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STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len 
"stavebný úrad") podľa § 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v zmysle § 88 ods. 3 
stavebného zákona a podľa §§ 26,46 a §47 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok"), 

l. povol'uje odstránenie stavby 
verejnou vyhláškou 

"Chata - Devínske jazero" so súpisným č. 2 I 62 na pozemkoch f-arc. č. 2715/30 a 2715/36 
v katastrálnom území Devínska Nová Ves (zastavaná plocha 41,00 m ). 

a 

v zmysle § 39a ods. 4; § 66 ods. l a§ 69 ods. 2 stavebného zákona a podľa§§ 26, 46 a§ 47 
správneho poriadku 

2. povoľuje v spojenom územnom a stavebnom konaní 
verejnou vyhláškou 

stavbu "Rekreačná chata - Devínske jazero", so spevnenými plochami a kanalizačnou 
prípojkou napojenou do žumpy na pozemku parc. č. 2715/2, vodovodná prípojka na pozemku 
parc. č. 2715/2 napojená do jestvujúcej vodomernej šachty na pozemku parc. č. 2715/35, 
prípojka NN na pozemkoch parc. č. 2715/29, 2712/9, 2712/8 a 2715/2 v katastrálnom území 
Devínska Nová Ves, stavebníkom: 

Miroslavovi Hanzlovi a Darine Hanzlovej, 
obaja trvale bytom Miletičova 34, Bratislava, 

podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala Ing. Silvia Hurinská, Kafendova 6, 83 I 06 
Bratislava z 06/20 I 4, overenej v stavebnom konaní. 

Stavebný úrad listom č. 2014/1972/spoj/Gš zo dňa 26.09.2014 oznámil spojenie územného 
konanía so stavebným konaním. 

Stavby sa umiestňujú tak, ako je to zakreslené v podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorá je 
súčasťou tohto rozhodnutia. 



Pre odstránenie stavby sa stanovujú nasledovné podmienky: 

l. S odstránením stavby možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

Práce budú ukončené do 12/2015. Vlastník je povinný oznámiť stavebnému úradu ukončenie 

búracích prác najneskôr do 15 dni po ich ukončení. 

2. Po odpojení od zdrojov energií sa bude stavba odstraňovať postupným rozoberaním ručne a 

stavebnými mechanizmami, bez použitia trhavín. · 

3. Odstránenie stavby bude realizované zhotoviteľom. Stavebník oznámí stavebnému úradu 

pred začatím búracích prác meno a adresu zhotoviteľa a zodpovedného stavbyvedúceho a 

doloží ich oprávnenie na činnosť. 

4. Stavba sa musí odstrániť tak, aby nebola ohrozená stabilita objektov, bezpečnosť osôb, a aby 

okolie odstraňovanej stavby nebolo touto činnosťou ajej dôsledkami obťažované nad 

prípustnú rníeru. 

5. Počas realizácie prác je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona 

a s ním súvisiacich predpisov a dodržať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce 

technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku v zmysle nariadenia 

vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko a vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu 

č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadeni pri stavebných prácach. 

6. Stavebm1< je povinný dbať na to, aby pri odstraňovaní stavby neboli spôsobené škody na 

cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V prípade, že dôjde k spôsobeniu škôd na cudzích 

nehnuteľnostiach je stavebník povinný ich na vlastné náklady odstrániť. 

7. V zmysle cestného zákona je stavebm1< povinny počas odstraňovania stavby udržiavať 

čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách. 

8. Materiál z búracích prác bude dopravený na riadenú skládku odpadov. 

9. V konaní o odstránení stavby neuplatnil námíetky žiaden z účastníkov konania. 

Pre umiestnenie stavby rekreačnej chatv sa stanovujú nasledovné podmienky: 

Predmetom projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom 

a stavebnom konaní je novostavba rekreačnej chaty, ktorá je umiestnená v mierne svahovitom 

teréne v lokalite Devínskeho jazera. Objekt je drevostavba, dvojpodlažný, približne z polovice 

podpivničený so sedlovou strechou. Zastavaná plocha navrhovanej stavby je 80,43 m2 a 

zastavaná plocha spevnených plôch je 29,70 m2
- parkovacie miesta pre tri autá. 

