozemku parc. č. 2960/1 k. ú. Devínska Nová Ves. 

Kanalizácia- odvádzanie odpadových vôd z objektu je riešené novou kanalizačnou prípojkou 
PVC DN 160, dÍ. 14,1 m napojenou do novo navrhovanej žumpy. Dažd'ové vody budú 
odvedené dažďovými žľabmi a zvodmi a kanalizačnou prípojkou a zachytávané v. záchytnej 
nádrži s prepadom do vsakovacej studne pozemku stavebníkov. 

Elektro - Napojenie objektu na verejnú distribučnú sieť elektro NN je riešené existujúcou 
káblovou prípojkou nn z existujúcej istiacej skríne rus, vedľa ktorej je umiestnený skupinový 
rozvádzač. V existujúcom rozvádzači RE bude doplnený istič B2/1 a vyvedie sa kábel CYKY-J 
3x1,5 do nového rozvádzača HR v novej chate. Jestvujúci kábel A YKY 4Bx16 vedený do 
jestvujúcej rekreačnej chatky sa pri novej chate obnaží, rozreže a zaústi do nového rozvádzača 
HR. Z nového rozvádzača HR sa vyvedie nový kábel A YKY 4Bxl6, ktorý sa naspojkuje na 
pôvodný kábel. 

Spevnené plochy- na pozemku parc. č. 2960/1 v katastrálnom územi Devínska Nová Ves sú 
navrhnuté spevnené plochy: terasa o výmere 26,50 m2 a odstavná plocha so zárnkovej dlažby o 
celkovej výmere 30,00 m2

. 
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Pre realizáciu stavby sa stanovujú tieto podmienky: 

l. Stavba sa bude realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie overenej 
v stavebnom konaní, ktorú vypracoval autorizovaný architekt Ing. arch. Vladimír Golis, 
Gold Projekt, s.r.o., U hluška, Okružná 689/5, 022 Ol Čadca, v 08/2014. 

2. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Každá zmena 
oproti schválenej projektovej dokumentácii musí byť vopred odsúhlasená stavebným 
úradom. . 

3. So stavebnými prácami na stavbe možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti 
stavebného povolenía. Stavebné povoleníe stráca platnosť, ak stavba nebude začatá do 
dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 

4. Stavebník zabezpečí vytýčeníe všetkých inžiníerskych sietí oprávnenou organízáciou 
resp. osobou a počas výstavby bude dodržiavať ich ochranné pásma v zmysle príslušných 
predpisov a noriem. 

5. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť 
stavebnému úradu začatie stavebných prác. 

6. Stavenísko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť 
k ohrozeníu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením (§ 43i ods. 3 písm. 
a) stavebného zákona). 

7. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti 
práce techníckých zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenísku v zmysle 
zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
níektorých zákonov, podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. a ustanovenía § 43i 
ods. 3 písm. e), g), h) stavebného zákona. 

8. Stavenísko musí byť označené ako stavenísko s uvedením potrebných údajov o stavbe a 
účastníkoch výstavby (§ 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona). Stavenisko je potrebné 
označiť identifikačnou tabuľou, ktorá musí byť umiestnená pri vstupe na stavenísko s 
týmito údajmi: 
a) názov stavby, b) názov stavebníka, c) meno stavebného dozoru), d) termin začatia a 
ukončenía stavby, e) kto a kedy stavbu povolil.· 

9. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženíe stavebných výrobkov a stavebných 
mechanízmov a umiestneníe zariadenía staveníska na dotknutom stavebnom pozemku 
(§ 43i ods. 3 písm. d) stavebného zákona). 

10. Stavenísko musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu(§ 43i ods. 3 písm. f) 
stavebného zákona). Stavebník ku kolaudácii doloží doklady o množstve a spôsobe 
zneškodnenía odpadu zo stavby, pričom budú dodržané ustanovenía zákona č. 223/200 l 
Zb. o odpadoch. 

ll. Stavba sa bude uskutočňovať svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávať Ing. Peter 
Aštary, Vajanského 1518/15, 924 Ol Galanta. 

