
76/2018 a 10513/2017/UKSP/POBA -22                                                V Bratislave 12.04.2018

R O Z H O D N U T I E

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 a
§ 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s §7b zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
úrad“) na základe uskutočneného územného konania vedeného v súlade s § 35  a podľa §39,
§39a stavebného zákona a §46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

 územné rozhodnutie

na umiestnenie stavby „Novostavba RD Pluhová ul.“ v lokalite Nové Mesto, vedenom
v správnom konaní pod č. 76/2018 a 10513/2017/UKSP/POBA,  navrhovateľovi Ing. Michal
Marčok, bytom Pluhová 975/64, 83103 Bratislava, ( ďalej len “navrhovateľ“) ako novostavbu
rodinného domu (ďalej len “stavba“) na pozemku parc. č. 12818/1 a 12818/2 a prípojku nn aj
na pozemku parc.č. 12830  v katastrálnom území Nové Mesto  v Bratislave.

Opis pozemku:
Na pozemku určenom na zastavanie bude odstránený pôvodný rodinný dom. Pozemok je
rovinatý a ukončuje uličnú radu radových domov.  Na pozemok sú dovedené prípojky na inž.
siete a má existujúci vjazd z ul. Pluhová. Uličné časti prípojok  na vodovod, kanalizáciu
a plynovod sa nemenia. Vzdušná prípojka NN bude demontovaná. Zo severozápadu pozemok
susedí s radovými garážami.
Popis stavby:
Navrhovaný dom bude dvojpodlažný s plochou strechou, ako koncový objekt radovej zástavby
Na spevnenej ploche vedľa domu budú státia pre tri autá. Súčasťou stavby je  terasa,
orientovaná  do záhrady, zrážková kanalizácia so vsakovacím zariadením pre odvádzanie  vody
z atmosférických zrážok,  úprava spevnených plôch, káblová prípojka NN zo stĺpa vzdušného
vedenia  umiestneného pred pozemkom, oplotenie a úpravy domových častí existujúcich
prípojok.

I.
Stavba sa umiestňuje podľa situácie umiestnenia stavby,  ktorá je  neoddeliteľnou
prílohou  tohto rozhodnutia  M=1:250 a podľa projektovej dokumentácie stavby, ktorú
vypracoval v v septembri 2017 Ing. Radoslav Mašlonka, autorizovaný architekt SKA
reg.č. 2351AA a kolektív zodpovedných projektantov.
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II.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

A. Podmienky umiestnenia:
Rodinný dom na pozemku parc.č. 12818/1 a 12818/2
1. Rozmery 1. nadzemného podlažia :
 najväčšia šírka 6,340m,  najväčšia dĺžka 18,250m,
 výška podlahy 1.nadzemného podlažia..........................  +-0,000=+137,70 m.n.m  nad m v Bpv
2. Najkratšie vzdialenosti :

SZ priečelia od  vlastníckych hraníc s parc.č. 12817/4 a 7až10/ pozemky vlastníka  zapísaného
na LV č. 3885 a od garáží  vlastníkov  zapísaných na LV č. 2781, 4035 a 4841.............. 3,210m
SZ priečelia od  vlastníckych hraníc s  parc.č. 12817/5a 6/ pozemky vlastníka  zapísaného na
LV č. 3885 a od garáží na parc.č. 12817/5a 6 vlastníkov  zapísaných na LV č. 3283....... 2,650m
SV priečelia  od  vlastníckej hranice parc.č.12795/35/ cesta na pozemku vlastníka zapísaného
na LV č. 2409....................................................................................................................19,000m
JV priečelia od  vlastníckej hranice s parc.č.12819/2/ záhrada  na pozemku  vlastníka
zapísaného na LV č. 566....................................................................................................0,000m
JV priečelia od  vlastníckej hranice s parc.č.12819/1/ dom a záhrada  na pozemku  vlastníka
zapísaného na LV č. 566.....................................................................................................0,000m
JZ priečelia od  vlastníckej hranice s parc. reg. C č. 1830 = reg. E č 1829  komunikácia Pluhová
na pozemku  vlastníkov zapísaných na LV č. 5697............................................................4,470m
3. Rozmery 2. nadzemného podlažia :
 najväčšia šírka 6,930m,  najväčšia dĺžka 18,250m
výška atiky strechy 2.nadzemného podlažia..............................  + 6,800=144,50m nad m v Bpv
Domové prípojky plynu, vody, splaškovej  kanalizácie a vonkajšie rozvody zrážkovej
kanalizácie na pozemku parc.č. 12818/1
Vonkajšie rozvody zrážkovej kanalizácie  a vsakovacie zariadenie na pozemku parc.č.
12818/2
Káblová prípojka NN na  pozemku parc. reg. C č. 1830 = reg. E č. 1829
Oplotenie bude lícovať hranicu s pozemkami parc. reg. C č. 1830 = reg. E č. 1829 a parc. reg.
C č 12817/1.

