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MESTSKA CAST BRATISLAVA DEVINSKA NOVA VES 
Novoveská 17 /A, 84310 Bratislava 

Naše číslo: 
2016-15/2121/C/3/TH 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

Bratislava: 
17.03.2016 

Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len 
„stavebný úrad") podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), v zmysle § 39a ods.4, § 
58 ods.4, § 66 a § 69 ods. 2 stavebného zákona a podľa§§ 26, 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") 

povoľuje 

verejnou vyhláškou 

v spojenom územnom a stavebnom konaní stavbu na individuálnu rekreáciu s názvom 
„Rekreačná chata - Pod Srdcom", spevnené plochy, splašková kanalizácia napojená do 
žumpy, dažďová kanalizácia, prípojky inžiníerskych sietí (voda, elektro nn) na pozemkoch 
pare. č. 2906/4 a 2882/1 (prístupová komuníkácia) v katastrálnom území Devínska Nová Ves, 
stavebníkom: 

Jánovi Benčurikovi a Mgr. Kataríne Benčurikovej, 
obaja bytom 900 54 Jablonové 64, 

podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval ARCHTREE, 
Ing. arch. Ján Škotta, Čemockého 11, 831 53 Bratislava ,v máji 2015, doplnenej v novembri 
2015. 

Stavebný úrad listom č. 2015/2118/spoj/TH zo dňa 28.08.2015 oznámil spojenie územného 
konanía so stavebným konaním. 

Pre umiestnenie stavby sa stanovujú nasledovné podmienky: 

Stavba sa umiestňuje tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je súčasťou tohto 
rozhodnutia. 

Rekreačná chata je samostatne stojaci objekt nepravidelného pôdorysu, hlavných pôdorysných 
rozmerov 8,57 x 13,85 m, rozšírenie na 9, 77 m v dÍžke 5,4 m. Stavba obsahuje jedno podzemné 
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a jedno nadzemné podlažie. Zastrešenie je strechou sedlového _tvaru. Zastavaná plocha 
objektom je 125,11 m2

, zastavaná plocha spevnených plôch je 64,38 m2
, terasa o zastavanej 

ploche 24,50 m2. Zdrojom tepla pre vykÚrovanie rekreačnej chaty je elektrický kotol, príprava 
TUV bude v elektrickom zásobníkovom ohrievači vody. Pre príležitostné vykurovanie je 
navrhnutý krb na pevné palivo. 

1.) Polohové a výškové osadenie stavby: 

Novostavba rekreačnej chaty sa umiestňuje na pozemku pare. č. 2906/4 v katastrálnom území 
Devínska Nová Ves nasledovne: 

Minimálna vzdialenosť fasády rekreačnej chaty od hranice pozemku je : 
• od pozemku pare .. č. 2906/2 k.ú. Devínska Nová Ves je 3,20 m 
• od pozemku pare. č. 2901/l k.ú. Devínska Nová Ves je 0,80 m 
• od pozemku pare. č. 2882/1 k.ú. Devínska Nová Ves je 3,00 m 
Výškové osadenie stavby rekreačnej chaty je: 
• úroveň ±0,000 = 173,45 m n.m. Bpv (úroveň podlahovej konštrukcie l.N.P.) 
• celková výška hrebeňa strechy je + 4,50 mod ±0,000. 
Žumpa a vsakovacia šachta sa umiestňujú na pozemku pare. č: 2906/4 k.ú. Devínska Nová Ves. 

2.) Napojenie na inžinierske siete a komunikačné napojenie: 

Napojenie rekreačného objektu na verejnú distribučnú sieť elektro NN je nesené novou 
prípojkou elektro. Zásobovanie objektu pitnou vodou bude areálovým rozvodom vody 
napojeným cez vodomernú šachtu na existujúcu vodovodnú prípojku. Odkanalizovanie je 
navrhované kanalizačným potrubím do žumpy o objeme 7 m3

• 

Voda- zásobovanie objektu pitnou vodou bude existujúcou vodovodnou prípojkou napojenou 
na záhradkársky vodovod v existujúcej vodomernej šachte na pozemku pare. č. 2906/4 k. ú. 
Devínska Nová Ves, z ktorej vyvedené napájacie potrubie PE 32x3,0 DN 25. 
Kanalizáciá - odvádzanie odpadových vôd z objektu je riešené novou kanalizačnou prípojkou 
PVC, zaústenou do navrhovanej žumpy o objeme 7 m3. Dažďové vody budú odvedené 
drenážnou kanalizáciou vonkajšími dažďovými odpadovými potrubiami do vonkajšej dažďovej 
kanalizácie ukončenej kontrolnou šachtou na pozemku stavebníkov a zaústenými do kónického 
vsakovacieho objektu. 