Polohové a vvškové osadenie stavbv: 

• Novostavba rekreačnej chaty sa umiestňuje na pozemku parc.č. 2715/2 v katastrálnom 

území Devínska Nová Ves. 
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Minimálna vzdialenosťfasády rekreačnej chaty od hranice susedných pozemkov (stavieb) je: 
• od parc. č. 2715/1 - 6,80m 
• od parc. č. 2715/29- 2,50m 
• od parc. č. 2715/28- 2,50m 

Výškové osadenie stavby rekreačnej chaty a zastavaná plocha je: 
• úroveň+/- 0,000 = 157,30 m n.m. Bpv 
• celková výška rekreačnej chaty je + 6,900 m (sedlová strecha) 
• zastavaná plocha rodinného domu je 80,43 m2 

• zastavaná plocha spevnených plôch je 29,70 m2
. 

Napojenie na inžinierske siete a komunikačné napojenie: 

Voda- vodovodnou prípojkou z jestvujúcej vodomernej šachty. 
Kanálizácia -kanalizačnou prípojkou do novovybudovanej žumpy. 
Prípojka NN - pripojenie zo zemného vedenia cez prípojkovú skriňu SP - ZSE a následne 
vyhotovenú zemným káblom do rozvádzača merania ERna okraji pozemku. 
Vykurovanie - elektrické vykurovacie rohože a krbové kachle. 
Dažďové vody z objektu budú odvedené do vsakovacej jamy na pozemok stavebnikov. 

Pre realizáciu novostavbv rekreačnej chatv sa stanovujú tieto podmienJcv: 

l. Stavba sa bude realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom 
konani, ktorú vypracovala Ing. Silvia Hurinská, Kafendova 6, 831 06 Bratislava z 06/2014, ktorá 
tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Každá zmena oproti schválenej projektovej 
dokumentácii musí byť vopred odsúhlasená stavebným úradom. 

2. So stavebnými prácami na stavbe možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného 
povolenia. Stavebné povolenie stráca p1atnosť, ak stavba nebude zahájená do dvoch rokov odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti. 

3. Stavebnikje povinný v zmysle§ 66 ods. 2) písm. h) stavebného zákona oznámiť stavebnému 
úradu začatie stavebných prác. 

4. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby a všetkých inžinierskych sietí oprávnenou organizáciou 
resp. osobou. 

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

6. Pri realizácii stavby je potrebné dodržať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce 
technických zariadeni a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle vyhlášky SÚBP a 
SBÚ č. 374/1990 Zb. "Bezpečnosť práce pri stavebných činnostiach" a ustanovenia§ 43i písm. 
3) ods. e), g), h) stavebného zákona. 

7. Stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedenim 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 stavenisko s týmito údajmi: 
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a) názov stavby, b) názov stavebníka, c) názov zhotoviteľa a stavbyvedúceho (resp. 
stavebného dozoru), d) termín začatia a ukončenia stavby, e) kto a kedy stavbu povolil. 

8. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných 
mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na dotknutom stavebnom pozemku(§ 43i ods. 
3 písm. d) stavebného zákona). 

9. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu (§ 43i ods. 3 písm. f) 
stavebného zákona). Stavebník ku kolaudácii doloží doklady o množstve a spôsobe 
zneškodnenia odpadu zo stavby, pričom budú dodržané ust. zák. č. 223/2001 Zb. o odpadoch. 

l O. Stavebný dozor bude vykonávať Ing. Róbert Brna, Švermova 2, 942 Ol Šurany. 

ll. Stavba bude dokončená do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia .. V 
prípade, že termín nebude môcť byť dodržaný, je stavebník povinný požiadať stavebný úrad o 
jeho predÍženie. 

12. Po celú dobu výstavby musí byť vykonávaný riadny výkon stavbyvedúceho a autorský dozor 
projektanta. 

13. Na stavenisku musí byť počas celej doby výstavby projektová dokumentácia stavby overená 
stavebným úradom, stavebné povolenie, stavebné a montážne denm'ky. 

14. Po celú dobu výstavby musí byť prevádzaný riadny výkon stavebného dozoru a autorského 
dozoru projektanta. 

15. Stavebnikje povinný dbať na to, aby pri realizácii stavby neboli spôsobené škody na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku. V prípade, že dôjde k spôsobeniu škôd na cudzích 
nehnuteľnostiach, je stavebník povinný i<;h na vlastné náklady odstrániť. 