B.   Podmienky pre zásobovanie stavby, body napojenia  a trasy inžinierskych sietí:
Budova bude splňovať energetickú triedu A z hľadiska celkovej spotreby energie.
Úpravu vzduchu bude zabezpečovať zariadenie umiestnené v dome v technickej

miestnosti, čerstvý vzduch bude nasávaný cez obvodovú stenu orientovanú na SV a SZ
a použitý vypúšťaný tiež cez obvodovú stenu orientovanú na SZ.

Chladenie vzduchu budú zabezpečovať dve klimatické jednotky umiestnené v exteriéry
pred JZ a SZ stenou.

Teplo pre teplovodné vykurovanie a prípravu TÚV bude zabezpečovať plynový kotol
s výkonom od 3,20 až 13kW, umiestnený v rodinnom dome s vývodom spalín nad strechu
domu a v požadovanej výške bude prevyšovať susedný objekt.

Pitná voda  pre spotrebu 580l/deň bude zabezpečená cez navrhovaný vonkajší vodovod
HDPe DN25, ktorý bude  dovedený do domu  po stavebnom pozemku parc.č. 12818/1
z jestvujúcej vodomernej šachty, umiestnenej na pozemku navrhovateľa. Jestvujúca prípojka na
verejný pitný vodovod s bodom napojenia verejný pitný vodovod v  správe BVS, a.s. v ul.
Pluhová zostáva bez zmien.

Odvádzanie odpadových vôd splaškových o prietoku 2,12l/sbude kanalizačným potrubím
DN125 vyvedeného z rodinného  domu do lomovej kanalizačnej šachty a potrubím DN150 po
stavebnom  pozemku parc.č. 12818/1  do novonavrhovanej  revíznej kanalizačnej šachty,
umiestnenej pred uličnou hranicou, z ktorej vyúsťuje jestvujúca kanalizačná prípojka PVC
DN160, zaústená do verejnej  kanalizačnej stoky DN300 v  správe BVS, a.s. v ul. Pluhová.
Jestvujúca kanalizačná prípojka  zostáva bez zmien.

Odvedenie odpadových zrážkových vôd zo strechy o prietoku 2,65l/s a  zo spevnených
plôch o prietoku 1,13l/s bude potrubím do vsakovacieho zariadenia na pozemku parc. č.
12818/2, odkiaľ budú odpadové vody  postupne vsakovať do podzemných vôd.

El. energia pre zásobovanie domu o predpokladanej spotrebe  7MWh/rok bude dovedená
navrhovanou káblovou prípojkou NN NAVY-4x16 z jestvujúceho vzdušného vedenia NN
vedeného  pred domom v ul. Pluhová do prípojkovej skrine umiestnenej na podpere vzdušného
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vedenia, z nej bude vedený prípojkový kábel do zeme po pozemku parc. reg. E č 1829   do
elektromeracej skrinky v oplotení. Z nej bude vedený kábel v zemi do domu.

Zemný plyn naftový ako palivo pre prípravu tepla a teplej úžitkovej vody
s predpokladanou spotrebou 1049m3/rok bude do domu privedený navrhovaným NTL
plynovodom  s potrubím HDPe 32 od hlavného záveru plynu. Jestvujúca plynoprípojka zostáva
bez zmien.