12. Stavba bude dokončená do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
V prípade, že termin nebude môcť byť dodržaný, je stavebm'k povinný požiadať stavebný 
úrad o jeho predÍženíe. 

13. Po celú dobu výstavby musí byť vykonávaný riadny výkon stavebného dozoru a autorský 
dozor projektanta. 

14. Na stavenísku musí byť počas celej doby výstavby projektová dokumentácia stavby 
overená stavebným úradom, stavebné povoleníe, stavebné a montážne denníky. 

15. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri realizácii stavby neboli spôsobené škody na 
cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V prípade, že dôjde k spôsobeníu škôd na cudzích 
nehnuteľnostiach, je stavebník povinný ich na vlastné náklady odstráníť. 
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16. Skladovanie materiálu je povolené len na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka. Prípadné zaujatie verejného priestranstva musí byť vopred odsúhlasené Mestskou časťou Bratislava Devínska No vá Ves. 
17. Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia (§ 66 ods. 2 písm. b) stavebného zákona). Pri realizácii stavby maximálne obmedziť hluk a znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Stavebná činnosť, ktorá môže okolie obťažovať nadmerným hlukom, sa nemôže vykonávať v dňoch pracovného pokoja a vo sviatkoch. 
18. Dokončenú stavbu možno užívať na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudačné konanie podá stavebník v zmysle § 79 stavebného zákona. 19. Stavebník je v zmysle§ 75a stavebného zákona povinný odovzdať stavebnému úradu pri kolaudácii doklady o vytýčení priestorovej polohy (vytyčovací protokol s výškopisným a polohopisným vytýčením stavby). 

20. Stavebník je povinný odovzdať stavebnému úradu v kolaudačnom konani potvrdeníe Správcu digitálnej mapy o odovzdaní príslušnej dokumentácie. Jej rozsah stanoví správca digitálnej mapy, ktorým je Magistrát hl. m. SR Bratislavy. 21. V zmysle cestného zákona je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komuníkáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky. 
22. Stavebník je povinnÝ splniť nasledovné podmienkv a rešpektovať uvedené stanoviská dotknutých orgánov : 
l. Stavebný úrad: 

Dažd'ové vody zo strechy objektu musia byť zvedené a zachytávané výlučne na pozemku stavebníka tak, aby následne nestekali na verejné priestranstvo (komuníkáciu, chodník, atď ... ), prípadne na pozemok, ku ktorému nemá stavebník iné právo. 
Pri realizácii stavby sa podľa § 43f stavebného zákona použijú iba také stavebné výrobky a materiály, ktoré sil podľa zákona č.90/1998 o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Stavebník je povinný ku kolaudácii stavby doložiť energetickú certifikáciu objektu v zmysle § 14 zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov. 2. Mestská časť Bratislava Devínska No vá Ves 

stanovisko č. 8313/1943/2014 zo dňa 17.09.2014 s podmienkami a to najmä: Doplníť vzrastlú zeleň na stavbou dotknutom pozemku. 
Stavebník je povinný dodržiavať platné normy a predpisy SR a všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava Devínska No vá Ves. 
Vzhl'adom na nárast výstavby v tejto oblasti bude potreba rozšírenia prístupovej komuníkácie, s čím by stavebníci mali do budúcnosti počítať. Mestská časť nie je pripravená na realizáciu technickej infraštruktúry v dotknutej oblasti. -3. MestskáčasťBratislavaDevínskaNová Ves 

stanovisko č. 519-186/2015-RAT zo dňa 22.0!.2015 s podmienkami a to najmä: Investor zabezpečí pravidelný vývoz a likvidáciu obsahu žumpy oprávnenou osobou. Po vybudovani verejnej kanalizácie užívateľ stavby predloží návrh výstavby kanalizačnej prípojky na vyjadreníe Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves 
Užívateľa stavby upozorňujeme na jeho povinnosť uschovávať doklady o zabezpečení vyprázdňovania žumpy pre prípad kontroly. 
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4. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prirody a 
krajiny 
Vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2014/74282/STK zo dňa 17.09.2014 

5. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpad. hospodárstvo 
Záväzné stanovisko č. OU-BA-OSZP3-20!4/075251/CHA/1V zo dňa 17.09.2014 