16. Skladovanie materiálu je povolené len na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka. 

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 znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach 
a preprave materiálu. 

18. Stavebník je povinný použiť na stavbe vhodné stavebné výrobky v zmysle zákona č. 90/1998 
Z.z. 

19. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb, aby nemohlo dôjsť 
· k ohrozeniu života alebo zdravia (§ 43i ods. 3) písm. a) stavebného zákona). Oplotenie 

staveniska musí byť zrealizované pred začatím búracích prác. V časti vjazdu a výjazdu 
zabezpečiť priehľadnosť dopravy. 

20. Pred realizáciou sietí musí stavebník požiadať príslušný cestný správny orgán o 
rozkopávkové povolenie. Po ukončení rozkopávok vykonané práce zápisnične odovzdať 
povoľujúcemu orgánu. 
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21. Dokončenú stavbu možno užívať na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 
Návrh na kolaudačné konanie podá stavebník v zmysle § 79 stavebného zákona. 

22. Stavebník pri kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu doklady o vytýčení priestorovej 
polohy stavby(§ 75a ods. 4 stavebného zákona). 

23. Stavebník je povinný odovzdať stavebnému úradu v kolaudačnom konaní potvrdenie 
Správcu digitálnej mapy o odovzdaní príslušnej dokumentácie. Jej rozsah stanoví správca 
digitálnej mapy, ktorým je Magistrát hl. m. SR Bratislavy v súlade s VZN hl.m. SR Bratislava 
č.l/1995. 

24. V zmysle cestného zákona je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou 
znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia 
bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky. 

25. Stavebníka upozorňujeme, že ak stavbu bude realizovať v rozpore s týmto rozhodnutím, 
dopustí sa priestupku, ktorý sa potrestá pokutou v zmysle § l 06 stavebného zákona. 

26. Stavebník je povinný splniť nasledovné podmienkv a rešpektovať uvedené stanoviská 
dotknutľclz orgánov, organizácií a samosprávv. uvedené v skrátenom znení: 
l. Stavebný úrad: 

• Pri realizácii stavby sa podľa § 43f stavebného zákona 50/1976 o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, použijú iba také stavebné 
výrobky a materiály, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 o stavebných výrobkoch 
v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 

• Dažďové vody zo stavby musia byť zvedené a zachytávané výlučne na pozemok 
stavebnika. Dažďové vody nesmú stekať, t.j. byť zvedené a zachytávané na 
verejné priestranstvo (komunikáciu, chodnik, atď ... ) prípadne na pozemok ku 
ktorému nemá stavebnik vlastnícke a in~ právo. 

• Ku kolaudácii doložiť energetický certifikát v zmysle zákona č. 555/2005 
o energetickej hospodárnosti budov. 

• Stavebníci sú povinní uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena s vlastníkom 
pozemkov parc. č. 2712/8, 2712/9 a 2715/29 (LV č. 1225) na ktorých bude 
zrealizovaná prípojka NN, počas trvania stavby, najneskôr pred kolaudačným 
rozhodnutím v zmysle stanoviska Železníc SR, Bratislava, stredisko hospodárenia 
s majetkom Bratislava, stanovisko č. 0750/7.a.08/4459/2014/SHM/RP-Ba-Ma zo dňa 
18.12.2014. 

2. Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie životného prostredia a mestskej zelene, stanovisko 
č. MAG OZP 314667/2014/55119/Be zo dňa 08.10.2014 
• Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohl'ad) odvádzanie 

znečisťujúcich látok zo spal'ovania tuhého paliva komínom s ústim vo výške 7,550m 
nad úrovňou± O,OOm, s prevýšením 0,650m nad úrovňou hrebeňa strechy. 

• Obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou 
prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia 
v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami zakapotovať. 

