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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA DEVÍNSKA NOVÁ VES oddelenie územného konania a stavebného poriadku ·stavebný úrad 

Novoveská 17/A, 843 IO BRA TI S LA V A49 Naše číslo 
20 15 -09/828/ozdsk -pokr/SM 

Vec: 
"Rodinný dom a garáž - Mlynská ul.", spevnené plochy na pozemkoch parc. č. 110111 a 1102/2, 1101/5, 1101/6 v katastrálnom území Devínska Nová Ves a prípojky inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, plyn a elektro nn) na pozemkoch parc. č. 1101/1, 2246/6 a 1182/1 (verejná komunikácia- Mlynská ul.) v k. ú. Devínska Nová Ves. 
Oznámenie o pokračovaní v konaní pre vydanie dodatočného stavebného povolenia - verejnou vyhláškou. 

Mestská časť Bratislava Devinska Nová Ves -spoločný stavebný úrad obdržal dňa 21.09.2009 žiadosť navrhovateľov Mareka Hyroša a Katariny Hyrošovej, obaja bytom Pekníkova ll, Bratislava (vlastníci podľa LV č. 1424), o dodatočné stavebné povolenie pre stavbu ,,Rodinný dom a garáž -·Mlynská ul.", spevnené plochy a kanalizačná prípojka napojená do žumpy na pozemkoch parc. č. 1101/1 a 1102/2 v katastrálnom území Devínska Nová Ves a prípojky inžinierskych sietí (voda a elektro NN) na pozemkoch parc. č. ll O ll! a ll 02/2 a 1182/1 (verejná komunikácia- Mlynská ul.) v k. ú. Devínska Nová Ves. 

Mestská časť Bratislava- Devinska Nová Ves, odd. územného konania a stavebného poriadku ako príslušný úrad I. stupňa (ďalej len "stavebný úrad"), podľa§ 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") vydal dodatočné stavebné povolenie na stavbu "Rodinný dom a garáž -Mlynská ul.", spevnené plochy a kanalizačná prípojka napojená do žumpy na pozemkoch parc. č. 110111 a 1102/2 v katastrálnom území Devinska Nová Ves a prípojky inžinierskych sietí (voda a elektro nn) na pozemkoch parc. č. 1101/1 a 1102/2 a 1182/1 (verejná komunikácia -Mlynská ul.) v k. ú. Devínska Nová Ves pod č. DNV 201 1-09/828/A/19/E/8/dsp/Do zo dňa 27.09.2013, pre stavebníkov Mareka Hyroša a Kataríny Hyrošovej, obaja bytom Pekníkova I I, Bratislava. 

Na základe odvolania účastníkov konania Ing. RNDr. Jána Klasa DrSc., Sklenárova 14, . Bratislava, Thomasa Gängler a Alžbety Gängler, obaja bytom Mlynská 38, Bratislava, Obvodný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, rozhodnutím pod č. A-2013/287-MIK zo dňa 18.03.2013, právoplatné dňa 05.04.2013, horeuvedené rozhodnutie zrušil a vrátil na nové konanie. 

Stavebný úrad po preštudovani spisového materiálu vyzval stavebníkov listom pod č. DNV 2013/828/vyz!KL zo dňa 30.05.2013, aby doložili na stavebný úrad chýbajúce doklady do spisového materiálu v zmysle rozhodnutia Obvodného úradu Bratislava, odboru výstavby a bytovej politíky v termíne do 60 dní od obdržania ·výzvy. 

Stavebníci požiadali listom zo dňa 25.07.2013, doručeným na stavebný úrad dňa 30.07.2013 o predÍženie terminu na doloženie dokladov z dôvodu zdÍhavého vybavovania požadovaných dokladov. Stavebný úrad vydal rozhodnutie pod č. DNV 2013/828/predl.l/KL zo dňa 



15.08.2013, ktorým predÍžil lehotu na doloženie chýbajúcich dokladov o 60 dní odo 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
Stavebníci požiadali listom zo dňa 23.10.2013, doručeným na stavebný úrad dňa 25.10.2013 o 
predÍženie termínu na doloženie dokladov z dôvodu zdÍhavého vybavovania požadovaných 
dokladov. Stavebný úrad vydal rozhodnutie pod č. DNV 2013/828/predl.2/SM zo dňa 
29.10.2013, ktorým predÍžil lehotu na doloženie chýbajúcich dokladov o 30 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

Stavebnici opätovne požiadali listom zo dňa 06.12.2013, doručeným na stavebný úrad dňa 
06.12.2013 o predÍženie termínu na doloženie dokladov z dôvodu zdÍhavého vybavovania 
požadovaných dokladov pre Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Trenčianska 55, 
Bratislava. Stavebný úrad vydal rozhodnutie pod č. DNV 2013/828/predl.3/SM zo dňa 
12.12.2013, ktorým predÍžil termín na doplnenie dokladov. 

