
\ 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA DEVÍNSKANOVÁ VES Novoveská 17 l A, 843 l O Bratislava 49 

Naše číslo: 
20 15-13/963/C/6/dzspd/KR 

ROZHODNUTIE 

Bratislava : 
18.02.2015 

Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves ako príslušný úrad I. stupňa (ďalej len "stavebný úrad") podľa§ 117 ods.! zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( d'alej len "stavebný zákon"), v zmysle § 68 a § 88a ods. 4 stavebného zákona a podľa§§ 26, 46 a 47 zákona č.7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") dodatočne 

povoľuje zmenu stavby pred dokončením 
verejnou vyhláškou 

na stavbu "Rekreačná chata- Glavica", spevnené plochy s prístreškom na pozemku parc. č. 3118/2 v katastrálnom území Devínska Nová Ves, pre stavebníkov: 

Andreja Fratriča a Táňu Fratričovú, 
obaja bytom Hradištná 15, Bratislava, 

podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovali Ing. Pavel Timár, EURO LINE Slovakia, s.r.o., Stará Vajnorská 17/A, P.O.BOX 68, 830 OO. Bratislava v máji 2013 a Ing. Ivan Hargaš, Mozartova 21, 811 02 Bratislava v januári 20I5. 

Na stavbu s názvom ,,Záhradná chata- Glavica" na pozemku parc. č. 3 I I 8/2 k. ú. Devínska Nová Ves bolo Mestskou časťou Bratislava Devínska Nová Ves vydané stavebné povoleníe pod č. DNV 2003-2004/396/C/4/Mč zo dňa 02.06.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.07.2004. 

Popis zmeny: 
Dodatočná zmena stavby pred dokončením spočíva v zmene pôdorysných rozmerov chaty z pôvodných 6,00x 4,00 m na nové rozmery 8,00 x 8,50 m a v zmene výšky stavby. Rekreačná chata je obdÍžníkového pôdorysu, nepodpivičená, s jedným nadzemD.ým podlažim a podkrovím. Súčasťou je prestrešená terasa pôdorysných rozmerov 5,50 x 4,I4 mna južnej strane objektu. Zastrešeníe je sedlovou strechou s vikierom na juhovýchodnej strane, s max. výškou v hrebení strechy+ 7,27 mod ±0,000 = 18I,I5 m n.m. (od úrovne podlahy prízemia). Dažďové vody zo strechy sú odvádzané dažďovými žľabmi a zvodmi do vsaku na pozemku stavebníkov. Vykurovaníe objektu je elektrickými radiátormi, doplnkovým zdrojom je krbová 
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vložka na pevné palivo. TÚV je pripravovaná v elektrickom zásobnikovom ohrievači vody. 

Napojenie na inžinierske siete a komunikačné napojenie sa nemeni. 

Nová zastavaná plocha objektom rekreačneJ chaty po prístavbe je 68 m2
• 

Zmeny stavby sú dokončené. 

Všetky ostatné ustanovenia a podmienky uvedené v stavebnom povolení č. DNV 2003-

2004/396/C/4/Mč zo dňa 02.06.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.07.2004, 

zostávajú v platnosti a týmto rozhodnutím stavebný úrad odsúhlasuje len vyššie uvedené 

zmeny. 

K dodatočnej zmene stavby vydali súhlasné stanoviská dotknuté orgány: 

l. Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves 

Stanovisko č. 12353/2013 zo dňa 07.10.2013 

2. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

Stanovisko č. MAGS OZP 282486/2014/50605/Be zo dňa 31.07.2014 s podmienkami, 

najmä: Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad) 

odvádzaníe znečisťujúcich látok zo spal'ovaníe tuhého paliva komínom s ústím vo výške 

7,980 m nad úrovňou ±0,000, s prevýšením 0,650 m nad hrebeňom strechy. 

