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STAVEBNÉ POVOLENIE 

Bratislava 
09.03.2015 

Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves ako príslušný stavebný úrad L 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§ 39a ods. 4; § 66 

ods. l stavebného zákona a podľa §§ 26, 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") 

povoľuje 

verejnou vyhláškou 

dočasnú stavbu 

v spojenom územnom a stavebnom konaní s názvom "Samoobslužná autoumyváreň -

obchodné centrum Glavica", prípoj ka vody a elektro na pozemkoch parc. č. 3263/12, 3263/1 v 

k.ú. Devínska Nová Ves, stavebníkovi: -

W ash & drive s.r.o., 
Kozmonautická 13, Bratislava, IČO: 46 019 731 

na dobu 10 rokov od právoplatného kolaudačného rozhodnutia v zmysle zmluvy o nájme medzi 

vlastníkom stavbou dotknutého pozemku BA Development, s.r.o., a nájomcom (stavebníkom) 

Wash & drive s.r.o. zo dňa 09.06.2014. 

Stavba sa povoľuje podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Jánom Virostkom - JV 

ateliér, J altská 21, 040 22 Košice v 07/2014, overenej v stavebnom konaní. 

Stavebný úrad listom č. DNV 201411350/spoj/SM zo dňa 13.10.2014 oznárníl spoJeme 

územného konania so stavebným konaním. 

Stavba sa umiestňl~e tak, ako je to zakreslené v podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorá je 

súčasť ou tohto rozhodnutia. 

Pre umiestnenie stavbv samoobslužnej autoumvvárne sa stanovujú nasledovné podmienlcv: 

Predmetom vydania stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní je stavba 

samoobslužnej autoumyvárne. Navrhovaná stavba sa nachádza na existujúcom parkovisku pri 

obchodnom centre Glavica Bratislava. Stavba je jednoduchá obdÍžnikovitého tvaru zastrešená 

pultovou strechou. Na úrovni terénu sú dva umývacie priestory. 
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·. Konštrukčný systém je skeletový - oceľový. Svetlá výška je 3,53m a celková výška objeh 4,!3m. Zastavaná plocha objektom bude 64,46m2 Vykurovanie plôch stojísk bude riešené alL podlahové slúžiace voči zamrznutiu vody na podlahe v zimných mesiacoch. Pre vykurovanie a prípravu TÚV je navrhnutý stacionárny kondenzačný teplovodný kotol na spaľovanie nafty. Kotol bude umiestnený na podlahe v technologickom kontajnery a napojí sa na rozvody nafty, vykurovania a vody a odpadu kondenzátu. Zásobovanie vodou a elektrickou energiou bude novobudovanými prípojkami z už existujúcich zdrojov pre potreby OC Glavica. Umývacie boxy zaberú celkovo 4 parkovacie miesta na jestvujúcom parkovisku. 

Polohové a vvškové osadenie stavbv: 
Samoobslužná autoumyváreň sa umiestňuje na pozemku parc. č. 3263/!2 v katastrálnom území Devínska Nová Ves, nasledovne: 

.Minimálna vzdialenosť od hranice susedných pozemkov (stavieb) je: • zo severu 0, 11m- od pozemku parc. č. 3263/l v k. ú. Devínska Nová Ves • z juhu: 55, 73m -od parc. č. 3260/1 O v k.ú. Devínska No vá Ves • z východu 45,56 m-od parc. č. 3264/4 v k. ú. Devínska Nová Ves (OC Glavica) • zo západu O,llm- od parc. č. 2877/23 v k. ú. Devínska Nová Ves 
• Odstupová vzdialenosť od osi koľaje je 31,1 O m. Navrhovaná stavba sa nachádza v ochrannom pásme železníc SR. 
Výškové osadenie stavby a zastavaná plocha je: • Svetlá výška je 3,53m a celková výška objektu je 4, 13m od ±0,000 = 154,04 m n.m. Bp v • zastavaná plocha je 64,46 m2 

Napojen ie na inžinierske siete a komunikačné napojenie: 
Napojenie stavby na inžinierske siete bude. riešené navrhovanými prípojkami na jestvujúce rozvody IS pre potreby OC G!avica. 

