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MEST SKA CAST BRA TISLA VA DEVINSKA NOV A VES 
oddelenie územného konania a stavebného poriadku - stavebný úrad 

Naše číslo: 
201511739/ozspd!TH 

Novoves p"lT/~~ťisíava l 
nnA'r ť'! \IA i"'\rt/Í~lC ' 5. ;'CC: 

Ľ::Pri~lohc:L'i·:_c!lí5"!ty:...: __ ..J....:V"-y' ______ j 

Bratislava: 
17.07.2015 

Vec: "Záhradná chata- Pod Srdcom", na pozemb.'U parc. č. 2924/1 k. ú. Devínska Nová Ves 
Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred dokončením - verejná 
vyhláška 

Stavebnici Mikuláš Procháska a Veronika Prochásková, obaja bytom Tománkova 2, 
Bratislava, podali dňa 23.06.2015 žiadosť o vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby na 
individuálnu rekreáciu s názvom "Záhradná chata - Pod Srdcom", spevnené plochy, 
kanalizačná prípojka a žumpa na pozemku parc. č. 2924/1 druh pozemku: ostatné plochy 
a prípojka elektro nn na pozemkoch parc. č. 2924/1 a 288310 v katastrálnom území Devínska 
Nová V!'!s. 

MČ Bratislava Devínska Nová Ves, odd. územného konania a stavebného poriadku, ako 
príslušný stavebný úrad I. stupňa podľa § 117 ods. l zákona č. 5011976 Zb. o územnom 
plánovani a stavebnom poriadku v znení neskorších pr.edpisov (ďalej len "stavebný zákon"), 
podľa ustanovenia§ 68 a§ 61 stavebného zákona apodľa§ 26 ods. l zákona č. 71/1996 Z. z. 
o správnom konani v znení neskorších predpisov 

oznamuje 
verejnou vyhláškou 

začatie konania o povolení zmeny uvedenej stavby dotknutým orgánom a známym účastníkom 
konania. Nalcoľko stavebnému úradu sú dobre známe pomery budúceho staveniska a žiadosť 
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, upúšťa v zmysle§ 61 
ods. 2 stavebného zákona od míestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 

Na stavbu bolo vydané Mestskou časťou Bratislava Devínska Nová Ves stavebné povolenie č. 
DNV 2012/68/C/3/Do zo dňa 03.05.2012, právoplatné dňa 22.11.2012 a rozhodnutie č. DNV 
2014/908/C/21-PL V/PL zo dii.a 23.07.2014, právoplatné dňa 25.08.2014, ktorým bola 
povolená zmena stavby pred jej dokončením- predÍženie lehoty výstavby. 

Predmetom zmeny stavby je: 

l. rozmer stavby 6,75 m x 21,30 m sa zmenšil na 6,50 m x 15,75 m + 3,00 x 6.50 m terasa, 
2. pôvodná zastavaná plocha stavby 126,50 m2 sa zmenšila na l 02,375 m2

, 

3. odstup stavby od parcely č. 2923/3 bol upravený z pôvodnej dÍžky l ,56 mna l ,85 m, 
4. odstup stavby od parcely č. 2931 zostáva pôvodný l ,O m, 
5. odstup stavby od parcely č. 2883/1 O bol upravený z pôvodnej dÍžky 5,0 mna 6,0 m, 
6. zmena dispozičného riešenia (vnútorné priečky), 
7. zmena dvojpodlažného objektu s plochou strechou najednopodlažný objekt s podkrovím 

a strechou sedlového tvaru. 
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Účastníci konanía môžu uplatníť svoje námietky a pripomienky najneskôr do 7 pracovoých 
dní odo dňa doručenía tohto oznámenía, inak 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 konanía, v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko 
k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Ak sa niektorý z účastníkov konanía nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc 
s overeným podpisom tohto účastníka konanía, ktorý sa nechá zastupovať. 

Toto oznámenie sa vlastníkom pozemkov parc. č. 2931, 2923/4 a 2883/10 k. ú. Devínska Nová 
Ves doručuje verejnou vyhláškou, ktorá sa vyvesí na dobu 15 dni na úradnej tabuli a 
internetovej {itránke MČ Bratislava Devínska Nová Ves, so sídlom na Novoveskej 17/A, 
Bratislava. 15-ty deň vyvesenia je dňom doručenia tohto oznámenia. 

MČ Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, Bratislava vyznačí deň vyvesenia a 
zvesenía tohto oznámenia, opatrí ho svoj ou pečiatkou a po uplynutí lehoty s pripomienkami 
doloží do spisu na stavebný úrad. 

Do dokladov je možné nahliadnuť a prípadné námietky uplatníť 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. 

Vybavuje: Bc. Tóthová, tel. č.: 02/60201407 

Príloha: - situácia (lxA3) 
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á stavebného poriadku 

Doručí sa: 
l. Mikuláš Procháska, Tománkova 2, 841 05 Bratislava- stavebník 
2. Veronika Prochásková, Tománkova 2, 841 05 Bratislava- stavebriíčka 
3. Ferdinand Nejedlík, Hodálova 4, 841 04 Bratislava 
4. Emília Nejedlíková, Hodálova 4, 841 04 Bratislava 
5. Ing. Ján Šelc, Belinského 19, 851 Ol Bratislava- projektant 
6. Ing. Ľubornir Boška, Cablkova 8, 821 04 Bratislava- stavebný dozor 
7. Organízácie a občanía, ktorých vlastriicke alebo iné práva môžu byť stavbou dotknuté 

(pozemky parc. č. 2931,2923/4,2883/10 k. ú. Devínska Nová Ves)- doručované verejnou 
vyhláškou 

Ďalej sa doručuje: 
8. MČ Bratislava Devínska Nová Ves, O VD .ŽP - so žiadosťou o vyvesenie tohto oznámenia 

na úradnej tabuli a na internetovej stránke 

z v~/2{;.J vrz vé · ,( ),7 J'otí 
Miestn'iJíl'wť Oevínskll Nová Ves 

7):-/Novonskó 17 /A 
B4310 B~otislovo 
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