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Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves, ako príslušný úrad I. stupňa (ďalej len „stavebný 
úrad") podľa § 117 ods.1 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), v zmysle § 66 a § 88a ods. 4 
stavebného zákona a podľa§ 26, § 46 a§ 47 zákona č.7111967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") 

dodatočne povoľuje 
verejnou vyhláškou 

stavbu „Novostavba rodinného domu - Prímoravská ul.", spevnené plochy, dažďová 
kanalizácia na pozemkoch par. č. 1839 a 1837 /1 v katastrálnom území Devínska Nová Ves, 
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a prípojky inžinierskych sietí (voda, elektro nn) 
na pozemku pare. č. 1834/1 (miestna komunikácia - Prímoravská ul.) v katastrálnom území 
Devínska Nová Ves, stavebníkovi: 

DANNKAS, s.r.o., 
J. Smreka 1, Bratislava 

podľa projektovej dokumentácie overenej v konaní o dodatočnom povolení stavby, ktorú 
vypracoval autorizovaný architekt Ing. arch. Barbora Bojňanská - archatelier, s. r. o., Klincová 
35, 841 03 Bratislava, v júli 2015. 

Stavebný úrad nestanovuje podmienky pre umiestnenie stavby, nakoľko stavba je začatá. 

Štádium rozostavanosti stavby: na základe obhliadky z dňa 20.10.2015 bolo zistené, 
že je zrealizovaná hrubá stavba rodinného domu - základy, prvé nadzemné podlažie a preklady 
nad okennými otvormi. 

Novostavba rodinného domu je samostatne stojaci objekt, nepodpivničený s dvoma 
nadzemnými podlažiami. Zastrešenie rodinného domu je riešené sedlovou strechou, 
nad východnou prízemnou časťou pochôdznou plochou strechou (terasou). Max. výška stavby 
v úrovni hrebeňa strechy je +8,290 m od ±0,000 = 144,50 m n.m. (Bpv), (±0,000 = úroveň 
podlahy !.NP). Objekt je nepravidelného pôdorysu max. rozmerov 15, 79 m x 12,016 m. 
Obsahuje jednu 6 - izbovú bytovú jednotku s kompletným príslušenstvom o celkovej obytnej 
ploche 175,17 m2 a úžitkovej ploche 232,32 m2

. Zastavaná plocha rodinného domu 
je 141,20 m2 a zastavaná plocha spevnených plôch bude 41,69 m2

. Dopravné napojenie 
je z existujúcej komunikácie Primoravská ul. Statická doprava je riešená jedným parkovacím 
miestom v existujúcej garáži na pozemku pare. č. 1837/2 v k.ú. Devínska Nová Ves a jedným 
parkovacím miestom na spevnenej ploche vedľa garáže na pozemku stavebníka. Vykurovanie VYVESE_,,NÉ 
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