3. Obvodný úrad ŽP Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody 

akrajíny 
Stanovisko OPaK/2013/07413/STK-BalV zo dňa 20.09.2013 

4. Obvodný úrad ŽP Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové 

hospodárstvo obvodu 
Stanovisko č. Oho/2013/7377/BLMIIV zo dňa 20.09.2013 s podmienkami: 

l. Pôvodca odpadov bude nakladať so stavebnými odpadmi v súlade s ustanoveníami 

.zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi vydanými na jeho vykonaníe, t.j. najmä: stavebné odpady bude 

triediť podľa druhov a pokiaľ je to možné, zabezpečí ich materiálové zhodnoteníe, 

odpady bude odovzdávať na zhodnoteníe alebo na zneškodnenie len fYzickým alebo 

právníckým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené podľa zákona o odpadoch, 

bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, 

o ich zhodnotení a zneškodnení. 
2. Pred začatím stavebných prác pôvodca odpadov predloží písomne tunajšiemu úradu 

spôsob nakladanía s odpadom k.č. 17 05 06- výkopová zemína iná ako uvedené v 17 

05 05 a do 15 dní od odovzdanía všetkej zeminy a kameníva oprávnenej osobe 

predloží tunajšiemu úradu potvrdeníe o ich zneškodnení (vážne lístky). 

3. · Pôvodca odpadu v kolaudačnom konaní predloží stavebnému úradu doklady 

preukazujúce zhodnoteníe resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou 

osobou. 
4. Investor stavby zabezpečí, aby v stavebnom denníku stavby bola vedená presná 

evidencia zeminy a kameniva uvedenej v bode 2 (deň, množstvo), ako aj spôsob jej 

spätného použitia (deň, množstvo, spôsob využitia). Investor stavby predloží tieto 

doklady tunajšiemu úradu, najneskôr v termíne do kolaudácie stavby. 

5. Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor 

Rozhodnutie č. OU-BA-PL0-2014/95326 zo dňa 04.12.2014 v plnom rozsahu. 

V konaní neuplatnil námietky a pripomienky žiaden zo známych účastníkov konanía, aní 

žiaden dotknutý orgán. Ďalší účastníci konanía aní po zverejnení oznámenia o začatí konanía 
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o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby verejnou vyhláškou neuplatnili námietky 
alebo pripomienky. 

Odôvodnenie: 

Mestská časť Bratislava Devinska Nová Ves - stavebný úrad, obdržala dňa 03.07.20!3 
žiadosť Andreja Fratriča a Táne Fratričovej, obaja bytom Hradištná 15, Bratislava, 
o dodatočné povoleníe zmeny stavby pred jej dokončením "Rekreačná chata- Glavica", 
spevnené plochy s prístreškom na pozemku parc. č. 3118/2 v k. ú. Devinska Nová Ves. 

Na stavbu s názvom "Záhradná chata- Glavica" na pozemku parc. č. 3118/2 k. ú. Devínska 
Nová Ves bolo Mestskou časťou Bratislava Devinska Nová Ves vydané stavebné povolenie 
pod č. DNV 2003-2004/396/C/4/Mč zo dňa 02.06.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
09.07.2004. 

Stavebný úrad pri miestnom zisťovaní, ktoré sa uskutočnilo dňa !3.08.20!3, zistil, že stavba 
je zrealizovaná v rozpore s právoplatným stavebným povoleňím. 

Žiadatelia, na základe výzvy stavebného úradu č. DNV 2013/963/popl/KR zo dňa 17.07.20!3, 
uhradili za podanie žiadosti správny poplatok podľa položíek č. 60 písm. b) bodu 2 a položky 
61 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, vo výške 
150,00 eur dňa 31.07.20!3. 

Nakoľko predložená žiadosť neobsahovala predpísané náležitosti pre vydanie rozhodnutia, 
stavebný úrad konanie prerušil rozhodnutím č. DNV 2014/963/preruš/KR zo dňa 23.08.2013 
s výzvou na doloženie chýbajúcich dokladov v lehote 60 dni. 

