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„Bytový dom BD2 - Glavica'-'.:'.'c:,čfi~ť-vo:-"sTL ~. kanalizačná príooika Vec: 
a prípojka vodv", na pozemkoch v katastrálnom území Devínska Nová Ves 
Oznámeníe o začatí stavebného konanía -verejnou vyhláškou 

Navrhovateľ: BADING, s.r.o., Ing. Blanka Zechmeisterová, Vranovská 51, Bratislava 
v zastúpení stavebníka BA Development II, s.r.o., Hodžovo námestie 3, Bratislava, podal 
dňa 23.12.2015 žiadosť o vydaníe stavebného povolenía na stavbu „Bytový dom BD2 -
Glavica - časť VO, STL plvn, kanalizačná prípojka a prípojka vodv", na pozemkoch 
parc_č_ 3260/8, 3260/2, 3260/3 a 3263/9 v katastrálnom území Devínska Nová Ves. 
Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konaníe, verejnou vyhláškou_ 

Na stavbu bolo tunajším stavebným úradom vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č_ 
pod č. 2015-1311740/UR/l/PL zo d11a 29_0],2015, právoplatné d11a 06_03_2015_ 

Objektová skladba: 
SO 03O1 Verejné osvetleníe 
SO 04-1 Prípojka plynu - predÍženíe verejného plynovodu a STL plynová prípojka 
SO 0500-2 Kanalizačné prípojky a areálový rozvod 
SO 0502-2 Prípojka vody a areálový rozvod 

Msč Bratislava Devínska Nová Ves ako príslušný stavebný úrad L stupňa podľa § 117 ods.! 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), podľa ustanovenía § 61 ods. 4) stavebného zákona 
a podľa§ 26 ods_ 1 zákona č. 7111996 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

oznamuje 
verejnou vyhláškou 

začatie stavebného konanía dotknutým orgánom a známym účastníkom konanía_ Nakoľko 
stavebnému úradu sú dobre známe pomery v území, podľa schválenej územnoplánovacej 
dokumentácie, na základe ktorej sa dá návrh posúdiť, upúšťa v zmysle§ 61 ods. 2 stavebného 
zákona od miestneho zisťovanía a ústneho pojednávanía_ 

Účastníci konanía môžu uplatníť svoje námietky a najneskôr do 5 dní odo dňa doručenía 
tohoto 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 súhlasL 
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