• Zohľadniť v stavebnom konaní z dôvodu možnosti dočasného zhoršenia 
organoleptických vlastností ovzdušia (zadymovanie, zápach, obťažovanie susedov), 
vzdialenosť komínov od hranice susedného pozemku v súlade s § 4 ods. 2 a § 6 
ods.l,2 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z .. 
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3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie prírody a vybraných zložiek životného prostredia - odpadové hospodárstvo, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2014/063368/CHAIIV zo dňa 22.07.2014 
• Pôvodca odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fYzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené. 
• Pôvodcovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvoreni odviesť k oprávnenému odberateľovi. 
• Pôvodca odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom. 
• Pôvodca odpadov zabezpečí zhodnotenie odpadov zo stavebných prác prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s odpadmi, v prípade, že to nie je možné alebo účelné zabezpečí ich zneškodnenie. 
• Pôvodca odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich zhodnoteni a zneškodnení. 
• Pôvodca odpadov v kolaudačnom konani predloží príslušnému stavebnému úradu doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou osobou. 
• Pôvodca odpadov predloží do 31. januára nasledujúceho roka hlásenie o vzniku a nakladani s odpadom (§IO vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných a 50kg nebezpečných odpadov. 4. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-20!4/62368/STK zo dňa 01.08.2014 
• Stavba má byť umiestnená mimo zastavané územie obce, pre ktoré platí l. stupeň ochrany v rozsahu ustanoveni § 12 zákona. Podľa RÚSES mesta Bratislavy je územie stavby súčasťou regionálne biocentra Devínske jazero. 
• Činnosť nie je "zákonom" v územi zakázanou. Vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na predmetnú stavbu nevyžaduje vydanie predchádzajúceho súhlasu ani výnimky orgánu ochrany prírody a krajiny. 

5. Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 25.08.2014 
• Odber elektrickej energie chatky s celkovým inštalovaným el. výkonom 20,7 kW (čo predstavuje maximálny súčasný el. príkon 12,96 kW), bude zabezpečený z jestvujúceho káblového distribučného rozvodu nn a z jestvujúcej káblovej prípojky nn. 
• Žiadame rešpektovať všetky zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z.z .. 6. BVS a.s., Bratislava, vyjadrenie č. 25959/2014/SV zo dňa 21.08.2014 7. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, stanovisko č. OU-BA-PL0-2014/196667/MPI zo dňa 27.10.2014 
• Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú podľa ust. § 17 zákona až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín. 
• Poľnohospodársku pôdu odňať len v povolenom rozsahu (99m2

) a súčasne zabezpečiť, aby pri použití pôdy pre účely stanovené v bode I. tohto rozhodnutia nedošlo k zbytočným škodám na priľahlých poľnohospodárskych pozemkoch. 
• Pri vykonani skrývky humusového horizontu z odnimanej poľnohospodárskej pôdy zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu, schválenej v bode II. tohto rozhodnutia. 
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• Zabezpečiť zhrnutie ornice ajej uloženie počas výstavby tak, aby nedošlo kjej znehodnoteniu alebo premiešaniu s menej kvalitnou podornicou, prípadne s ostatnou výkopovou zeminou. 
• Zabezpečiť ošetrovanie a skladovanie odňatej ornice takým spôsobom, aby nedošlo kjej znehodnoteniu zaburinením alebo samonáletom drevín, prípadne kjej rozkrádaniu. 
• Písomne oznámiť tunajšiemu úradu termín realizácie skrývky najneskôr 3 dni pred začatím skrývkových prác. 
• Do troch dní po rozhmutí ornice na zúrodňovaných pozemkoch písomne oznámiť túto skutočnosť tunajšiemu úradu. 
• V prípade nesplnenia všetkých podmienok uložených v bode IV. tohto rozhodnutia, bude tunajší úrad postupovať podľa ust. § 26 zákona s možnosťou sankčného postíhu. 8. Železnice SR, Bratislava, GR, odbor expertízy, stanovisko č. 18588/214/0420-002, zo dňa 22.08.2014 
• Stavebník si je vedomý skutočnosti, že miesto stavby sa nachádza v území ktorým prechádza železničná trať s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia (hluk, vibrácie, vplyv prevádzky trakcie) spôsobené železničnou prevádzkou aje povinný zabezpečiť, aby ním navrhovaná stavba odolávala vplyvom železničnej prevádzky počas celej doby jej prevádzky. Nesúhlasíme, aby si vlastníci, resp. užívatelia stavby z titulu prípadných negatívnych účinkov železničnej prevádzky uplatňovali nároky na úpravy ŽSR. 
• Stavebník bude rešpektovať objekty a zariadenia ŽSR. Asanáciou pôvodného objektu a realizáciou novostavby, jej prevádzkou a užívaním 

a) nesmie dôjsť k ohrozeníu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy, k narušeniu stavby, 
b) nesmú byť znečisťované pozemky v správe ŽSR. 