Vodovodná prípojka -zásobenie vodou je prevedené z jestvujúcej vodovodnej prípojky a bude napojená v jestvujúcej vodovodnej šachte. Na prípojku sa osadí vodomer. Následne potrubím LDPE 40x5,5 ktoré bude prechádzať cez otvor v šachte v hÍbke l ,Srn bude smerovať privod vody k objektu. DÍžka potrubia bude cca 40,0m. 

Napojenie elektro- nn pripojka bude napojená z existujúceho elektromerového rozvádzača RH, ktorý je umiestnený v OC G!avica. Odber bude napájaný navrhovaným káblom CYKY-J 5xl Omm2
, vedený pod stropom a po prestupe z objektu vo výkope hlbokom 70cm. 

Vykurovanie - Vykurovanie plôch stojísk automobilov bude realizované podlahovým vykurovaním proti zamrznutiu vody na podlahe v zimných mesiacoch teplovodným stacionárnym kondenzačným kotlom o výkone 243kW. Plynový kotol bude spaľovať naftu s odvodom spalín cez strechu umiestnený v technologickom boxe. 
Komunikačné napojenie - napojenie je riešené exitujúcim vjazdom na jestvujúce prakovisko OC Glavica. Statická doprava je zabezpečená na pozemku 3263/12 v katastrálnom území Devínska Nová Ves na jestvujúcich parkovacích miestach. 
Pre uskutočľíovanie stavbv sa v súlade s ustanovením§ 66 stavebného zákona určujú tieto záväzné podmienkv: 

l. Stavba sa bude realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konani, ktorú vypracoval Ing. Ján Virostko - N ateliér, Jaltská 21, 040 22 2 
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,~ošice v 07/2014, 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 platnosť, ak stavba nebude zahájená do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

3. Stavebník je 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 pripadne 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 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 stavenisko s týmito údajmi: a) názov stavby, b) názov stavebníka, c) názov zhotoviteľa a stavbyvedúceho (resp. meno 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. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník oznámi stavebnému úradu v súlade s § 66 ods.2 stavebného zákona meno a oprávnenie firmy, ktorá bude stavbu realizovať a termín začatia stavebných prác. 

ll. Stavba bude dokončená do 04/2017. 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 stavebného dozoru a autorský dozor projektanta. 

13. Na stavenisku musí byť počas celej doby výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, stavebné povolenie, stavebné a montážne denníky. 
14. Stavebník 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. 
15. Skladovanie materiálu je povolené len na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka. 16. Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia (§ 66 ods. 2 písm. b) stavebného zákona). Pri realizácii stavby 
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maximálne obmedziť znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnost'ou, vznikajúc;ú,, stavebných prácach a preprave materiálu. 
· 17. Stavebnik je povinný použiť na stavbe vhodné stavebné výrobky v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. 

18. Osvetlenie staveniska ako aj budúcej prevádzky autoumyvárne bude riešené sklopenými svietidlami, ktorých svetelný lúč bude nasmerovaný priamo na osvetľovaný povrch a to tak, aby nedochádzalo k oslneniu a osvetľovaniu nad prípustnú mieru užívateľov okolitých priestorov. 

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. Dokončenú stavbu možno užívať na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudačné konanie podá stavebník v zmysle§ 79 stavebného zákona. 
21. Stavebník pri kolaudácii stavby predloží stavebnému úradu doklady o vytýčeni priestorovej polohy stavby(§ 75a ods. 4 stavebného zákona). 
22. 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. 

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. 
24. Stavebníka upozorňujeme, že ak stavbu bude realizovať v rozpore s týmto rozhodnutím, dopustí sa priestupku, ktorý sa potrestá pokutou v zmysle § l 05 stavebného zákona. 