Elektro - je riešené zjestvujúceho káblového distribučného rozvodu, zo skupinového 
elektromerového rozvádzača, domovou prípojkou káblom CYKY 5Cx16. Meranie spotreby 
bude v skupinovom elektromerovom rozvádzači na hranici pozemku a je prístupný z verejného 
priestranstva. 

Spevnené plochy - na pozemku pare. č. 2906/4 v katastrálnom území Devínska Nová Ves sú 
navrhnuté spevnené plochy: zastavaná plocha spevnených plôch je 64,38 m2, terasa 
o zastavanej ploche 24,50 m2 . 

Pre realizáciu stavby sa stanovujú tieto podmienky: 

!. Stavba sa bude realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie overenej v 
stavebnom konaní, ktorú vypracoval ARCHTREE, Ing. arch. Ján Škotta, Černockého 11, 
831 53 Bratislava, v máji 2015, doplnenej v novembri 2015. 

2. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Každá =ena 
oproti schválenej projektovej dokumentácii musí byť vopred odsúhlasená stavebným 
úradom. 
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3. So stavebnými prácami na stavbe možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti 
stavebného povolenia. 

4. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak stavba nebude začatá do dvoch rokov odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti. 

5. Stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí oprávnenou organizáciou 
resp. osobou a počas výstavby bude dodržiavať ich ochranné pásma v zmysle príslušných 
predpisov a noriem. 

6. Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť 
stavebnému úradu začatie stavebných prác. 

7. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť. 
k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením(§ 43i ods. 3 písm. 
a) stavebného zákona). 

8. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti 
práce technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku v zmysle 
zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, podľa vyhlášky MPSV a RSR č. 147/2013 Z.z. a ustanovenia§ 43i 
ods. 3 písm. e), g), h) stavebného zákona. 

9. Stavenísko musí byt' označené ako stavenísko s uvedením potrebných údajov o stavbe 
a účastníkoch výstavby(§ 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona). Stavenisko je potrebné 
označiť identifikačnou tabuľou, ktorii musí byt' umiestnená pri vstupe na stavenísko s 
týmito údajmi: 
a) názov stavby, b) názov stavebníka, c) názov zhotoviteľa), d) termin začatia a 
ukončenía stavby, e) kto a kedy stavbu povolil. 

10. Stavenísko musí umožňovať bezpečné uloženíe stavebných výrobkov a stavebných 
mechanizmov a umiestneníe zariadenía staveníska na dotknutom stavebnom pozemku(§ 
43i ods. 3 písm. d) stavebného zákona). 

11. Stavenísko musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu (§ 43i ods. 3 písm. f) 
stavebného zákona). Stavebník ku kolaudácii doloží doklady o množstve a spôsobe 
zneškodnenía odpadu zo stavby, pričom budú dodržané ustanovenia zákona č. 223/2001 
Zb. o·odpadoch. 

12. Stavba sa bude uskutočňovať zhotoviteľom, ktorý bude vybratý na základe výberového 
konania. Stavebník je povinný najneskôr do začatia stavby oznámiť stavebnému úradu 
meno a adresu zhotoviteľa stavby, jeho oprávneníe na stavebnú činnosť a zodpovedného 
stavbyvedúceho. 

13. Stavba bude dokončená do 2 rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V 
prípáde, že termín nebude môcť byť dodržaný, je stavebník povinný požiadať stavebný 
úrad o jeho predÍženie. 