Stavebníci listom, doručeným na stavebný úrad dňa 07.05.2014, požiadali o predÍženie 
termínu na doplnenie potrebných dokladov. Stavebný úrad rozhodnutím č. DNV 2014-!3/ 
963/predl/KR zo dňa 14.05.2014 predÍžíl lehotu na doplnenie dokladov vkolaudačnom 
konaní o 60 dní. Stavebníci postupne doložili všetky požadované doklady. 

Stavebný úrad listom č. DNV 2015-!3/963/ozdsk!KR zo dňa 20.01.2015 oznámil účastníkom 
konania a dotknutým orgánom začatie konania o dodatočnej zmene stavby pred dokončením 
verejnou vyhláškou. 

V konaní neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky zo strany účastníkov konania, ani 
dotknutých orgánov. 

V konaní boli predložené tieto doklady: 2 x projektová dokumentácia skutočného 
vyhotovenia, ktorá spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu, polohopisné 
a výškopisné zameranie vypracované Ing. Michalom Fottom, autorizovaným geodetom 
a kartografom, súhlasné stanoviská dotknutých orgánov. 

Stavebný úrad po preskúmaní žiadosti dospel k záveru, že žiadosti je možné vyhovieť, preto 
rozhodol tak, ako znie výrok. 

Toto rozhodnutie sa vlastníkom susedného pozemku parc. č. 3118/3 v k. ú. Devínska Nová 
V es doručuje verejnou vyhláškou, ktorá sa vyvesí na dobu 15 dní na úradnej tabuli 
a internetovej stránke MsČ Bratislava Devinska Nová Ves, Novoveská 17/A, Bratislava. 15-ty 
deň vyvesenia je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
Msč Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, Bratislava vyznačí deň vyvesenia a 
zvesenia tohto rozhodnutia, opatrí ho svojou pečiatkou a po uplynutí lehoty s pripomienkami 
doloží do spisu na stavebný úrad. 
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Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie (podl'a § 53 a § 54 správneho poriadku) \, 
do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal - Msč '\ 
Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 lO 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: - zameranie skutkového stavu s 1 s K,<f ~ 

(~' c,,~ 
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Doručí sa: 
Účastníci konania: 

,.- '« 
")"L- 6" 
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s arosta 
ej časti Bratislava 

Dev ka Nová Ves 

Zvesené dňa: 

Pečiatka, podpis: 

l. Andrej Fratrič, Hradištná 15, 841 07 Bratislava- stavebník 
2. Táňa Fratričová, Hradištná 15, 841 75 Bratislava- stavebnička 
3. Silvia Vachálková, J. Smreka22, 841 07 Bratislava 
4. Ing. Elena Pätoprstá, Švabínského 20,851 Ol Bratislava 
5. Ing. Pavel Timár, EUROLlNE Slovakia, s.r.o., Stará Vajnorská 17/A, P.O.BOX68, 

830 OO Bratislava 3 -projektant 
6. Ing. Ivan Hargaš, Mozartova 21, 811 02 Bratislava- projektant 
7. Ing. Radoslav Semeš, Jána Stanislava 3, 841 05 Bratislava- stavebný dozor 
8. Organizácie a občania, (vlastníci pozemku parc. č. 3118/3 k.ú. Devínska Nová Ves) 

ktorých vlastnícke alebo íné práva môžu byť stavbou dotknuté - doručované 
verejnou vyhláškou 

Ďalej sa doručuje: 
9. MsČ Bratislava Devínska Nová Ves, odd. výstavby, dopravy a životného prostredia

so žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia na úradnej tabuli a na internetovej 
stránke 

Na vedomie: 
10. Hlavné mesto SR Bratislava, OŽP, Primaciálne nám. l, 814 99 Bratislava l 
I l. OÚ Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odborárske nám. 3, 

P.O.BOX 19, 810 05 Bratislava 15 
• ochrana prírody a krajiny, 
• odpadové hospodárstvo 

12. OÚ Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava 2 
13. Mgr. Miroslav Kriško, predseda ZO SZZ 4-28 Bratislava- DevinskaNová Ves -Pod 

Srdcom, Knleťovo nám. 3, 811 07 Bratislava 
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