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, v v ,. ,. MESTSKA CAST BRATISLAVA DEVINSKA NOVA VES 

Novoveská17/A, 84310 BRATISLAVA 49 
Naše číslo: Bratislava: 20 I 5-14/1244/C/5/KR I2.02.20I5 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len "stavebný úrad") podľa § l I 7 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 47 zákona č. 7111967 Zb o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") 

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, areálové prípojky (voda, elektro nn) na pozemku parc. č. 3034/2 (parcela oddelená z parcely č. 3034 geometrickým plánom č. 78/2014 zo dňa 06.08.2014, overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, pod č. 1778/2014 dňa 19.08.2014) v katastrálnom území Devínska Nová Ves, stavebníčke: 

Ľube Filípkovej, 
bytom J. Smreka 22, Bratislava, 

podl'a projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracovala Ing. Veronika Sýkorová, EurolineSlovakia s.r.o., Stará Vajnorská 17/A, P.O.BOX 68, 830 OO Bratislava, v júni 2014 až novembri 2014. 

Stavebný úrad listom č. DNV 2014/1244/spoj/PL zo dňa 25.09.2014 oznámil spojenie územného konania 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 nepravidelného pôdorysu, celkových rozmerov 15,00 x 18,50 m. Stavba je prízemná s neobytným podkrovím, bez podpivničenia Zastrešenie je sedlovou strechou s valbami so sklonom 22 stupňov. Súčasťou objektu je garáž s 2 parkovacími miestami a úžitkovou plochou 35,00 m2
. Zastavaná plocha objektom je 207,67 m2

• 

Zdrojom tepla pre vykurovanie rekreačnej chaty je elektrický kotol, príprava TUV bude v elektrickom zásobníkovom ohrievači vody. Pre príležitostné vykurovanie je navrhnutý teplovzdušný krb. · 



\ 
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1.) Polohové a výškové osadenie stavby: 

Novostavba rekreačnej chaty sa umiestňuje na pozemku parc. č. 3034/2 v katastrálnom území 
Devínska Nová Ves (parcela oddelená z parcely č. 3034 geometrickým plánom č. 78/2014 zo dňa 
06.08.2014, overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, pod č. 1778/2014 
dňa 19.08.2014) nasledovne: 

Minimálna vzdialenosť fasády rekreačnej chaty od hranice pozemku je: 
• od pozemku parc. č. 3035/1 k. ú. Devínska Nová Ves je 2,00 m 
• od pozemku parc. č. 3033/2 k. ú. Devínska Nová Ves je 1,89 maž 2,195 m 
• od severovýchodného rohu pozemku parc. č. 3034/2 k. ú. Devínska Nová Ves je 3,00 m 
• od juhovýchodného rohu pozemku parc. č. 3034/2 k. ú. Devínska Nová Ves je 10,74 m 

Výškové osadenie stavby rekreačnej chaty je: 
• úroveň ±0,000 = 180,09 m n.m. Bpv (úroveň podlahovej konštrukcie l.N.P.) 
• celková výška hrebeňa strechy je+ 4,84 mod ±0,000, 

Žumpa sa umiestňuje na pozemku parc. č. 3034/2 k. ú. Devínska Nová Ves v juhovýchodnej časti. 
Vsakovacia šachta DN 1000 mm (betónová skruž) sa umiestňuje na pozemku parc. č. 3034/2 k.ú. 
Devínska Nová Ves, v severozápadnom rohu pozemku. 

2.) Napojenie na inžinierske siete a komunikačné napojenie: 

Napojenie rekreačného objektu na verejnú distribučnú sieť elektro NN je riešené existujúcou 
prípojkou elektro. Zásobovanie objektu pitnou vodou bude areálovým rozvodom vody napojeným 
na existujúcu vodovodnú prípojku. Odkanalizovanie je navrhované kanalizačným potrubím do 
žumpy o objeme 16m3

• 

Voda- zásobovanie objektu pitnou vodou bude existujúcou vodovodnou prípojkou napojenou na 
záhradkársky vodovod v existujúcej vodomernej šachte na pozemku parc. č. 3034/2 k. ú. 
Devínska Nová Ves. Ďalej bude areálový rozvod vody z rúr HD-PE d32, vedený na pozemku 
parc. č. 3034/2 k. ú. Devínska Nová Ves. 

