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ROZHODNUTIE 

Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky ako príslušný odvolací orgán 
podľa ustanovenia § 4 písm. b) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, 
stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku ·(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
v nadväznosti na zákon č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe 
a o zmene a doplnení niektorých zákopov, a v znení zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii 
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovenia § 118 
stavebného zákona, ako aj podľa ustanovenia § 58 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, rozhodujúc o odvolaní Milana Mrva, bytom 
Nejedlého 3, 841 02 Bratislava, proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava- Devínska Nová 
Ves č. 2015-14/1056/C/8/SM zo dňa 18.03.2015, podľa ustanovenia § 59 ods. 3 správneho 
poriadku, ako aj podľa ustanovení § 46 a § 47 správneho poriadku a ostatných príslušných 
ustanovení stavebného zákona 

zrušuje 

odvolaním Milana Mrva, bytom Nejedlého 3, 841 02 Bratislava, napadnuté rozhodnutie 
príslušného stavebného úradu, Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves č. 2015-
14/1056/C/8/SM zo dňa 18.03.2015 a vec vracia prvostupňovému správnemu orgánu na nové 
prejednanie a rozhodnutie. 

Odôvodnenie 

Mestská časť Bratislava- Devínska Nová Ves ako príslušný stavebný úrad na padnutým 
rozhodnutím č. 2015-14/1056/C/8/SM zo dňa 18.03.2015, podľa ustanovenia§ 39a ods. 4, § 
58 ods. 4 a § 66 ods. l stavebného zákona povolila v spojenom územnom a stavebnom konaní 
stavbu na individuálnu rekreáciu : "Záhradná chata- Devínska cesta", na pozemku parcela č. 
3852/2, prípojka nn na pozemkoch parc. č. 3852/1, 3858/10, 3858/8, 3859 a kanalizácia 
napojená do žumpy na pozemku parc. č. 3852/2 v katastrálnom území Devínska Nová Ves, 
stavebničke MVDr. Kataríne Vitekovej, bytom Brigádnická 28, 841 l O Bratislava. 

Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej 
autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jurajom Holíkorn v 06/2014. 

Proti citovanému rozhodnutiu sa v zákonom stanovenej lehote odvolal Milan Mrvo, 
bytom Nejedlého 3, 841 02 Bratislava (ďalej len "odvolatel"') a vo svojom odvolaní v 
podstate uvádza : 
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