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Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len 
„stavebný úrad") podľa § 11 7 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"), podľa § 66 a § 69 ods. 2 
stavebného zákona a podľa § 26, § 46 a § 4 7 zákona č . 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") 

povoľuje 
verejnou vyhláškou 

v stavebnom konaní stavbu „Rodinný dom - ul. Na Mýte" a domové prípojky inžinierskych 
sietí na pozemkoch reg. „C-KN" pare. č. 1626, 1631 a 1632 v katastrálnom území Devínska 
Nová Ves, stavebníkom: 

Petrovi Žilinkovi, bytom J. Smreka 11, 841 08 Bratislava a 
Veronike Žilinkovej, bytom Š. Králika 77, 841 08 Bratislava 

podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť KubisArchitekti, s.r.o., 
zodpovedný projektant Ing. arch. Daniel Kubiš, autorizovaný architekt, č. oprávnenia 
*2085AA *,v termíne 04/2017, overenej v stavebnom konaní. 

Na predmetnú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie č. 201711388/ UR/l l!MR zo dňa 
28.07. 2017, právoplatné dňa 07.09.2017. 

Opis stavby: 
Jedná sa o objekt s dvomi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím. Objekt má 
pôdorys v tvare písmen „L", pričom max. rozmery sú 14,760 x 25,075 m. 
Strecha je navrhnutá ako kombinácia sedlovej strechy s plochou strechou. Dom je dispozične 
rozdelený na dve samostatné bytové jednotky s vlastným vchodom, ďalej je v objekte 
integrovaná garáž a práčovňa. 
Rodinný dom bude napojený existujúcimi prípojkami na verejné inžinierske siete - voda, 
kanalizácia, elektro, plyn. Dažďové vody budú odvádzané vsakovacím systémom na pozemku 
navrhovateľov. 

Statická doprava je zabezpečená dvomi parkovacími miestami v garáži a dvomi parkovacími 
miestami pred garážou, na pozemku navrhovateľov. 
