Kanalizácia - odvádzanie odpadových vôd z objektu je riešené novou kanalizačnou prípojkou 
PVC DN 125, zaústenou do novo navrhovanej žumpy. Dažďové vody budú odvedené dažďovými 
žľabmí a zvodmi a dažďovou kanalizáciou PVC DN 100 do vsakovacej šachty DN 1000 mm. 

Elektro - Napojenie objektu na verejnú distribučnú sieť elektro NN je riešené existujúcou 
káblovou prípojkou ukončenej v existujúcom elektromerovom rozvádzači RE na hranici pozemku 
v oplotení. Z rozvádzača bude vedený kábel A YKY J4x16 + CYKY-0 3x1,5 do nového 
rozvádzača RD umiestneného v objekte chaty. 

Spevnené plochy - na pozemku parc. č. 3034/2 v katastrálnom území Devínska Nová Ves sú 
navrhnuté spevnené plochy: drevená terasa o výmere 52,3 m2

, chodník 13,65 m2
, vjazd do garáže 

13,68 m2 a odstavná plocha so zámkovej dlažby o výmere 32,25 m2
• 

Pre realizáciu stavby sa stanovujú tieto podmienky: 

l. Stavba sa bude realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie overenej v 
stavebnom konani, ktorú vypracovala Ing. Veronika Sýkorová, EurolineSlovakia s.r.o., 
Stará Vajnorská 17/A, P.O.BOX 68, 830 OO Bratislava, v júni 2014 až novembri 2014. 

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

3. So stavebnýrnj prácami na stavbe možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti 
stavebného povolenia. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak stavba nebude začatá do 
dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 
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Stavebm'k zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí oprávnenou organizáciou resp. 
osobou a počas výstavby bude dodržiavať ich ochranné pásma v zmysle príslušných 
predpisov a noriem. 
Stavebník je povinný v zmysle§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť stavebnému 
úradu začatie stavebných prác. . 

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

7. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce 
technických zariadeni a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku v zmysle zákona 
č. I 24/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplneni niektorých 
zákonov, podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. a ustanovenia§ 43i ods. 3 písm. 
e ), g), h) stavebného zákona. 

8. Stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedenim potrebných údajov o stavbe 
a účastm'koch 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: 
a) názov stavby, b) názov stavebníka, c) meno stavebJlého dozoru), d) termin začatia a 
ukončenia stavby, e) kto a kedy stavbu povolil. · 

9. 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). 

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

ll. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľom, ktorý bude vybraný na základe výberového 
konania. Stavebník je povinný najneskôr do začatia stavby oznámiť stavebnému úradu meno 
a adresu zhotoviteľa stavby, jeho oprávnenie na stavebnú činnosť a zodpovedného 
stavbyvedúceho. 

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

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

14. Na stavenisku musí byť počas celej doby výstavby projektová dokumentácia stavby overená 
stavebným úradom, stavebné povolenie, stavebné a montážne denniky. 

15. Stavebnik je 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 ich na vlastné náklady odstrániť. 

16. Skladovanie materiálu je povolené len na pozemkoch, ktoré sú vo vlastnictve stavebm'ka. 
Prípadné zaujatie verejného priestranstva musí byť vopred odsúhlasené Mestskou časťou 
Bratislava Devínska Nová 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, vzníkajúcou 
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. 
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19. Stavebm"k 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 potvrdenie Správcu digitálnej mapy o odovzdani prislušnej 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 komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky. 
22. Stavebník je povinný splniť nasledovné podmienky a rešpektovať uvedené stanoviská dotknutých orgánov : 
l. Stavebný úrad: 

Dažďové vody zo strechy objektu musia byt' zvedené a zachytávané výlučne na pozemku stavebníka tak, aby následne nestekali na verejné priestranstvo (komunikáciu, chodm"k, atď ... ), pripadne na pozemok, ku ktorému nemá stavebník iné 
právo. 
Pri realizácii stavby sa podľa § 43f stavebného "zákona 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. 
Stavebm"k je povinný ku kolaudácii stavby doložiť energetickú certifikáciu objektu v zmysle § 14 zákona č. 55512005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení 
neskorších predpisov. 