Po doloženi požadovaných dokladov, stavebný úrad po prešetreni spisového materiálu zistil, že 
časť dokladov je neúplná a nepostačuje pre vydanie rozhodnutia, preto listom pod č. č. DNV 
2014-09/828/vyz2/SM zo dňa 03.10.2014 vyzval stavebnikov aby v doložili chýbajúce doklady. 
Stavebnici dňa 19.12.2014 doložili do spisu požadované doklady. 

Po obdržaní požadovaných dokladov. a to: 
• Aktuálnej kópie z katastrálnej mapy 
• Geometrického plánu č. 185/2013, overený dňa 18.12.2013 pod č. 2661/2013 
• Aktuálneho originálu listu vlastnictva 
• Prepracovanej dokumentácie - časť architektúra 
• Stanoviska BVS a. s., pod č. 43585/2014/SV zo dňa 15.12.2014 
• Prepracovanú časť proj. dokumentácie - časť zdravotechnika 
• 2x svetlotechnické posúdenie vplyvu plánovanej zástavby zo dňa 02.10.2012 
• Rozhodnutie č. OU-BA-PL0-2014/36587 zo dňa 28.04.2014, právoplatné 30.04.2014 

o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy vydané OU BA pozemkový a lesný odbor. 
• Stanovisko RUVZ hl. Bratislava SR zo dňa 22.07.2013 

a skompletizovani spisového materiálu stavebný úrad oznamuje pokračovanie vo veci vydania 
dodatočného stavebného povolenia pre stavbu "Rodinný dom a garáž - Mlynská ul.", 
spevnené plochy na p~zemkoch parc. č. 1101/1 a 1102/2, 1101/5, 1101/6 v katastrálnom území 
Devínska Nová Ves a prípojky inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, plyn a elektro nn) na 
pozemkoch parc. č. 1101/1, 2246/6 a 1182/1 (verejná komunikácia- Mlynská ul.) v k. ú. 
Devínska Nová Ves. 

MsČ Bratislava Devínska Nová Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa podľa § 117 ods. l 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku, v zneni neskorších 
predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), podľa ustanovenia§ 61 ods. 4), § 88 ods. l písm. ba§ 
88a stavebného zákona 

oznamuje 

verejnou vyhláškou začatie dodatočného stavebného konania dotknutým orgánom a známym 
účastníkom konania. Nakoľko stavebnému úradu sú dobre známe pomery stavby na základe 
štátnych stavebných dohľadov 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 7 pracovných dní odo dňa 
doručenia tohto oznámenia, inak na neskoršie podané námietky stavebný úrad nebude prihliadať. 
V uvedenej lehote doložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. 
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"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 hľadiska ním sledovaných 
záujmov súhlasí. 

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou, ktorá sa vyvesí na dobu 15 dní na úradnej 
tabuli a na internetovej stránke MsČ Bratislava Devínslm Nová Ves a na Hlavnom meste SR 
Bratislava. 15. deň vyvesenia je dňom doručenia tohto oznámenia, vyznačí sa deň vyvesenia a 
zvesenia oznámenia, a úrad ho označí svojou pečiatkou a po uplynutí lehoty s pripomienkami 
predloží do spisu na stavebný úrad. 

Ak sa niektorý z účastníkov konanía 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 uplatníť na 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. 

Príloha: -situačný zákres stavby (lxA3) 
-kópia katastrálnej mapy (lxA4) 

Vyvesené dňa : 

Pečiatka, podpis: 

\' ?d''fl '"'"} ':. '"','~ jj'JitJ ),..·~ 
_v~~~":71< 

' ··<;).\0 lJJl-\ 

'nniislavo Doručí sa : ~ ·. , 
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Účastníci konania: ·· 
l. Marek Hyroš, Pekníkova ll, 841 02 Bratislava 

I g. Zuzana Polášová 
vedúca o delenia územného konanía 

stavebného poriadku 

. l 

Zvesené dňa : 

Pečiatka, podpis : 