• Stavebru'k zabezpečí 
úhradu nákladov v prípade ·nevyhnutných úprav zariadení ŽSR vyvolaných navrhovanou činnosťou, 
a) úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariadení ŽSR vyvolaných navrhovanou činnosťou, 
b) pred začatím konania o povolení stavby vyjadrenie ŽSR, Stredisko hospodárenia s majetkom, RP Bratislava, Šancová 5/C, 811 04 Bratislava z hl'adiska majetkovo právnych vzťahov. Pripadné požiadavky uvedenej zložky žiadame rešpektovať. 9. Železnice SR, Bratislava, stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, stanovisko č. 0750/7a.08/4459/201 4/SHM/RP-Ba-Ma zo dňa 18.12.20 I 4 

• ŽSR-SHM RP Bratislava z hľadiska majetkoprávneho nemá námietky k predloženým podkladom, za predpokladu uzatvorenia "Zmluvy o zriadení vecného bremena" počas trvania stavby, najneskôr však pred kolaudačným rozhodnutím predmetnej stavby K uzatvoreniu zmluvy o zriadení vecného bremena požadujeme: 
a) žiadosť o uzatvorenie zmluvy, 
b) geometrický plán na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskej siete na parc. č. 2715/29, 2712/9, 2712/8 registra "C" vyhotovený podľa smernice S 74.20.73.43.00 na náklady investora. 

10. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, KDI, Dopravno - inžinierske oddelenie, stanovisko KRPZ -BA-KD13-20-126/2014 zo dňa 22.08.2014 
• Pre potreby statickej dopravy výstavby navrhovaného objektu požadujeme navrhnúť min. 3 parkovacie stojiská v zmysle STN 73 6110/Zl. Predmetné parkovacie stojiská žiadame navrhnúť na vlastných pozemkoch. 
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• Parametre parkovacích miest a spevnených plôch žiadame navrhnúť a zreali;wva1 v súlade s STN 73 6056 a STN 73611 O/Zl, pričom ich šírkové parametre žiadame navrlmúť pre vozidlá skupiny l, podskupina 02. 
• Dopravné napojenie navrhovaného objektu na nadradený komunikačný systém požadujeme navrhnúť v zmysle STN 73 6102 a STN 736110/Zl tak, aby bol umožnený bezpečný a plynulý vjazd a výjazd vozidiel a zabezpečený dostatočný rozhľad. V prípade umiestnenia vstupnej brány pre automobily k objektu požadujeme, aby táto bola od najbližšieho okraja pril'ahlej komunikácie odsadená min. na 2/3 dÍžky vozidla skupiny l, podskupiny 02 podľa STN 736056. 
• V prípade obmedzenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky stavebnými prácami, alebo pri prípadnej rozkopávke vozovky, alebo chodníka je potrebné vypracovať projekt organizácie dopravy (POD) počas výstavby a tento schváliť najskôr 30 dní pred začatím prác v Operatívnej komisii oddelenia koordinácie dopravných systémov Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. 

ll. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, záväzné stanovisko č. KPUBA-2014/13770-2/478818/BUKzo dňa 24.07.2014 
• V prípade nepredvídaného archeologického nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác v zmysle § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákoma oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. 

12. Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves, stanovisko č. 7719/1696/2014 zo dňa 19.08.2014 a stanovisko č. 8073/1880/2014 zo dňa 08.09.2014 
• Odvedenie dažďových vôd musí byť na pozemok stavebníkov. • Stavebník si musí zabezpečiť prístup na pozemok, pretože tento je prístupný len zo súkronmých pozemkov, prípadne pozemkov, ktoré nemajú založené listy vlastníctva. • Upozorňujeme stavebníka, že Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves nie je pripravená na budovanie infraštruktúry v záhradkárskych osadách. 