Dopravné napojenie bude z ul. Pluhova jestv. vjazdom – prejazdom cez chodník. Na
stavebnom pozemku bude zrealizovaný žľab pre zachytávanie zrážkových vôd.

Na stavebnom pozemku budú vybudované státia pre tri motorové vozidlá za sebou.
Stojisko pre odpadové nádoby na komunálny a separovaný odpad z domácnosti bude

umiestnené na stavebnom pozemku parc.č.12818/1. Navrhovateľ zabezpečí sprístupnenie
nádob pre riadený odvoz odpadu.

C. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení orgánov ochrany životného prostredia:
Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán odpadového hospodárstva č.
OÚ-BA-OSZP3-2017/91188/D AD z dňa 16.10.2017:
1. držiteľ odpadov je povinný:
- zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva. a to jeho

- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť
na prípravu na opätovné použitie inému,

- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho
prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho
recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,

-  zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné
zhodnotenie,

- odovzdať odpady len osobne oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na
Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 36612015 Z.z. o evidenčnej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti,

- ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z.,
na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako
80kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o
vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu,
ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28.februára
nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje.

2. pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste
jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia
veľkoobjemného kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému odberateľovi.

3. V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie
dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o
vydanie vyjadrenia je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi
zo stavby (t.j. vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy
odpadov a podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byť
označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný.
Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov.

D. Podmienky pre projektovú prípravu stavby vyplývajúce zo stanovísk dotknutých
orgánov a správcov  inž. sietí:

Hlavného mesta SR Bratislava č. MAGS OUIC 53336/2017-390191 zo dňa 08.11.2017:
z hľadiska urbanisticko - architektonického riešenia:

1. pri navrhovaných terasách a parkovacích státiach na spevnených plochách nesmie dôjsť k
ich prestrešeniu, resp. realizácii plného prestropenia. V prípade realizácie prestrešenia, resp.
plného prestropenia dôjde k nárastu celkovej zastavanej plochy a tým nárastu výsledného
IZP.
z hľadiska riešenia dopravného vybavenia:



4

2. stavebné úpravy chodníka v mieste vjazdu/výjazdu pre motorové vozidlá i v celom rozsahu
stavby pozdĺž Pluhovej ulice, ako aj prípadné dopravné značenie, žiadame riešiť ako súčasť
stavby pri rešpektovaní platných technických noriem a vyhlášok,

3. v prípade, že súčasťou stavby je zriadenie nového vjazdu (pripojenia), resp. úprava alebo
zrušenie jestvujúceho vjazdu z dotknutej komunikácie na susednú nehnuteľnosť, je pre
územné konanie potrebné doložiť záväzné stanovisko príslušného cestného správneho
orgánu.
z hľadiska ochrany životného prostredia:

4. vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia
č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy,

5. umiestniť kontajnery resp. zberné nádoby pre komunálny odpad na vlastnom pozemku za
dodržania hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok; umiestnenie riešiť tak,
aby obsluha zberného vozidla mala prístup na manipuláciu s odpadom.
z hľadiska budúcich majetko - právnych vzťahov:

6. v prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do majetku a
správy Hlavného mesta SR Bratislavy, žiadame tento riešiť v projektovej dokumentácii pre
z hľadiska zlepšenia životného prostredia a mikroklímy odporúča:

- parkovacie plochy riešiť materiálom priepustným pre zrážkovú vodu, napr. zatrávňovacími
tvárnicami,

- ploché strechy na objektoch v ďalšom stupni dokumentácie riešiť ako vegetačné strechy,
nepochôdzne strechy ako intenzívne (s min. hrúbkou substrátu 5- 25cm) a pochôdzne
(strešné terasy) ako tzv. intenzívne vegetačné strechy (s min. hrúbkou substrátu 25cm)

- zachytávanie dažďových vôd riešiť na vlastnom pozemku vsakovaním alebo retenciou s
ohľadom na inžiniersko - geologické pomery v území,