2. Katarína Hyrošová, Pekníkova ll, 841 02 Bratislava 
3. JUDr. JozefPiľa, Osadná 20,831 03 Bratislava- splnomocnenec 
4. Marek Dinuš, P. Horova l, 841 07 Bratislava- splnomocnenec 
5. Ing. Renata Khoury Relou, Pavla Horova 13, 841 07 Bratislava 
6. Ing. Klasová Daniela, Solivarská 25, 821 03 Bratislava 
7. Mária Prikazská, Na kaštieli 4, 841 07 Bratislava 
8. Ing. arch. Peter Pacák, Letecká 6, 052 Ol Spišská Nová Ves- projektant 
9. Ing. Michal Čulen, Devínska cesta 48, 841 04 Bratislava- stavebný dozor 
IO. Advokátska kancelária KLIMKO & PARTNERS, s.r.o., Grčisslingova 5, 811 09 Bratislava 

(právny zástupca manželov Thomasa a Alžbety Gängler, obaja bytom Mlynská 38, 841 07 
Bratislava) 
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ll. Organizácie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom (C-KN) parc. č. 
2246/6 v k. ú. Devínska Nová Ves môžu byť stavbou dotknuté - doručuje sa verejnou 
vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku. 

Ďalej sa doručuje na vyvesenie: 
12. MČ Bratislava Devínska Nová Ves, oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia- so 

žiadosťou o vyvesenie tohto oznámenia na úradnej tabuli a na internete 
13. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. l, 814 99 Bratislava l- so žiadosťou 

o vyvesenie tohto oznámenia na úradnej tabuli a na internete 

Dotknuté orgány: 
14. Hlavné mesto SR Bratislava, URM, OŽP, Primaciálne námestie l, 814 99 Bratislava 
15. Hlavné mesto SR Bratislava, OŽP, Primaciálne námestie l, 814 99 Bratislava 
16. BYS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
17. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 ll Bratislava 2 
18. ZSE a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 292, 81 O OO Bratislava l 
19. Siemens s r.o., Lamačská cesta 6257/3, 841 04 Bratislava 
20. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Karloveská 2, 

Odborárske nám. 3, P. O. BOX 19, 810 05, Bratislava 
21. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 
22. Slovak Telecom a.s., Karadžičova 16, 825 13 Bratislava 
23. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava 2 

Na vedomie: 
24. MsČ Bratislava Devínska Nová Ves, O VD ŽP 



Dňo 

r 
1095/3 

ll 

2246/6 

Zo mlákou 

Bo IV 
Čfslo zákazky 

K1-31121/14 

Q 

1091/1 

Q 

l 
Obec 

BA-m.č. OEV(NSKA NOVÁ VES 
! Vektorová mapa 

Okresný úrad 
Bratislava 

katastrálny odbor 
KÓPIA KATASTRÁLNEJ MAPY 
na parcelu: 11 01!1 ,5,6, 

Vyhotovi! 

Meno 
19.11.2014 Fi!fpek 

Q 

7104/4 

l(at. územie 

v 
1109/7 

Dev(nska Nová Ves 
Mierka 1 : 1 000 

Q 

7111/1 
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OBJEKTY A HRANICE 
-·-·- HRANICA POZEMKU 

OPLOTENIE 

NAVRHOVANÉ PRIPOJENIA NA VEREJNÉ INŽINIERSKE SIETE 

~ - VODOVODNÁ PRÍPOJKA DN 25 
- -.-> - PIÚPOJKA ElEKTRO 
- <H - I<ANAU2AČNÝ PRÍPOJKA DN 150 
-·-·- OOMOVÁ ČASŤ VODOVODNEJ PRÍPOJKY DN 25 
- ;:...- +-- OOMOVÁ ČASŤ KANAI..lZAČNEJ PRÍPOJKY DN 125 
---- D.:ti:IJVÁ KANAlJZÁClA DN 125 

PRÍPOJKA PLYNOVODU~ VÝ'HLAO 

NAVRHOVANÉ PRIPOJENIA NA VEREJNÉ INŽINIERSKE SIETE 
RE ELEKTROMEROVÝ ROZ:VÁDvi; NA HRANia POZEMKU V OPLOTENÍ 
RS DOMOVÝ ROVIÁOZAČ 
RŠ REVÍZNA ŠAOfTA 
VŠ VOOOMERNÁŠAOfTA 
V VSAJ<JJVAOA ŠACHTA 

8 SPEVNENÉ PLOCHY- PARKOVANIE- PLOCHA 72m: 

0 SPEVNENÉ PLOCHY- CHO NiK Š.lM - PlOG!A nm: 

RODINNÉHO DOMU A GARÁŽE 
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