27. Námietkv účastníčky konania k umiestneniu žumpv 

27.1. V spojenom úzenmorn a stavebnom konani uplatnila svoje námietky voči začatiu spojeného úzenmého a stavebného konania na stavbu "Rekreačná chata - Devínske jazero" vlastníčka susedného pozemku a stavby parc. č. 271511 a 2715/31 v katastrálnom územi Devínska Nová Ves, MUDr. Helena Maníková, Karloveská 55, 841 04 Bratislava, listom zo dňa 11.12.2014, doručeného na stavebný úrad dňa 12.12.2014 

Stavebný úrad uvádza námietky v plnom znení. 
Na základe preštudovania si nekvalitnej kópie priloženého situačného plánu zásadne nesúhlasím s umiestnením žumpy z hl'adiska hygienicko - epidemiologického a tiež i s poškodenia nášho životného prostredia. V tesnej blízkosti je umiestnená moja chata, pred ktorou mám zabudované .letné sedenie a umiestnenú vŕtanú studňu. Ako ďalší dôvodom je v blízkosti plota v zadnej časti mojej chaty majú umiestnený drevený domček so sprchovým kútom, WC a umývadlo, odkial' sú splašky rozvádzané trativodmi po celej záhradnej ploche pozdÍž plotu. Tiež i hadičkou z dreveného domčeka tesne popri plote, čo mi presakuje cez plot a podteká pod chatu. Napriek opakovanému upozorneniu. A z toho sa šíri i patričný zápach. Som názoru, že susedia majú dostatočne rozsiahly pozemok na iné umiestnenie žumpy. Podľa zákona o zriaďovaní žumpy má byť čo najbližšie k prístupovej ceste pre potreby s manipuláciou a čistením a nemá poškodzovať ostatných účastníkov. V prípade, ak táto žumpa· tam bola vybudovaná v minulosti bez môjho vedomia a bez ohlásenia žiadam o jej likvidáciu. Túto situáciu sme nemuseli riešiť, keby ma boli pravdivo informovali. V lete ma informovali o stavbe, 
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ktorá mala byť bezproblémová - len jedno malé okno malo byť situované do mojej záhrady a mala byť dodržaná vzdialenosť od hranice môjho pozemku. Treba brať i do úvahy možnú perspektívnu situáciu, keď moje dcéry sa rozhodnú v budúcnosti nahradiť súčasnú zrubovú chatu inou stavbou pri našom atypickom pozemku. Proti stavbe ako takej nemám námietky, pokiaľ nie sú poškodzované moje základné práva. Verím, že moje námietky sú opodstatnené a budú akceptované: 
Stavebný úrad uvedeným námietkam vvlzovuie. Vyhodnotenie námietok je v odôvodnení rozhodnutia. 

Odôvodnenie: 

Navrhovateľ: fy ENGICON, s.r.o., Hraničná 18, Administratívna budova č. 3, Bratislava v zastúpeni stavebníkov Miroslava Hanzla a Dariny Hanzlovej, obaja bytom Miletičova 34, Bratislava, podal dňa 17.09.2014 žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konani na stavbu "Rekreačná chata - Devínske jazero.", so spevnenými plochami a kanalizačnou prípojkou napojenou do žumpy na pozemku parc. č. 2715/2, vodovodná prípojka na pozemku parc. č. 2715/2 napojená do jestvujúcej vodomernej šachty na pozemku parc. č. 2715/35, prípojka NN na pozemkoch parc. č. 2715/29, 2712/9, 2712/8 a 2715/2 v katastrálnom území Devínska Nová Ves a žiadosť o odstránenie stavby "Chata - Devínske jazero", so súp. č. 2162, na pozemkoch parc.č. 2715/30 a 2715/36 v katastrálnom území Devínska Nová Ves. 

Stavbou dotknuté pozemky a stavby parc. č. 2715/2, 2715/30, 2715/36 v katastrálnom území Devínska Nová Ves sú vo vlastníctve stavebníkov Míroslava Hanzla a Dariny Hanzlovej, bytom Miletičova 34, Bratislava -podľa LV č. 1307. Vlastníkom pozemkov parc. č. 2712/8, 2712/9 a 2715/29 (LV č. 1225) v k. ú. Devínska Nová Ves na ktorých bude zrealizovaná prípojka NN sú Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, K.lemensova 8, Bratislava (stavebníci sú povinní uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena s vlastníkom vyššie uvedených pozemkov počas trvania stavby, najneskôr pred kolaudačným rozhodnutím predmetnej stavby v zmysle stanoviska Železnic SR, Bratislava, stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, stanovisko č. 0750/7a.08/4459/2014/SHMIRP-Ba-Ma zo dňa 18.12.2014 

Stavebný úrad listom zo dňa 25.09.2014 pod č. DNV 2014/1274/popVGš, vyzval navrhovateľa na zaplatenie správneho poplatku. 