- v ďalšom stupni projektovej dokumentácie riešiť projekt sadových úprav (vyváženou
kombináciou nízkej a vysokej zelene) a ku kolaudácii preukázať realizáciu navrhnutých
sadových úprav,

- z dôvodu zaberania v súčasnosti zelených plôch riešiť aj zelené fasády; v kontakte terénu s
budovou navrhnúť v maximálnej možnej miere prírodné plochy, ktoré zlepšujú energetickú
bilanciu budov. V ďalšom stupni dokumentácie predložiť na stavebný úrad projekt sadových
úprav, ktorý bude zohľadňovať uvedené požiadavky

Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 29958/9089/2017/ZP/ZBOZ dňa 07.09.2017:
z  hľadiska ochrany životného prostredia:

1. Dodržať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení.
2. Zabezpečiť vyjadrenie štátnej vodnej správy k stavbe podľa § 28, ods.l a § 63, ods. 3, písm.

a/ zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ktorú vykonáva Mestská časť Bratislava -
Nové Mesto - odd. životného prostredia a územného plánovania Miestneho úradu
Bratíslava-Nové Mesto.

3. Zabezpečiť vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny, ktorým je Okresný úrad Bratislava,
odbor starostlivosti o ŽP v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v
platnom znení.
z  hľadiska dopravného vybavenia:

4. Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č.
135/1961 Zb. v platnom znení.

5. Zabezpečiť parkovanie na vlastnom pozemku v zmysle STN 73 6110/Z2,  požadované sú 3
parkovacie miesta.

6. Pri úprave vjazdu z miestnej komunikácie Pluhová ul. na susednú nehnuteľnosť musí
rozhodnúť podľa ustanovenia §-u 3b, ods. 1, 3 a 4 cestného zákona č. 135/1961 Zb. v
platnom znení (alebo sa vyjadrí v záväznom stanovisku pre potreby stavebného konania)
príslušný cestný správny orgán- pre miestne komunikácie III. a IV. triedy Mestská časť
Bratislava - Nové Mesto.

7. Stavebník je povinný vykonať opatrenia na zabránenie vytekaniu dažďových vôd z jeho
pozemku a spevnených plôch na verejnú komunikáciu.
z  hľadiska majetkoprávnych vzťahov:

8. Dodržať opodstatnené požiadavky vlastníkov dotknutých nehnuteľností.
Západoslovenskej distribučnej spoločnosti, a.s., zo dňa 06.11.2017:
1. Požadovaný odber elektrickej energie s inštalovaným výkonom 14 kW (čo predstavuje

maximálny súčasný výkon 7 kW bude pripojený z novozriadenej prípojky NN zo vzdušnej
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siete.
2. Meranie odberu elektrickej energie bude umiestnené na verejne prístupnom mieste, v

oplotení. Hlavný istič pred elektromerom žiadame použiť s menovitým prúdom 3 x 25 A s
vypínacou charakteristikou B.

III.
Platnosť územného rozhodnutia:
1. Toto rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 40 ods. 1) stavebného zákona platí dva  roky

odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote
podaná žiadosť o povolenie stavby.

2. Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3) stavebného zákona len
na základe dostatočne odôvodnenej žiadosti podanej stavebnému úradu minimálne 90 dní
pred uplynutím uvedenej lehoty.

IV.
Námietky účastníkov konania:
V konaní neboli uplatnené námietky účastníčky konania.

Odôvodnenie

Dňa 27.10.2017 Ing. Michal Marčok, Pluhová 975/64, 83103 Bratislava,  (ďalej len
“navrhovateľ“), podal návrh na umiestnenie stavby “Novostavba RD Pluhová“, a to dom na
pozemkoch parc. č. 12818/1 a 12818/2 a prípojka NN na pozemku  parc. č. 12830 katastrálne
územie Nové Mesto v Bratislave. K návrhu navrhovateľ priložil projektovú dokumentáciu
umiestňovanej stavby, ktorú vyhotovil v septembri 2017 Ing. Radoslav Mašlonka, autorizovaný
architekt SKA reg.č. 2351AA a  kolektív zodpovedných projektantov, doklady o vlastníctve
pozemku a doklady o prerokovaní umiestnenia stavby s niektorými dotknutými orgánmi.