Stavebník je povinnÝ splniť nasledovné podmienkv a rešpektovať uvedené stanoviská dotknutých orgánov a organizácií a samosprávv. uvedené v skrátenom znení: 
l. Stavebný úrad 

• Pri realizácii stavby sa podľa § 43f stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, použijú iba tal'é 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. 
2. Okresný úrad Bratislava; odbor ochrany prirody a krajiny, stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2014/64870/STK zo dňa 11.08.2014.s podmienkami a to najmä: • Stavba sa navrhuje realizovať v zastavanom území obce, pre ktoré platí ].stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 "zákona". • Umiestnenie stavby nie je činnosťou v danom území zakázanou alebo vyžadujúcou predchádzajúci súhlas orgánu ochrany prírody a nie je v kolízii so žiadnymi prvkami RÚSES. 

3. Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava, odd. ŽP, Primaciálne nám. l, Bratislava, stanovisko č. MAGS OZP 349970/2014/59485/Be zo dňa 18.11.2014, súhlas na povolenie malého zdroja znečistenia- l ks stacionárny kondenzačný kotol. 
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Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohľad) odvádzaníe znečisťujúcich látok zo spaľovania nafty dymovodom s ústím vo výške +5,130 m nad terénom s prevýšením l ,000 m nad rovinou strechy. • Obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia v ktorých sa manípuluje s prašnými látkami, zakapotovať. • Zohľadniť v stavebnom konaní z dôvodu možnosti dočasného zhoršenia organoleptických vlastností ovzdušia (zadymovanie, zápach, obťažovanie susedov) vzdialenosť komínov od susednej zástavby v súlade s § 4 ods. 2 a § 6 ods. l ,2 vyhlášky Mžp SR č. 532/20025 Z.z. 
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva BA hl. mesto, Ružinovská 8, Bratislava • Súhlasné záväzné stanovisko č. PPL/15216/2014 zo dňa 10.11.2014. 6. Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, stanovisko č. 4948/2014/289301/SŽTS/lb.06 zo dňa 12.11.2014. 

• Stavba nesmie ohrozovať ani obmedzovať bezpečnosť železničnej premávky. • V prípade vzniku škôd na zariadeniach ŽSR budú všetky náklady na opravné práce odúčtované žiadateľovi. 
• Žiadate!' si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR z titulu prípadných negatívnych účinkov od železničnej prevádzky. • Žiadateľ musí dodržiavať zákon o odpadoch č. 223/2001 Z.z v znení neskorších predpisov. 

7. Okresný úrad Bratislava, vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy č. OU-BA-OSZP3-2014/66204/LET/IV-vyj zo dňa 29.07.2014. • Stavebný objekt SO 02 Vonkajšia kanalizácia a ORL má charakter vodnej stavby a na jeho povolenie je potrebné rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy. • Predložiť k žiadosti o stavebné povolenie vyjadrenie BVS a. s. 8. Okresný úrad Bratislava, odbor odpadového hospodárstva, stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2014/064825/CHA/IV zo dňa 04.08.2014. • pôvodca odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na túto-činnosť oprávnené. • pôvodca odpadu sa nepovol'uje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení odviesť k odberateľ ovi. 
• pôvodca odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom. • pôvodca odpadov zabezpečí zhodnotenie stavebných odpadov prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s odpadmi, v prípade, že to nie je možné alebo účelné zabezpečí ich zneškodnenie. 

• pôvodca odpadu v kolaudačnom konaní predloží tunajšiemu úradu doklady preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby oprávnenou osobou. 9. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, stanovisko č. KRRZ-BA-HZUB6-2808/2014-001 zo dňa 18.08.2014. 
•. Súhlasíme bez pripomienok. IO. SPP Distribúcia, vyjadrenie č. j. TDba/1703/2014/JPe zo dňa 10.07.2014. ll. Msč Bratislava Devínska Nová Ves, súhlasné záväzné stanovisko zo dňa 04.09.2014 pod č. 8022/1877/2014. 
• Stavebník je povinný dodržiavať platné predpisy a normy SR a všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves. 