Navrhovatelia, podľa položky č. 60 písm. b) bodu 2 a položky 62 písm. a) bodu 2, zákona č. 14511995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zaplatili správny poplatok vo výške 70,00 Euro, za podanie žiadosti o búracie povolenie a stavebné povolenie, na základe horeuvedenej výzvy. 

Stavebný úrad listom č. 2014/1972/spoj/Gš zo dňa 26.09.2014 oznámil spojenie územného konania so stavebným konaním. 

Vzhľadom na to, že podaná žiadosť bola neúplná, stavebný úrad vyzval navrhovateľa na doplnenie potrebných dokladov a konanie rozhodnutím č. DNV 2014/1274/preruš/Gš zo dňa 14.10.2014 prerušil. Navrhovateľ postupne doplnil požadované doklady. 

Následne správny orgán, verejnou vyhláškou zo dňa 27.11.2014 pod č. DNV 2014/1274/ozsk/Va oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o odstránení stavby a spojeného územného a stavebného konania. 
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Vyhodnotenie námietok: 

Stavebný úrad námietky MUDr. Heleny Maníkovej, Karloveská 55, 841 04 Bratislava, uvedené v bode 27 .l vo výroku tohto rozhodnutia, vyhodnocuje nasledovne: 

Stavebníci Miroslav Hanzl a Darina Hanzlová akceptovali námietky k umiestneniu žumpy a dohodli sa na umiestnení žumpy tak, aby neboli poškodzované základné práva účastníčky konania MUDr. Heleny Maníkovej. Žumpa bude na pozemku umiestnená podľa predloženej koordinačnej situácie, ktorá tvorí neodde!iteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Expanzná hadička vedúca z dreveného domčeka popri plote účastníčky konania bude odstránená bez odkladu. Súhlas s umiestnením žumpy písomne vyjadrila aj účastníčka konania Henrieta Vondráčková, Pif.flova 6, 851 OJ Bratislava, vlastníčka susednej nehnuteľnosti parc. č. 2715/3 v katastrálnom území Devínska Nová Ves. 

Posúdenie investičné/zo zámeru vo vzt'alzu k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov: 
Novostavba rekreačnej chaty je umiestnená v záhradkárskej osade mimo zastavaného územia v súlade s územným plánom Hlavného mesta SR Bratislavy podľa VZN 17/2011, ktorým sa mení a dopÍňa VZN Hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2007 v znení VZN č. 8/2008, schváleného uznesením MsZ č. 400/2011 zo dňa 15.12.2011 s účinnosťou od 01.02.2011 v území s kódom 1203 s funkčným využitím záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality - územie slúžiace pre pestovanie rastlin a rekreáciu v záhradách, záhradkárských a chatových osadách. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že investičný zámer je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov. 

V stavebnom konani boli predložené tieto doklady: list vlastníctva č. 1307, kópia z katastrálnej mapy, projektová dokumentácia, dohoda o odbere pitnej vody zo spoločných zariadení Združenia vlastníkov vodovodných zariadení a potrubí v ZO Devínske jazero uzatvorená medzi členom združenia Miroslavom Hanzlom, Miletičova 34, 821 08 Bratislava na strane jednej a predsedom združenia Evou Pichlerovou, Devínske jazero 1579, 841 07 Bratislava na strane druhej zo dňa 31.05.2014 a stanoviská potrebných dotknutých orgánov. Všetky pripomienky dotknutých orgánov, ktoré boli vznesené v stavebnom konaní, stavebný úrad zohľadnil v podmienkach tohto rozhodnutia. 

V spojenom územnom a stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal žiadosť a priložené doklady v zmysle ustanovení §61, §62, §64 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, pričom zistil, že povolením realizácie predmetnej stavby nebudú ohrozené celospoločenské záujmy, ani ohrozené práva a právom chránené záujmy dotknutých účastníkov konania. 

Stavebný úrad v stavebnom konaní nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti stavebný úrad rozhodol tak, ako znie výrok. 

