
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA DEVÍNSKA NOV Á VES 

Naše číslo 

oddelenie územného konania a stavebného poriadku - stavebný úrad 
Novoveská17/A, 843JO,.R.R..A.I:JSLAVA49 
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DNV 2015-14/1814/ozsk/SM / B~Ail5 ' ---- ·' ·'iO'! Á VES 

Dárum: 1 
l .• • J 

Vec: 

Bratislava 
16.03.2015 

"Záhradná chata - Devínska cesta", spevnené plochy, kanalizácia napojená do žumpy na 
pozemku parc. č. 3528/1, 3530, prípojka nn na pozemkoch parc. č. 2163/22 a 2236/1 v 
katastrálnom území Devínska Nová Ves. 
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania, verejnou vyhláškou. 

Navrhovate!' (stavebník) Juraj Šubín, Na Grbe 30, 841 07 Bratislava podal dňa 22.12.2014 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom úzenmom a stavebnom konani na stavbu 
"Záhradná chata - Devínska cesta", spevnené plochy, kanalizácia napojená do žumpy na 
pozemku parc. č. 3528/1, 3530, prípojka nn na pozemkoch parc. č. 2163/22 a 2236/1 v 
katastrálnom území Devínska No vá V es. 
Uve!kným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

Popis stavbv: 
Záhradná chata bude samostatne stojaci dvojpodlažný objekt prestrešený pultovou strechou. 
Napojenie na ínžinierske siete bude riešené jestvujúcimí prípojkami (voda) a novobudovanými 
(elektro, kanalizácia do žumpy). Dažďové vody budú odvedené na pozemok stavebníka do 
vsaku. Výška stavby bude 6,7 mod hodnoty ±0,000 m n.m Bpv = 158,17m n.m. Bpv, pričom 
zastavaná plocha bude l O l, 75m2

. 

Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves, odd. úzenmého konania a stavebného poriadku
stavebný úrad, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa podľa§ 117 ods.l zákona č. 50/1976 Zb. 
o úzenmom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný 
zákon"), pod!' a ustanovenia§ 39a ods. 4 a § 61 stavebného zákona a podľa § 26 ods.l zákona č. 
71/1996 Z. z. o správnom konani v znení neskorších predpisov 

oznamuje 
verejnou vyhláškou 

začatie spojeného úzenmého a stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom 
konania. Nakol'ko stavebnému úradu sú dobre známe pomery budúceho staveniska a žiadosť 
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 
stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania spojeného s miestnym 
zisťovanim. 

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr do 7 pracovných dní 
odo dňa doručenia tohto oznámenia, ínak na neskoršie podané námietky stavebný úrad nebude 
prihliadať. V uvedenej lehote doložia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. 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 
tabuli internetovej stránke HI. m. SR Bratislava, Primaciálne nám. l, Bratislava a na Uľ2lCllleJ 
tabuli a internetovej stránke MČ Bratislava Devínska Nová Ves, so sídlom na Novoveskej 
17/ A, Bratislava. 
15. deň vyvesenia je dňom doručenia tohto oznámenia, vyznačí sa deň vyvesenia a zvesenia 
oznámenia, každý úrad ho opatrí svojou pečiatkou a po uplynutí lehoty s pripomienkami 
predloží do spisu na stavebný úrad. 

Ak sa niektorý z účastnikov konania 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 uplatniť na stavebnom úrade so sídlom 
na Novoveskej 17/A, v stránkové dni: pondelok 8 °0

- 12 °0
, 13 °0-17 °0 a stredu 8 °0

- 12 °0
, 

13 °0-16 °0 hod. 

Prílohy: - fotokópia katastrálnej mapy (lxA4) 
- situačný zákres stavby (lxA4) 

Vyvesené dňa: ,Ío. ·~ '2 .or j 

Pečiatka, podpis: ;!zl 

Doručí sa: 
'účastníci konania: 

uzana P ášo · 
vedúc 

odd enia úze , ého konania 
a stavebného poriadku 

Zvesené dňa: 

Pečiatka, podpis: 

l. Juraj Šubín, Na Grbe 30, 841 07 Bratislava- stavebník 
2. Dr. Karol Lipták, Závadskáí 22, 831 06 Bratislava 
3. Mária Liptáková, Závadská 22, 831 06 Bratislava 
4. Ing. Ján Lónay, Gercenova 4, 851 Ol Bratislava 
5. Ing. arch. Viktor Čičaj- Javijani group, Kempelenova 13, 841 04 Bratislava- projektant 
6. Organizácie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom (C-KN) parc. č. 

3526, 223611, 2163/22 v k. ú. Devínska 'Nová Ves môžu byť stavbou dotknuté- doručuje sa 
verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku. 
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/"Jej sa doručuje: 
7. MČ Bratislava Devínska Nová Ves, oddeleníe výstavby, dopravy a životného prostredia- so 

žiadosťou o vyvesenie tohto oznámenia na úradnej tabuli a na internete. 
8. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. l, 814 99 Bratislava 1- so žiadost'ou o vyvesenie tohto oznámenia na úradnej tabuli a na internete 
9. JUDr. Ivan Nestor, Haburská 49/A821 Ol Bratislava- súdny exekútor 
lO. Mgr. Vladimír Cipár, Vazovova 9, 811 07 Bratislava- súdny exekútor 

Dotknuté orgány: 
ll. Magistrát hl. m. SR Bratislava, odd. životného prostredia - odd. ochrany ovzdušia, Primaciálne nám. l, 814 99 Bratislava l 
12. ZSE a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava l 
13. SPP- distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 ll Bratislava 26 
14. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
15. Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava 2 16. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Karloveská 2, Odborárske nám. 3, P. O. BOX 19,810 05, Bratislava 
17. Hlavné mesto SR Bratislava, URM, Primaciálne námestie l, 814 99 Bratislava 

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