14. Po celú dobu výstavby musí byť vykonávaný riadny výkon stavebného dozoru a autorský 
dozor projektanta. 

15. Na stavenísku musí byť počas celej doby výstavby projektová dokumentácia stavby 
overená stavebným úradom, stavebné povoleníe, stavebné a montážne denníky. 

16. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri realizácii stavby neboli spôsobené škody na 
cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V prípade, že dôjde k spôsobeníu škôd na cudzích 
nehnuteľnostiach, je stavebník povinný ich na vlastné náklady odstráníť. 

17. Skladovanie materiálu je povolené len na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka. 
Prípadné zaujatie verejného priestranstva musí byť vopred odsúhlasené Mestskou časťou 
Bratislava Devínska Nová Ves. 

18. Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí 
a životného prostredia (§ 66 ods. 3 písm. b) stavebného zákona). Pri realizácii stavby 
maximálne obmedziť hluk a znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, 
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vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Stavebná činnosť, ktorá môže okolie obťažovať nadmerným hlukom, sa nemôže vykonávať v dňoch pracovného pokoja a vo sviatkoch. 
19. Dokončenú stavbu možno užívať na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudačné konanie podá stavebru'k: v zmysle § 79 stavebného zákona. 
20. Stavebník je v zmysle§ 75a stavebného zákona povinný odovzdať stavebnému úradu pri kolaudácii doklady o vytýčení priestorovej polohy (vytyčovací protokol s výškopisným a polohopisným vytýčením stavby). 
21. Stavebník je povinný odovzdať stavebnému úradu v kolaudačnom konaní potvrdenie Správcu digitálnej mapy o odovzdaní príslušnej dokumentácie. Jej rozsah stanoví správca. digitálnej mapy, ktorým je Magistrát hl. m. SR Bratislavy. 
22. V zmysle cestného zákona je stavebník povinný počas stavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu 

zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky. 
23. Stavebník je povinný splniť nasledovné podmienky a rešpektovať uvedené stanoviská dotknutých orgánov : 
1. Stavebný úrad: 

• Dažďové vody zo strechy objektu musia byť zvedené a zachytávané výlučne na pozemku stavebníka tak, aby následne nestekali na verejné priestranstvo (komunikáciu, chodník ... ), pripadne na pozemok, ku ktorému nemá stavebník iné právo. 
• Pri realizácii stavby sa podľa § 43f stavebného zákona použijú iba také stavebné výrobky a materiály, ktoré sú podľa zákona č.90/1998 o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. 
• Stavebník je povinný ku kolaudácii stavby doložiť energetickú certifikáciu objektu v zmysle § 14 zákona č. 55512005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov. 

2. Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves, územnoplánovacia informácia, súhlas zo 
dňa 24.04.2015, a to najmä: 

• MČ Bratislava - Devínska Nová Ves dáva súhlas k umiestneniu stavby. 
3. Hlavné mesto SR Bratislava, odd. životného prostredia, záväzné stanovisko č. MAGS OZP 47665/2015-299737/Ri zo dňa 22.07.2015, a to najmä:. 

• Preukázať v kolaudačnom konaní vykonávacím projektom (rez, pohl'ad) odvádzanie 
znečisťujúcich látok zo spal'ovania tuhého paliva dvomi samostatnými dymovodmi vo 
výške 5,045 m nad úrovňou (±0,000=173,45 m.n.m.), s prevýšením 0,795 m nad 
hrebeňom strechy. 

• Obmedziť pri realizácii stavby maximálne znečisťovanie ovzdušia sekundárnou 
prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami zakapotovať. 

• Zohl'adniť v stavebnom konaní z dôvodu možnosti dočasného zhoršenia 
organoleptických vlastností ovzdušia (zadymovanie, zápach, obťažovanie susedov) 
vzdialenosť komínov od hranice susedného pozemku v súlade s § 4 ods. 2 a § 6 ods. 1,2 
vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. 