Ďalší účastníci konania ani po zverejnení oznámenia o začatí konania verejnou vyhláškou 
neuplatnili pripomienky alebo námietky proti stavebnému povoleniu predmetnej stavby. 
Stavebné povolenie sa vlastníkom pozemkov potrebných pre vydanie povolenia, ako aj 5 



vlastníkom susediacich nehnuteľností oznamuje verejnou vyhláškou a doručuje sa vyvesením 
povolenia podľa§ 26 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na 
úradnej tabuli a na internetovej stránke po dobu 15 dní na MsČ Bratislava Devínska Nová Ves 
a na Hlavnom meste SR Bratislava. 

Odôvodnenie : 

Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves -stavebný úrad obdržal dňa 06.10.2014 žiadosť 
stavebníka Wash & drive s.r.o., Kozmonautická 13, 821 02 Bratislava v zastúpení 
navrhovateľom KANIA Slovakia s.r.o., Robotnícka 6, Banská Bystrica o vydanie stavebného 
povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu "Samoobslužná auto umyváreň 
- obchodné centrum Glavica", prípoj ka vody a elektro na pozemkoch parc. č. 3263112, 3263/1 
vk.ú. Devínska Nová Ves. 

Stavbou dotknuté pozemky parc. č. 3263/12, 3263/1 v katastrálnom území Devínska Nová Ves 
je podľa L V č. 3743 vo vlastníctve BA Development s.r.o., Hodžovo nám. 3, Bratislava pre 
stavebníka na základe zmluvy o nájme č. 88/2014/PS zo dňa 09.06.2014. 

Navrhovatelia na základe výzvy č. DNV 2014/!350/popl/SM zo dňa 10.!0.2014podľa položky 
č. 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, 
zaplatili správny poplatok vo výške 200,00 Eur, za podanie žiadosti o stavebné povolenie. 

Nakoľko žiadosť o stavebné povolenie neobsahovala predpísané náležitosti správny orgán 
konaníe prerušil rozhodnutím DNV 20 14/!350/preruš/SM zo dňa 13.! 0.2014 
Stavebný úrad listom č. DNV 2015/1350/spoj/SM zo dňa 13.10.2014 oznámil spojenie 
územného konanía so stavebným konaním. 

Po doložení požadovaných doldadov stavebný úrad, listom zo dňa 02.02.2015 pod č. DNY 2015-
14/1350/ozsk/SM účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámil verejnou vyhláškou 
začatie spojeného územného a stavebného konania. 

Toto povolenie má byť podľa § 26 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov vyvesené na úradnej tabuli a na internetovej stránke po dobu 15 dní na Ms Č 
Bratislava Devínska No vá Ves a na Hlavnom meste SR Bratislava. Posledný deň tejto lehoty 
je deň doručenia. Každý úrad ho opatrí svojou pečiatkou a po uplynutí lehoty, predloží do spisu 
na stavebný úrad. 

V stavebnom konaní boli predložené tieto doklady: kópia z katastrálnej mapy, listy vlastníctva, 
projektová dokumentácia s energetickým posúdením stavby a súhlasné stanoviská potrebných 
dotknutých orgánov, nájomná zmluva, 2x projektová dokumentácia stavby, výpočet nárokov na 
statickú dopravu. 
Stavebník spolu so žiadost'ou o stavebné povolenie predložil: 

Zmluvu o nájme pozemku medzi BA Development s.r.o. a Wash & drive s.r.o. zo dňa 
09.06.2014 na dobu určitú JO rokov. 
Vyjadrenie Hasičského a záchranného útvaru hl. m SR Bratislavy 
Vyjadrenie ŽSR Bratislava, oblastné riaditeľstvo Trnava 
Vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Bratislava 
Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia 
Súhlas Hlavného mesta SR Bratislava- malý zdroj znečistenia 
Vyjadrenie MČ BA Devínska Nová Ves 
Vyjadrenie Slovak Telekom a.s. 
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Vyjadrenie OU Bratislava odboru starostlivosti o životné prostredie, a to zložiek: 
• ochrany prírody a krajiny • odpadového hospodárstva • štátnej vodnej správy 

Vyjadrenie ZSE Distribučná a.s Vyjadrenie Swan a.s. 
Zákres sietí od SPP Distribúcia 

Posúdenie stavby si podia § 63 stavebného zákona vyhradili hore uvedené dotknuté orgány, ich 
stanoviská boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Ostatné kladné vyjadrenia sú súčasťou 
spisového materiálu. 