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou, ktoré sa vyvesí na dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke MČ Bratislava - Devínska Nová Ves, so sídlom na Novoveskej 17 l A, Bratislava a Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. l, Bratislava. 15. deň vyvesenia je dňom doručenia tohto oznámenia. 
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MČ Bratislava - Devínska Nová Ves, Novoveská 17 l A, Bratislava a Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. l , Bratislava vyznačia deň vyvesenia a zvesenia tohto rozhodnutia, opatria ho svojou pečiatkou a po uplynutí lehoty s pripomienkami doložia do spisu na stavebný úrad. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie (podľa§ 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. Odvolací orgán je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Lamačská cesta 8, 845 14 Bratislava 4. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po využití všetkých riadnych opravných prostriedkov. 

Príloha: -zákres stavby (lxA4 KKM, l xA3 zákres) 

u·estnv úrad Oevinskc Novo Ve. 
lUI r Novoveskó l7 l A\ 

843\0 Broti s o vr 

Vyvesené dňa: f o , ( . Q_o1 f 

Pečiatka, podpis: /'? / 

Doručí sa: 
Účastníci konania: 

tarosta 
e časti Bratislava 

ska NováVes 

Zvesené dňa: 

Pečiatka, podpis: 

l. ENGICON, s.r.o., Hraničná 18, Administratívna budova č. 3, 821 05 Bratislava -splnomocnenec . 
2. Miroslav Hanzl, Miletičova 34, 821 08 Bratislava- stavebník 3. Darina Hanzlova, Miletičova 34,821 08 Bratislava- stavebník 4. Henrieta Vondráčková, Pifflova 6, 851 Ol Bratislava 
5. Helena Maníková, Karloveská 55, 841 04 Bratislava 
6. Železnice SR, Bratislava, K.lemensova 8, 813 61 Bratislava 7. Združenie vlastnikov a užívateľov vodovodných zariadení ZO Devínske jazero- Mgr. Eva Pichlerová, Devínske jazero 1579, 841 07 Bratislava 
8. Ing. Róbert Brna, Švermova 2, 942 Ol Šurany- stavebný dozor 9. Ing. Silvia Hurinská, Kafendova 6, 831 06 Bratislava - projektant l O. Organizácie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemku (C-KN) parc. č . 2715/35, 2723/3, 2723/1 v kat. úz. Devínska Nová Ves môžu byt' stavbou dotknuté -doručuje sa verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku 
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Ďalej sa doručuje: 
ll. Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves, OVŽP, Novoveská 17/A, 843 IO Bratislavaso žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia na úradnej tabuli a internetovej stránke 12. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. l, 814 99 Bratislava - so žiadost'ou o vyvesenie tohto rozhodnutia na úradnej tabuli a internetovej stránke 

Na vedomie: 
13. OÚ Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, OH, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 14. OÚ Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, OPK, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 15. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava 16. Hlavné mesto SR Bratislava, OŽP, Primaciálne nám. l, 814 99 Bratislava 17. Železnice SR, Stredisko hospodárenia s majetkom BA, Regionálne pracovisko BA, Šancová 5/C, 811 04 Bratislava 

18. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 19. Železnice SR, Bratislava, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 20. BVS, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 21. Krajský pamiatkový úrad BA, Leško va 17, 811 04 Bratislava 22. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Gagarinova l O, 827 13 Bratislava 23. KRPZ v Bratislave, KDI, Dopravno-inžinierske oddelenie, Špitálska 14,812 28 Bratislava 24. MČ BA Devínska Nová Ves, O VD ZP, Novoveská 17/A, 843 IO Bratislava 
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navrhovaný objekt 
parkovacie stánie- spevnené plochy 29,7m2 
zatrávňovacie tvárnice napr. Eura MAXI 
bod bodového poľa 
podrobne zameraný bod 
nadmorská výška (Spv) 
č. parcely stav C-KN 
strom listnatý 

tuja 
tráva 
šachta (VŠ-vodomemá) 

studňa 

o elektrická skrinka 
------ spevnené plochy 

dom, chala 
terasa 

-----
- <---r --

skalka (hrana sadobnej úpravy) 
aktuálny stav C-KN 
hranica stavby 
ocerová konštrukcia 
ocerové oplotenie 
vstup na pozemok 
prlpojka NN 
prfpojka pitnej vody 

- - - - - dažďová kanalizácia 
- -- -- splašková kanalizácia $8 

konštrukcie určené na odstránenie 

±0,000=157,3m n.m. BpV 
Stavba 
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