4. Okresný úrad Bratislava, OSoŽP, ochrana prírody akrajiny, vyjadrenie č. OU-BAOSZP3-2015/62813/STK zo dňa 28.07.2015, a to najmä: 
• Nehnuteľnosť sa nachádza v zastavanom území obce, v území, pre ktoré platí 1. stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona. 
• Činnosť nie je zákonom v území zakázanou a nie je v kolízii so žiadnym chráneným územim ani biotopom národného alebo európskeho významu. 
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• Podľa RÚSES mesta Bratislavy sa územie stavby nachádza v blízkosti biokoridoru 
regionálneho významu č. III Lamač - Devínska Kobyla. 

• Povolenie stavby nevyžaduje vydanie predchádzajúceho súhlasu ani výnimky orgánu 
ochrany prírody a krajiny. 

5. Okresný úrad Bratislava, OSoŽP, odpadové hospodárstvo, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-
2015/065321/TEJ/IV zo dňa 30.07.2015, a to najmä: 

• Pôvodca odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo 
právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené. 

• Pôvodcovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvoreni 
odviesť k oprávnenému odberateľovi. 

• Pôvodca odpadov bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich 
pred znehodnotenim, odcudzenim alebo iným nežiaducim účinkom. 

• Pôvodca odpadov zabezpečí zhodnotenie stavebných odpadov zo stavebných prác 
prostrednictvom osoby oprávnenej nakladať s odpadmi, v prípade, že to nie je možné 
alebo účelné, zabezpečí ich zneškodňovanie. 

• Pôvodca odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, 
ich zhodnoteni a zneškodneni. 

• Pred začatím stavebných prác držiteľ odpadov predloží tunajšiemu úradu spôsob 
nakladania s odpadmi 17 05 04-výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 03. 

• Pôvodca odpadu v kolaudačnom konani predloží tunajšiemu úradu doklady 
preukazujúce zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov oprávnenou osobou. 

6. Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Bratislava, rozhodnutie č. OU-BA
PL0-2015/1714444/MPI zo dňa 09.09.2015, a to najmä: 

• Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú podľa ust. § 17 
zákona až do realizácie stavby, najmä pred zaburinenim pozemkov a porastom 
samonáletu drevín. 

• Poľnohospodársku pôdu odňať len v povolenom rozsahu (183 m2 
) a súčasne 

zabezpečiť, aby pri použití pôdy pre účely stanovené v bode I. tohto rozhodnutia 
nedošlo k zbytočným škodám na priľahlých poľnohospodárskych pozemkoch. 

• Pri vykonani skrývky humusového horizontu z odnímanej poľnohospodárskej pôdy 
zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového 
horizontu, schválenej vo výroku II. rozhodnutia. 

• Zabezpečiť zhrnutie ornice a jej uloženie počas výstavby tak, aby nedošlo k jej 
znehodnoteniu alebo premiešaniu s menej kvalitnou podornicou, prípadne s ostatnou 
výkopovou zeminou. 

• Zabezpečiť ošetrovanie a skladovanie odňatej ornice takým spôsobom, aby nedošlo 
k jej znehodnoteniu zaburinenim alebo samonáletom drevín, prípadne k jej rozkrádaniu. 

• Písomne oznámiť tunajšiemu úradu termín realizácie skrývky najneskôr 3 dni pred 
začatím skrývkových prác. 

• Do 3 dni po rozhmutí ornice na zúrodňovaných pozemkoch písomne oznámiť túto 
skutočnosť tunajšiemu úradu. 

• V prípade nesplnenia všetkých podmienok uložených vo výroku IV. tohto rozhodnutia, 
bude tunajší úrad postupovať podľa ust. § 26 zákona s možnosťou sankčného postihu. 

7. Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 27.07.2015, a to najmä: 
• Požadovaný odber elektrickej energie s celkovým inštalovaným el. výkonom 35,0 kW 

(čo predstavuje maximálny súčasný el. príkon 14,0 kW) bude zabezpečený 
z jestvujúceho káblového distribučného rozvodu a z jestvujúcej káblovej nn prípojky 
bez zmeny v pripojeni do distribučnej sústavy. Meranie sa nachádza v skupinovom 
elektromerovom rozvádzači na hranici pozemku aj e prístupný z verejného priestranstva 
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(č. MS 3106132215). Jestvujúca prípojka je v spoluvlastníctve žiadateľa. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržáť ich ochranné pásma podľa§ 43 zákona č. 251/2012 o energetike. 
8. SPP-distribúcia a.s. Bratislava, vyjadrenie č. 218/230415/BNPJ zo dňa 23.04.2015 a zo dňa 05.02.2016, a to najmä: 