Pôvodca odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie Jen fYzickým 
alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené. · 
Pôvodcovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení 
odviesť k oprávnenému odberateľovi. 
Pôvodca odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí 
ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim účinkom. 
Pôvodca odpadov zabezpečí zhodnotenie stavebných odpadov prostredníctvom 
osoby oprávnenej nakladať s odpadmi. V prípade, že to nie je možné alebo účelné, 
zabezpečí ich zneškodneníe. 
Pôvodca odpadu v kolaudačnom konaní predloží stavebnému úradu doklady 
preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov oprávnenou osobou. 
Pôvodca odpadov predloží do 3l.januára nasledujúceho kalendárneho roka hlásenie 
o vzniku a nakladaní s odpadom, ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných 
odpadov alebo s 50 kg nebezpečného odpadu. 

6. Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor 
Rozhodnutie č. OU-BA-PL0-2014/187139/MPI zo dňa 13.10.2014 

7. Hlavné mesto SR Bratislava, odd. životného prostredia 
Záväzné stanovisko č. MAGS OZP 326085/2014/56398/Be zo dňa 09.10.2014 s podmienkami a to najmä: 

Preukázať v kolaudačnom konaní rykonávacím projektom (rez, pohl'ad) odvádzanie 
znečisťujúcich látok zo spal'ovanía dreva jedným komínom s ústím vo výške 6,040 m 
nad upraveným terénom, s prevýšenfm 0,790 m nad hrebeňom strechy. 
Obmedziť pri realizácii stayby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou 
prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zaríadenía, 
v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami, zakapotovať. 

8. Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava 
Vyjadrenie zo dňa 08.10.2014 s podmienkami a to nájmä: 

Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská 
distribučná, a. s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 4 3 
zákona č. 251/2012 o energetike a jeho noviel 

9. Výbor ZO Slovenského zväzu záhradkárov 4-28 Pod srdcom Devínska Nová Ves 
Vyjadrenie zo dňa26.09.2014s podmienkami: 

Pripojenie vodovodu na predmetnú parcelu zachovať naďalej potrubím DN 32 a toto 
potrubie bude zaústené v riadne vybudovanej vodomernej šachte s funkčným 
vodomerom a uzatváracou armatúrou. Odpočet vody pre potreby úhrad faktúr 
Z BVS, a.s.,je zabezpečovaný našou ZO. 

23. Námietkp účastníkov konania: 

V konaní uplatnila námietky a pripomienky účastníčka konania Františka Mudráková, bytom Segnerova 2, Bratislava, vlastníčka pozemku parc. č. 2961 k. ú. Devínska Nová Ves, listom zo dňa 24.11.2014, doručeným na stavebný úrad dňa 26.11.2014, ktoré uvádzame 
v úplnom znení: 

23.1. "So stavbou nesúhlasím, nakoľko stavba nie je v súlade s územným plánom, ktorý v predmetnej lokalite pripúšťa stavať iba "drobné zariadenia vybavenosti, súvisiace 
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s funkciou". Na predmetnom pozemku je už drobné zariadenia, súvisiace vybudované. 
23.2. Rekreačná chata so zastavanou plochou 164,58 m2 určite nie je drobné zariadenia vybavenosti, ale rodinný dom, určený na trvalé bývanie. 
23.3. Navrhovaná stavba a jej umiestnenie je aj v rozpore s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 532/2002 Z.z., najmä čo sa týka jej vzdialenosti od môjho pozemku parc. č. 2961, L V 4499 a od okolitých pozemkov. 
23.4. Nesúhlasím ani s výstavbou žumpy v bezprostrednej blízkosti môjho pozemku z dôvodu šírenia sa zápachu najmä v letnom období." 

Stavebný úrad námietky v bode 23.1, 23.2, 23.3 a 23.4- zamieta. Vyhodnotenie námietok je v odôvodnení tohto rozhodnutia. 

Stavebné povolenie sa vlastníkom pozemku parc. č. 2974 k.ú. Devínska Nová Ves oznamuje verejnou vyhláškou a doručuje sa vyvesením stavebného povolenia pod!' a § 26 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konani po dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Hl. m. SR Bratislava, Primaciálne nám. l, Bratislava a na úrado ej tabuli a internetovej stránke Ms Č Bratislava Devínska Nová Ves so sídlom na Novoveskej 17/ A, Bratislava. 