Stavba je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou Územného pláuu hlavného mesta SR 
Bratislavy, rok 2007, v znení neskorších zmien a doplnkov a preto je možné túto povoliť v 
spojenom územnom a stavebnom konaní. 
V spojenom územnom a stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal žiadosť a priložené doklady 
v zmysle ustanovení §3 7, §62, §63 a §64 stavebného zákona, pričom zistil, že povolením 
realizácie predmetnej stavby nebudú ohrozené celospoločenské záujmy, ani ohrozené práva a 
právom chránené záujmy dotlmutých účastníkov konania. Stavebný úrad v stavebnom konaní 
nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, 
nebude stavba začatá. 

Vzhladom na vyššie uvedené skutočnosti stavebný úrad rozhodol tak, ako znie výrok. 
Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 
stavebného zákona). 

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 l O Bratislava. Odvolacím orgáuom 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. Prílohy: - fotokópia katastrálnej mapy (lxA3) - situačný zálcres stavby (lxA3) 
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Vyvesené dňa: !Íf J . hJ J /- ,J 
Pečiatka, podpis: ~ 

[Vt/z; 
9 

DADJS!JDJ8 01Et8 
V/ ll 9~SBh0hON 

·aA pAcn D1SUJMO pu!~ AJ&SC!W 

Doručí sa: 
Účastníci konania: 

Zvesené dňa: 

Pečiatka, podpis: 

l. Wash & drive s.r.o., Kozmonautická 13, 821 02 Bratislava - stavebník 

2. KAMA Slovakia s.r.o., Robotnícka 6, 974 Ol Banská Bystrica- splnomocnenec 

3. BA Development s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 

4. Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava l 

5. Ing. Ján Virostko- JV ateliér, Jaltská 21, 040 22 Košice - projektant 

6. Organizácie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom (C-KN) parc. č. 

2877/23 v k.ú. Devínska Nová Ves môžu byť stavbou dotknuté - doručuje sa verejnou 

vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku. 

Ďalej sa doručuj e : 
7. MČ Bratislava Devínska Nová Ves, oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia- so 

žiadost'ou o vyvesenie tohto rozhodnutia na úradn ej tabuli a na internete. 

8. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. l, 814 99 Bratislava 1- so žiadosťou 

o vyvesenie tohto r ozh odnutia na úradnej tabuli a n a internete 

Na ved omie: 

9. Magistrát hl. m. SR Bratislava, odd. životného prostredia - odd. ochrany ovzdušia, 

Primaciálne nám. l, 814 99 Bratislava l 

10. ZSE a.s ., Čulenova 6, 816 47 Bratislava l 

ll. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 ll Bratislava 26 

12. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 

13. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa 

Karloveská 2, Odborárske nám. 3, P. O. BOX 19, 810 05, Bratislava 

14. Hlavné mesto SR Bratislava, URM; Primaciálne námestie l, 814 99 Bratislava 

15. SZTP, Ševčenkova 19, 851 Ol Bratislava 

16. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská 6, 811 03 

Bratislava 
· 17. Okresný úrad v Ba, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Staromestská 6, 814 40 

Bratislava l 
18 . Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská l, 842 50 Bratislava 

19. Krajské riaditeľstvo PZ v Ba, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 08 Bratislava 

20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ba, hl.m.SR, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava, 

P.O.BOX26 
21. MsČ Bratislava Devínska Nová Ves, OVDŽP 
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