\ 

• Stavbu, parcela číslo: „C" -pare. č. 2906/4, k.ú. Devínska nová Ves v bezpečnostnom pásme VTL plynovodu DN 100, PN 25 zaraďujeme do kategórie II. A c). Vzdialenosť stavby koliduje s jestvujúcim VTL plynovodom DN 100, PN 25, v zmysle Zákona o energetike 251/2012 Z. z. je určená vzdialenosť bezpečnostného pásma pre uvedenú .. dimenziu a tlak plynovodu 20 m. SPP-distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľ plynárenského zariadenia zariadenia na základe§ 80 ods. (4) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov a v zmysle pokynu na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sieti, vzhľadom k charakteru stavby podľa TPP 906 O 1, odst. 5.1.1., tab. 5 súhlasí s výstavbou chaty vo vodorovnej vzdialenosti najmenej 13 m od osi plynovodu, meranej kolmo na os plynovodu, za splnenia podmienky: realizácie oceľovej chráničky na VTL plynovode DN 100 PN 2,5 MPa v zmysle predpisu TPP 906 O 1. Súhlasné stanovisko je podmienené dodržaním nasledovných podmienok: 
-k určeniu presnej polohy je nutné vytýčiť VTL plynovod DN 100 PN 2,5 MPa -PD chráničky je nutné predložiť pred realizáciou na posúdenie SPP - distribúcia, odd. prevádzky BA, Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 
-chráničku je nutné realizovať pred plánovanou výstavbou chaty, zariadenie je nutné 
odovzdať do správy SPP - distribúcia, a.s. 
-v zóne zníženého bezpečnostného pásma VTL plynovodu nie je dovolené navrhovať žiadne ďalšie stavebné objekty (budovy, garáže, prístrešky, prípadne objekty na 
zhromažďovanie osôb ... ) 
-pri realizácii výstavby je zakázané v ochrannom pásme na našom zariadení zriadiť areál staveniska, prechádzať s ťažkými mechanizmami, resp. iným spôsobom poškodiť naše zariadenie 
-pri kolaudácii stavby, je nutné preveriť dodržanie všetkých podmienok SPP -distribúcia, a.s. 
-základné technické parametre navrhovaného plynárenského zariadenia: ochranné zariadenia: chránička DN 200 dÍžka 11,0 m, stavebníci sú povinní dodržať všeobecné podmienky stanovené vo vyjadrení zo dňa 05.02.2016. 

9. Výbor ZO Slovenského zväzu záhradkárov 4-28 Pod Srdcom Devínska Nová Ves, stanovisko zo dňa 30.07.2015, a to najmä: 
• majiteľ vodovodnej prípojky je povinný chrániť majetok vo vlastníctve alebo užívaní ZO 4-28 Pod Srdcom 
• pripojenie vodovodu k predmetnému pozemku bude potrubím o maxímálnej svetlosti potrubia DN 32 
• potrubie bude zaústené v riadne vybudovanej vodomernej šachte s funkčným vodomerom a uzatváracou armatúrou 
• majiteľ vodovodnej prípojkyje povinný na zák.lade výzvy pravidelne nahlasovať stav vodomeru výboru ZO 4-28 Pod Srdcom 
• majiteľ vodovodnej prípojky je povinný umožniť členom výboru alebo nim povereným osobám kontrolný odpočet stavu vodomeru 
• majiteľ vodovodnej prípojky je povinný výboru ZO 4-28 Pod Srdcom bezodkladne uhradiť vyúčtovanie nákladov a zálohových platieb za spotrebu vody vrátane 
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prípadných strát vyplývajúcich z rozdielu množstva dodanej vody podľa hlavného 
vodomeru a všetkých podružných vodomerov 

• majiteľ vodovodnej prípojky je povinný oznámiť výboru ZO 4-28 Pod Srdcom prípadnú 
zmenu svojich kontaktných údajov alebo pomerov súvisiacich s vlastníctvom prípojky 
(napr. predaj pozemku a pod.) 