2. Mestská časť Bratislava Devínska No vá V es 
stanovisko zo dňa 21.08.2014 s podmienkami a to najmä: 

Stavebník je povinný dodržiavať platné normy a predpisy SR a všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves. 
Vzhl'adom na nárast výstavby v tejto oblasti bude potreba rozšírenia pristupovej komunikácie, s čím by stavebníci mali do budúcnosti počítať. Mestská časť níe je pripravená na realizáciu technickej infraštruktúry v dotknutej oblasti. 

3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prirody a krajiny Vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2014/72354/STK zo dňa 08.09.2014 
4. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo Záväzné stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2014/072605/CHNIV zo dňa 17.09.2014 

Pôvodca odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodneníe len 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 pripade, že to nie je možné alebo účelné, zabezpečí 
ich zneškodnenie. 
Pred začatím stavebných prác držiteľ odpadov predloží tunajšiemu úradu spôsob nakladania s odpadmi 17 05 04 -zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03. 
Pôvodca odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich zhodnotení a zneškodnení. 
Pôvodca odpadu v kolaudačnom konani predloží stavebnému úradu doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov oprávnenou osobou. 
Pôvodca odpadov predloží do 3l.januára nasledujúceho kalendárneho roka hláseníe o vzniku a nakladaní s odpadom, ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov alebo s 50 kg nebezpečného odpadu. 
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5. Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor 
Rozhodnutie č. OU-BA-PL0-2014/187282/MPI zo dňa 13.10.2014 6. Hlavné mesto SR Bratislava, odd. životného prostredia Záväzné stanovisko č. MAGS OZP 56031120 14-319673/Si zo dňa 24.09.2014 7. Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava 
VY.iadrenie zo dňa 24.10.2014 s podmienkami a to najmä: Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona č. 25112012 o energetike a jeho noviel 8. Výbor ZO Slovenského zväzu záhradkárov 4-28 Pod srdcom Devínska Nová Ves VY.iadrenie zo dňa 07.10.2014s 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. 

V konaní neuplatnil námietky žiaden z účastníkov konania, ani žiaden dotknutý orgán. 
Stavebné povolenie sa vlastníkom pozemkov parc. č. 3050 a 3033/2 k. ú. Devínska Nová Ves oznamuje verejnou vyhláškou a doručuje sa vyvesením rozhodnutia po dobu 15 dni na úradnej tabuli a internetovej stránke MsČ Bratislava Devínska Nová Ves so sídlom na Novoveskej 17/A, Bratislava. 

Odôvodnenie: 

Stavebnička Ľuba Filípková, bytom J. Smreka 22, Bratislava, v zastúpení Liborom Zárišom, Ľanová 12, Bratislava, podala dňa 09.09.2014 žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu na individuálnu rekreáciu "Rekreačná chata - Pod Srdcom", spevoené plochy, splašková kanalizácia napojená do žumpy, dažďová kanalizácia, areálové prípojky (voda, elektro nn) na pozemku parc. č. 3034/2 (parcela oddelená z parcely č. 3034 geometrickým plánom č. 78/2014 zo dňa 06.08.2014, overeným Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, pod č. 1778/2014 dňa 19.08.2014) v katastrálnom území Devínska Nová Ves. Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. 

Stavbou dotknutý pozemok parc. č. 3034/2 v katastrálnom území Devínska Nová Ves je vo vlastníctve stavebníčky v podiele III (podla L V č. 177). 
Žiadateľka, na základe výzvy stavebného úradu č. DNV 2014/1244/popl/PL zo dňa 24.09.2014, uhradila správoy poplatok podľa položky č. 60 písm. b) bodu 2 zákona č. 145/1995 z. z. o správoych poplatkoch v znení neskorších predpisov, dňa 01.10.2014 vo výške 50,00 eur. 
Stavebný úrad listom č. DNV 2014/1244/spoj/PL zo dňa 25.09.2014 oznámil spojenie územného konania so stavebným konaním. 
Nakoľko žiadosť o vydanie stavebného povolenia neobsahovala predpísané náležitosti, stavebný úrad konanie prerušil rozhodnutím č. DNV 2014/1244/preruš/PL zo dňa 10.10.2014 s výzvou na doloženie chýbajúcich dokladov. Splnomocnenec sa dňa 21.10.2014 vzdal plnomocenstva osobne na stavebnom úrade. 

