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č. ÚKaSP-2010/1999-ABA-ozn                                           Bratislava  dňa 23.06.2011 

 

OZNÁMENIE 

 
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto ako príslušný stavebný úrad  podľa § 117 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný 
úrad") v spojení s §§ 36 a 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") a v súlade s § 39a 
ods.3 písm. d) stavebného zákona  
 

oznamuje 
začatie spojeného územného a stavebného konania 

 
vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu s názvom:  

„Pohotovostné skladovacie priestory“  
 
miesto stavby:               Bratislava – Stará Vajnorská č. 37 
parcela číslo:                 23056/34  
katastrálne územie:  Nové Mesto 
stavebník:   RMX, a.s., so sídlom Stará Vajnorská č. 37, 832 18 Bratislava  
 
Stručný popis stavby: navrhovaný objekt malometrážnych pohotovostných skladov určených pre 
krátkodobé uskladnenie tovaru a materiálu nájomcov bude umiestnený v západnej časti jestvujúceho 
areálu firmy RMX. Objekt bude stavebne napojený na existujúce oplotenie so systémom oporných 
(zavetrovacích) múrov, je navrhnutý ako jednopodlažný, o rozmeroch 167,3m x 6,00m a ukončený 
pultovou strechou s miernym sklonom. Dispozične bude rozdelený na 16 samostatných skladovacích 
priestorov, každý s vlastným vstupom. Objekt je navrhnutý ako nevykurovaný, bez vody a sociálneho 
zázemia, s riešením novej elektroinštalácie, bleskozvodu a prípojky NN. Dažďová voda bude 
odvedená do jestvujúcej areálovej kanalizačnej siete. Objekt bude dopravne napojený na jestvujúcu 
areálovú cestnú komunikáciu.  
 
Min. vzdialenosť stavby od parcely č. 23039/12 , 23053/1, 23053/3 a 23053/4 je 0,00m; od parcely č. 
23033/141 je 12,00m.  
Navrhovaná výška najvyššieho bodu oplechovania pultovej strechy je +3,450m k ±0,000.  
Navrhovaná výška zmeny dokončenej stavby je ±0,000 = podlaha 1.NP. 
 
Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska, a žiadosť poskytuje dostatočný 
podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 2 stavebného 
zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania. 
 
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať najneskôr v lehote do 7 pracovných 
dní od doručenia tohto oznámenia na tunajšom oddelení územného konania a stavebného poriadku. 
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade v stránkových dňoch a 
to:    pondelok, streda         8.00 - 12.00 hod.  a   13.00 - 17.00 hod.  
                        piatok          8.00 - 12.00 hod. 
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Súčasne sa účastníci konania v zmysle §  61  ods. 3  stavebného  zákona upozorňujú, že na  neskôr  
podané  námietky  a  pripomienky   

sa  n e p r i h l i a d n e . 
 
V prípade, že dotknuté orgány v uvedenom termíne nepredložia svoje písomné stanoviská a ani inak 
neprejavia záujem sa so stavbou oboznámiť, stavebný úrad má za to, že s predmetnou stavbou 
súhlasia. 
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí  predložiť jeho zástupca písomnú plnú 
moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa  dal zastupovať. 
 

    
  

 
                                                                                                              Mgr. Rudolf  K u s ý 
                                                                                                             starosta mestskej časti      
                                                                                                          Bratislava  –  Nové Mesto     
 
 
Príloha: kópia katastrálnej mapy so zákresom 
 
 
Stavebný úrad v súlade s § 26 správneho poriadku doručuje toto oznámenie o začatí 
stavebného konania verejnou vyhláškou, z dôvodu neznámych účastníkov konania. 
 
            
Vyvesené dňa :                                                                                      Zvesené dňa : 
 
 ……………….                                                                                     ……………..  
 
 
 
 
Doručuje sa:  
A/ sa účastníkom konania: 
1.   stavebník: RMX, a.s., Stará Vajnorská č. 37, 832 18 Bratislava  
2.   Saint – Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava 
3.   projektant: Ing. arch. Pavol Korček, kpt. Rašu 1, 841 01 Bratislava 
4.   stavbou dotknutým účastníkom konania – doručuje sa verejnou vyhláškou 
 
B/ dotknutým orgánom: 
1.  Hl. m. SR Bratislava - Magistrát hl. m. SR, Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1 
 - oddelenie územného plánovania a rozvoja mesta 
2.  MÚ Bratislava, MsČ  Bratislava - Nové Mesto, Junácka ul. č. 1, Bratislava 
 - oddelenie územného plánu a životného prostredia  
3.  Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 
 - odbor odpadového hospodárstva 
4.  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská ul. 6,  
     811 03 Bratislava 1 
5.  Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
6.  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  Prešovská  48, 826 46 Bratislava 29 
 
Doručí sa za účelom vyvesenia oznámenia: 
1. Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát (TU), Junácka 1, Bratislava 
2. Hl. m. SR Bratislava – Magistrát, oddelenie Územného plánovania a rozvoja mesta ,  
    Primaciálne nám. 1,  814 71 Bratislava 1  
    - so žiadosťou  zverejniť toto oznámenie vyvesením na úradných tabuliach po dobu 
   15 dní a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 
 
Vybavuje: Ing. Arch. Andrea Bzdúchová, 6.p., č.dv. 605, t. 492 53 558,  stavebne@banm.sk  