V konaní neuplatní! námietky žiaden z účastníkov konanía, aní žiaden dotknutý orgán. 

Stavebné povolenie sa účastníkom konania a vlastníkom pozemku pare. č. 2882/lv k.ú. 
Devínska Nová Ves oznamuje verejnou vyhláškou a doručuje sa vyvesením rozhodnutia po 
dobu 15 dni na úradnej tabuli a internetovej stránke MČ Bratislava Devínska Nová Ves so 
sídlom na Novoveskej 17 /A, Bratislava. 

Odôvodnenie: 

Stavebnici Ján Benčurik a Mgr. Katarina Benčuriková, obaja bytom 900 54 Jablonové 64, 
zastúpeni splnomocnencom Stavebné povolenie EU, s.r.o., Hrobákova 1, Bratislava, podali 
dňa 10.08.2015 žiadosť o vydaníe stavebného povolenia v.spojenom územnom a stavebnom 
konaní na stavbu na individuálnu rekreáciu s názvom „Rekreačná chata - Pod Srdcom", 
spevnené plochy, splašková kanalizácia napojená do žumpy, dažďová kanalizácia, prípojky 
inžiníerskych sietí (voda, elektro nn) na pozemku pare. č. 2906/4 a 288211 (prístupová 
komunikácia) v katastrálnom území Devínska Nová Ves. 

Stavbou dotknutý pozemok pare. č. 2906/4 v katastrálnom území Devínska Nová Ves je vo 
vlastníctve stavebníkov (podľa L V č. 2088). 

Stavebníci na základe výzvy stavebného úradu č. 2015/2121/popl/TH zo dňa 31.08.2015, 
uhradili správny poplatok podľa položky č. 60 písm. b) bodu 2 a písm. d) ods. 4 zákona č. 
145/1995 z;. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, dňa 18.09.2015 vo výške 
80 eur. 

Dňa 24.09.2015 uskutočnil tunajší úrad obhliadku stavby, z ktorej bol vyhotovený písomný 
záznam. 

Z dôvodu, že umíestnenie navrhovanej rekreačnej chaty, grafická a textová časť projektovej 
dokumentácie nebola zosúladená s vyjadrením MČ Bratislava Devínska Nová Ves zo dňa 
28.08.2015 a oznámením stavebného úradu o spojení územného a stavebného konania č. 
2015/2118/spoj/TH zo dňa 28.08.2015 tunajší úrad interným listom zo dňa 09.10.2015 požiadal 
MČ Bratislava Devínska Nová Ves o vyjadrenie k projektu stavby. V záujme doriešenia 
umíestnenia stavby na min. vzdialenosť 3,0 m od najvystupujúcejšej časti fasády smerom 
k prístupovej komunikácii a umíestnenia žumpy tak, aby jej osadenie na pozemku pare. č. 
2906/4 v budúcnosti nebránilo rozšíreniu prístupovej komunikácie, uskutočnil správny orgán 
dňa 15.10.2016 stretnutie za účasti stavebníkov Jána Benčurika a Kataríny Benčurikovej, 
splnomocnenca Ing. Dany Suškovej a zástupcu OVDaŽP MČ Bratislava Devínska Nová Ves 
Ing. Karola Oreského, zo stretnutia bol vyhotovený písomný záznam. Na stretnutí bolo 
dohodnuté, že stavebníci predložia novú projektovú dokumentáciu stavby, ktorá zohl'adni 
podmienky uvedené v bode č. 1 a 2 rozhodnutia č. 2015/2121/preruš/TH zo dňa 09.10.2015, 
a ktorým bolo do doloženia požadovaných dokladov konaníe prerušené. 
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Po doplnení požadovaných dokladov stavebný úrad listom č. 2016-15/2121/ozsk/TH zo dňa 19.01.2016 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou. 

V stavebnom konaní boli predložené tieto doklady: výpis z listu vlastníctva č. 2088, kópia z katastrálnej mapy, 2 x projektová dokumientácia, ktorá spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu, stanoviská a V)jadrenia dotknutých orgánov. Opodstatnené pripomienky boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Ostatné kladné vyjadrenia sú súčasťou spisového materiálu. 