Po doplnení požadovaných dokladov stavebný úrad listom č. DNV 2014/1244111/ozsk/KR zo dňa 05.12.2014 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou. 
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V stavebnom konaní boli predložené tieto doklady: výpis z listu vlastníctva č. 177, kópia 
z katastrálnej mapy, 2 x projektová dokumentácia, ktorá splňa všeobecné technické požiadavky na 
výstavbu, stanoviská a VY.iadrenia dotknutých orgánov. Opodstatnené pripomienky boli zahrnuté 
do podmienok rozhodnutia. Ostatné kladné .vyjadrenia sú súčasťou spisového materiálu. 

V spojenom územnom a stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal žiadosť a priložené doklady 
v zmysle ustanoveni §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 účastru'kov konania. 
Stavba rekreačnej chaty je v súlade s územným plánom 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 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 a preto je možné túto povoliť v spojenom územnom a stavebnom konaní. 
Stavebný úrad v stavebnom konaní nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného 
povolenia. Vzhľadom na vyššie uvedené stavebný úrad rozhodol tak, ako znie výrok. 

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou, ktorá sa vyvesí na dobu 15 dní na úradnej 
tabuli a internetovej stránke Msč Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, Bratislava. 
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. 

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 K.KM 
- situácia umiestnenia stavby 

g'. t ....... , 
starosta 

M j časti Bratislava 
ska Nová Ves 

Zvesené dňa: 

Pečiatka, podpis: 
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Doručí sa: 
Účastníci konania: 
l. Ľuba Filípková, J. Smreka 22, 841 08 Bratislava - stavebníčka 
2. Alojz Beleš, Pieskovcová 17, 841 07 B~atislava 
3. Igor Beleš, Pifflova 8, 851 O l Bratislava 
4, Miroslav Muller Haburská 3, 821 Ol Bratislava 
5. Darina Mullerová, Haburská 3, 821 Ol Bratislava 
6. Stanislav Vittek, Hany Meličkovej 7, 841 05 Bratislava 
7. Mária Vitteková, Hany Meličkovej 7, 841 05 Bratislava 
8. Ing. Anton Pospíšek, Vajnorská 6, 831 04 Bratislava 
9. Ing. Karol Held, Gajova 19, 811 09 Bratislava 
IO. Mária Heldová, Gajova 19, 81 l 09 Bratislava 

~------------~-------·--' 

ll. Ing. Veronika Sýkorová, EurolineSiovakia s.r.o., Stará Vajnorská 17/A, P.O.BOX 68, 830 OO 
Bratislava- projektant 

12. Organizácie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť stavbou dotknuté 
(pozemky parc. č. 3033/2, 3050 k. ú. Devinska Nová Ves)- doručované verejnou vyhláškou 

Ďalej sa doručuje: 
13. MsČ Bratislava Devinska Nová Ves, OVDŽP- so žiadost'ou o vyvesenie tohto oznámenia 

na úradnej tabuli a na internetovej stránke 

Na vedomie: 
14. Hlavné mesto SR Bratislava, OŽP, Primaciálne nám. l, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava 
15. OÚ Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, Karloveská 

2, 842 33 Bratislava 
16. OÚ Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, 

Karloveská 2, 842 33 Bratislava 
17. OÚ Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava 
18. SZZ ZO 4-28 Bratislava Devínska Nová Ves, Pod Srdcom, Mgr. Miroslav Kriško, Kmeťovo 

nám. 3, 811 07 Bratislava 
19. ZSE, a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 292, 810 OO Bratislava l 
20. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 
21. Ms Č Bratislava Devínska No vá Ves, odd. výstavby, dopravy a životného prostredia 
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~ -p~ na pozemok 
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