Odôvodnenie: 

Žiadateľ Soňa Strieborná, J. Smreka 22, Bratislava, v zastúpení stavebníkov Ladislava Vargu a Milady Madlén Vargovej, obaja bytom P. Horova 17, Bratislava podala dňa 10.10.2014 žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spÔjenom územnom a stavebnom konaní pre stavbu na individuálnu rekreáciu "Rekreačná chata - Pod Srdcom", spevnené plochy, splašková kanalizácia napojená do žumpy, dažďová kanalizácia, vodovodná prípojka a elektro nn prípoj ka na pozemku parc. č. 2960/1 v katastrálnom území Devínska Nová Ves. Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 
Stavbou dotknutý pozemok parc. č. 2960/1 v katastrálnom území Devínska Nová Ves je vo vlastníctve stavebníkov (podľa L V č. 5422). 
Žiadateľka uhradila, na základe výzvy stavebného úradu č. DNY 2014/1388/popl/KR zo dňa 17.10.2014, správny poplatok podľa položky č. 60 písm. b) bodu 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, dňa 24.10.2014 vo výške 50,00 eur. 
Stavebný úrad listom č. DNY 20 14/1238/spoj/KR zo dňa O 1.10.2014 oznámil spojenie územného konania so stavebným konaním. 
Stavebný úrad listom č. DNY 2014/1388/ozsk/KR zo dňa 06.11.2014 oznámil účastm'kom konania a dotknutým orgánom začatie spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou. 

V konani vzniesla námietky účastníčka konania Františka Mudráková, bytom Segnerova 2, Bratislava, listom zo dňa 24.11.2014, doručeným na stavebný úrad dňa 26.11.2014 

Vvhodnotenie námietok: 
Stavebný úrad námietky Františky Mudrákovej, bytom Segnerova 2, Bratislava, uvedené vo výroku rozhodoutia v bode č. 23, vyhodoocuje nasledovne: 
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K bodu 23.1 
"So stavbou nesúhlasím, nakoľko stavba nie je v súlade s územným plánom, ktorý 
v predmetnej lokalite pripúšťa stavať iba "drobné zariadenia vybavenosti, súvisiace 
s funkciou." Na predmetnom pozemku je už drobné zariadenia, súvisiace s funkciou, 
vybudované." 

Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves vydala k stavbe rekreačnej chaty so zastavanou 
plochou 164,58 m2, navrhnutej na pozemku parc. č. 2960/1 k.ú. Devínska Nová Ves, 
stanovisko pod č. 8313/!943/2014 zo dňa 17.09.2014, v ktorom je konštatované, že predmetný 
pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce, podľa územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy podľa VZN 17/2011, ktorým sa mení dopÍňa VZN hl. m. SR Bratislavy č. 
4/2007 v znení VZN 8/2008, schváleného uznesenim MsZ č. 400/2011 zo dňa 15.12.2011 
s účínnosťou od 01.02.2012, v územi s kódom 1203 s funkčným využitím záhrady, 
záhradkárske a chatové osady a lokality -územia slúžiace pre pestovanie rastlín a rekreáciu 
v záhradách, záhradkárskych a chatových osadách. Stavba rekreačnej chaty je v súlade s územným plánom. 

Vzhl'adom na vyššie uvedené stavebný úrad námietku pod bodom 23.1 zamieta. 

Kbodu23.2 
"Rekreačná chata so zastavanou plochou 164,58 m2 určite nie je drobné zariadenia vybavenosti, 
ale rodinný dom, určený na trvalé bývanie." 