V spojenom územnom a stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal žiadosť a priložeriťi doklady v zmysle ustanovení §3 7, §62, §63 a §64 stavebného zákona, pričom zistil, že povolením realizácie predmetnej stavby nebudú ohrozené celospoločenské záujmy, ani ohrozené práva a právom chránené záujmy dotknutých účastníkov konania. 

Územný plán hlavnéhó mesta SR Bratislavy, rok 2007, podľa záväznej časti stanovuje pre územie, ktorého súčasťou sú predmetné parcely nasledovné funkčné využitie územia: 
-v zmysle schváleného Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, ktorý je schválený uznesením MSZ č. 123/2007 zo dňa 31.5.2007 s účinnosťou od 1.9.2007 v znení neskorších zmien a doplnkov je predmetné územie určené pre funkciu: záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality, kód 1203, stabilizované územie .. Územia slúžiace pre pestovanie rastlín a rekreáciu v záhradách, záhradkárskych a chatových osadách. a preto je možné túto povoliť v spojenom územnom a stavebnom konaní. 
Stavebný úrad v stavebnom konaní nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia. Vzhľadom na vyššie uvedené stavebný úrad rozhodol tak, ako znie výrok. 
Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou, ktorá sa vyvesí na dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke MČ Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, Bratislava. MČ Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, Bratislava vyznačí deň vyvesenia a zvesenia tohto rozhodnutia, opatrí ho svojou pečiatkou a po uplynutí lehoty s pripomienkami doloží do spisu na stavebný úrad. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie (podľa§§ 53 a 54 správneho poriadku) do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal - Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

Príloha: - situácia lxA4 
- snímka z KKM lxA4 
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Vyvesené dňa: Zvesené dňa: 
Pečiatka, podpis': Pečiatka, podpis: 

Doručí sa (účastníci konania): 
1. Ján Benčurik 900 54 Jablonové 64 - stavebník 
2. Mgr. Katarína Benčuriková, 900 54 Jablonové 64 - stavebníčka 
3. Stavebné povolenie EU, s.r.o„ Hrobákova 1, 851 02 Bratislava - splnomocnenec 
4. RNDr. František Kundracik, P. Horova 28, 841 08 Bratislava 
5. RNDr. Iveta Kundraciková, P. Horova 28, 841 08 Bratislava 
6. RNDr. Mirko Černák, P. Horova 17, 841 08 Bratislava 
7. Ing. Ľudmila Čemáková, P. Horova 17, 841 08 Bratislava 
8. Ing. Stanislav Kucirek, Cetuna 1294, 916 11 Bzince pod Javorinou 
9. Ing. Elena Kucireková, Cetuna 1294, 916 11 Bzince pod Javorinou 
1 O. Lucia Hatiarová, Jána Smreka 9, 841 07 Bratislava 
11. ARCHTREE, Ing. arch. Ján Škotta, Čemockého 11, 831 53 Bratislava - projektant 
12. Organizácie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byt' stavbou dotknuté 

a vlastníci pozemku pare. č. 2882/1 k.ú. Devinska Nová Ves) - doručované verejnou 
vyhláškou 

Ďalej sa doručuje na vyvesenie: 
13. MČ Bratislava Devínska Nová Ves, OVDŽP so žiadosťou o vyvesenie tohto 

rozhodnutia na úradnej tabuli a na internetovej stránke 

Na vedomie (dotknuté orgány): 
14. Hlavné mesto SR Bratislava, OŽP, Primaciálne nám. !, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava 
15. Okresný úrad Bratislava, odbor SoŽP, odpad. hosp„ Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
16. Okresný úrad Bratislava, odbor SoŽP, ochrana prírody a krajiny, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava 3 
17. Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
18. Mgr. Miroslav K:riško, SZZ- ZO 4-28 Pod Srdcom„ Devínska Nová Ves 6923, 841 07 

Bratislava 
19. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 
20. SPP - distribúcia a.s„ Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
21. MČ Bratislava Devínska Nová Ves, OVDŽP, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 
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