Stavebnému úradu bola predložená žiadosť o povolenie stavby ,,Rekreačná chata - Pod 
Srdcom", spevnené plochy, splašková kanalizácia napojená do žumpy, dažd'ová kanalizácia, 
vodovodná prípojka a elektro nn prípojka na'pozemku parc. č. 2960/1 v katastrálnom územi 
Devínska Nová Ves. Stavebný úrad koná· na základe predloženej žiadosti a projektovej 
dokumentácie o povoleni stavby rekreačnej chaty, nekoná vo veci stavby rodínného domu. 
Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves vydala k novostavbe rekreačnej chaty záväzné 
stanovisko pod č. 8313/1943/2014 zo dňa 17.09.2014. V zmysle stanoviska stavba je 
umiestnená na pozemku mímo zastavaného územia obce v súlade s územným plánom 
hlavného mesta SR Bratislavy podl'a VZN 17/2011, ktorým sa meni dopÍňa VZN hl. m. SR 
Bratislavy č. 4/2007 v znení VZN 8/2008, schváleného uznesením MsZ č. 400/2011 zo dňa 
15.12.20111 s účinnosťou od 01.02.2012, v územi s kódom 1203 s funkčným využitím záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality- územia slúžiace pre pestovanie rastlín a 
rekreáciu v záhradách, záhradkárskych a chatových osadách. 

Vzhl'adom na vyššie uvedené stavebný úrad námietku pod bodom 23.2 zamieta. 

Kbodu23.3 
"Navrhovaná stavba a jej umiestnenie je aj v rozpore s Vyhláškou Ministerstva životného 
prostredia č. 532/2002 Z.z., najmä čo sa týka jej vzdialenosti od môjho pozemku parc. č. 2961, 
L V 4499 a od okolitých pozemkov." 

Stavba je v celom rozsahu umiestňovaná na pozemku parc. č. 2960/1 k. ú. Devínska Nová Ves 
vo výlučnom vlastníctve stavebníkov, žiadnou svojou časťou nezasahuje na susedné pozemky. 
Stavba nie je umiestnená na hranici so susednými pozemkami, ale v dostatočnej vzdialenosti, 
ktorá umožňuje údržbu stavby. Umiestnenie stavby spÍňa ustanovenia § 6 ods. l a 2 vyhlášky č. 
532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie. Ustanovenia § 6 ods. 3, 4, 5, 6 citovanej vyhlášky platia pre 
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stavby rodinných domov. Pre stavby chát nie sú stanovené požiadavky na 
stavieb. Umiestnením predmetnej stavby nebude obmedzené užívanie pozemku vo vlastníctve 
účastníčky konania na ten účel, na ktorý bol využívaný doteraz, t.j. pestovanie rastlín a 
rekreáciu v záhradách, záhradkárskych a chatových osadách. 
Vzhl'adom :na vyššie uvedené stavebný úrad námietku pod bodom 23.3 zamieta. 
K bodu 23.4 
"Nesúhlasím ani s výstavbou žumpy v bezprostrednej blízkosti môjho pozemku z dôvodu 
šírenia sa zápachu najmä v letnom období." 
Žumpa je v celom rozsahu umiestňovaná na pozemku parc. č. 2960/1 k. ú. Devínska Nová Ves 
vo výlučnom vlastníctve stavebníkov, v prednej časti, z dôvodu zabezpečenia prístupu k 
žumpe. Stavebníčka predložila stavebnému úradu výkresy žumpy a technickú správu, v ktorej 
je plánované vyvážanie žumpy v intervale raz za 19 dní. Z hľadiska ochrany životného 
prostredia- vôd je dotknutým orgánom obec v zmysle § 63 ods. 3 písm. a) zákona č. 364/2004 
Z.z. o vodách. Stavebnému úradu bolo predložené súhlasné stanovisko Msé Bratislava 
Devínska Nová Ves pod č. 519-186/2015-RAT zo dňa 22.01.2015 k vodnej stavbe- žumpe, 
v ktorom sú stanovené podmienky pre realizáciu a budúce užívanie žumpy. Stavebný úrad 
všetky podmienky zahmul do výrokovej časti tohto rozhodnutia, do podmienok pre realizáciu 
stavby pod bodom 22.3, čím zaviazal stavebníkov na ich dodržiavanie. Stavebný úrad námietku uvedenú pod bodom 23.4 zamieta. 
V stavebnom konani bolí predložené tieto doklady: výpis z listu vlastníctva č. 5422, kópia 
z katastrálnej mapy, 2 x projektová dokumentácia, ktorá spÍňa všeobecné technické požiadavky 
na výstavbu, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov. Opodstatnené pripomienky boli 
zahmuté do podmienok rozhodnutia. Ostatné kladné vyjadrenia sú súčasťou spisového 
materiálu. 

V spojenom územnom a stavebnom konani stavebný úrad preskúmal žiadosť a priložené 
doklady v zmysle ustanovení §37, §62, §63 a §64 stavebného zákona, pričom zistil, že 
povolením realizácie predmetnej stavby nebudú ohrozené celospoločenské záujmy, ani 
ohrozené práva a právom chránené záujmy dotknutých účastníkov konania. Stavba rekreačnej chaty je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou Územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v zneni neskorších zmien a doplnkov a preto je 
možné túto povoliť v spojenom územnom a stavebnom konani. Stavebný úrad v stavebnom konani nezistil žiadne dôvody, lctoré by bránili vydaniu stavebného 
povolenia. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti stavebný úrad rozhodol tak, ako znie výrok. ľoto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou, ktorá sa vyvesí na dobu 15 dní na úradnej 
tabuli a internetovej stránke Hl. m. SR Bratislava, Primaciálne nám. l, Bratislava a na úradnej 
tabuli a internetovej stránke Msč Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, Bratislava. Hl. mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. l, Bratislava a Ms Č Bratislava Devínska No vá Ves, 
Novoveská 17 l A, Bratislava vyznačia deň vyvesenia a zvesenia tohto rozhodnutia, opatria ho 
svojou pečiatkou a po uplynutí lehoty s pripomienkami doložia do spisu na stavebný úrad. 
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Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie (podľa §§ 53 a 54 správneho poriadku) do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal - Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky, Lamačská cesta 8, 845 14 Bratislava. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

Príloha: - kópia z KKM 
- situácia umiestnenia stavby 
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Vyvesené dňa: 'bo_. (. 1orJ' 
Pečiatka, podpis: & / 

Doručí sa: 
(Účastníci konania) 

'~~ 

Zvesené dňa: 

Pečiatka, podpis: 

l. Ladislav Varga, P.Horova 17,841 08 Bratislava- stavebník 
2. Milada Madlén Vargová, P.Horova 17, 841 08 Bratislava- stavebníčka 3. Soňa Strieborná, J. Smreka 22, 841 08 Bratislava- splnomocnenec 4. Mária Jašková, Devínska Nová Ves 7057, 841 08 Bratislava 
5. Milosl(1.v Frátrič, Hradištná 15,841 07 Bratislava 
6. Mária Frátričová, Hradištná 15, 841 07 Bratislava 
7. Ing. Martin Orth, Beňadická 15, 851 06 Bratislava 
8. Marián Mišovský, Charkovská 12, 841 07 Bratislava 
9. Katarína Mišovská, Charkovská 12, 841 07 Bratislava 
10. Františka Mudráková, Segnerova 2, 841 04 Bratislava 
ll. Ing. arch. Vladimír Golis, Gold Projekt, s.r.o., U hluška, Okružná 689/5, 022 Ol Čadca - projektant 
12. Ing. Peter Aštary, Vajanského 1518/15,924 Ol Galanta- stavebný dozor 13. Organizácie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byt' stavbou dotknuté (pozemok parc. č. 2974 k. ú. Devínska Nová Ves)- doručované verejnou vyhláškou 

Ďalej sa doručuje: 
14. MsČ Bratislava Devínska Nová Ves, OVDŽP - so žiadost'ou o vyvesenie tohto rozhodnutia na úradnej tabuli a na internetovej stránke 
15. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. l , 814 99 Bratislava 1- so žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia na úradnej tabuli a na internetovej stránke 
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Na vedomie: 
16. OÚ Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 
17. OÚ Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 
18. Hlavné mesto SR Bratislava, OŽP, Primaciálne nám. l, 814 99 Bratislava l 19. OÚ Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava 20. SZZ ZO 4-28 Bratislava Devínska Nová Ves, Pod Srdcom, Mgr. Miroslav Kriško, Kmeťovo nám. 3, 811 07 Bratislava 

21. ZSE, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 292, 810 OO Bratislava l 22. Ms Č Bratislava Devínska No vá Ves, odd. výstavby, dopravy a životného prostredia 
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