  Stavebný úrad predložené podanie preskúmal a zistil, že neposkytuje dostatočný
podklad pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. Dňa 15.12.2017 navrhovateľ k návrhu
doložil záväzné stanovisko Hl. m. SR Bratislava a vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej
spoločnosti, a.s..

 Návrh na vydanie územného rozhodnutia tak obsahoval údaje a prílohy podľa § 3
vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Vlastnícke právo k pozemkom určeným na zastavanie navrhovateľ preukázal na základe výpisu
z listu vlastníctva č. 838.

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie
územného konania o umiestnení navrhovanej stavby známym účastníkom konania a dotknutým
orgánom verejnou vyhláškou, pričom im určil lehotu 7 pracovných dní na uplatnenie
prípadných námietok a pripomienok. Podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad
upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko Hlavné mesto SR Bratislavy
deklarovalo v záväznom stanovisku súlad stavby s platným územným plánom, z čoho vyplýva,
že pre územie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno
posúdiť návrh na vydanie územného rozhodnutia. V oznámení stavebný úrad upozornil, že
podľa §36 ods. 3) stavebného zákona, ak  dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený  o začatí
územného konania,  neoznámi v  určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k
navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Stavebný úrad ďalej v oznámení v súlade s §37 ods. 3 stavebného zákona upozornil účastníkov
konania, že neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou
územnoplánovacou dokumentáciou a že podľa §42 ods. 5  stavebného zákona v odvolacom
konaní sa neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej
lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Účastníci konania mohli svoje pripomienky uplatniť do 04.04.2018. V určenej  lehote
žiaden z dotknutých orgánov svoje stanovisko k umiestneniu stavby nevzal späť a ani
nepožiadal o predĺženie lehoty na pripomienkovanie návrhu. Žiaden z účastníkov konania
nenahliadol do podkladov rozhodnutia a ani návrh nepripomienkoval.

K umiestneniu  stavby sa vyjadril súhlasne a bez pripomienok: Hasičský a záchranný útvar
hl.m. SR Bratislavy pod č. KRHZ-BA-HZUB6-2623/2017 zo dňa 02.08.2017.



6

Stavebný úrad v uskutočnenom územnom konaní v intenciách ustanovenia § 37 ods. 2
stavebného zákona posúdil návrh z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb
požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, preskúmal návrh a jeho súlad
s územnoplánovacími podkladmi, ďalej posúdil, že návrh vyhovuje všeobecným technickým
požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám a predpisom, ktoré ustanovujú
protipožiarne podmienky, dopravné podmienky a to všetko v súčinnosti s dotknutými orgánmi.

Stavebný úrad v  konaní ďalej posúdil začlenenie stavby do územia, rešpektoval
obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov chrániacich verejné
záujmy a predpokladaný rozvoj územia podľa platného územného plánu. Umiestnenie stavby je
v súlade s Územným plánom hl. m. SR Bratislavy rok 2007 v znení zmien a doplnkov.
Dokumentácia pre umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na
výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Stavebný úrad zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy a
oprávnené záujmy účastníkov konania. Na základe toho stavebný úrad rozhodol tak, ako je vo
výroku rozhodnutia uvedené.

P o u č e n i e
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na

Mestskú časť Bratislava- Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, pričom odvolacím
orgánom je Okresný úrad Bratislava (podľa § 54 správneho poriadku). Toto rozhodnutie je
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Rudolf  K u s ý
starosta  mestskej časti

Bratislava - Nové Mesto

Správny poplatok spolu vo výške 40 €  bol zaplatený bankovým prevodom  dňa 26.02.2018

Príloha:
Situácia umiestnenia stavby na podklade katastrálnej mapy

Doručuje sa verejnou vyhláškou:
Účastníkom konania:
1. Marčok Michal, Ing., bytom Pluhová 975/64, 83103 Bratislava,
2. Vulganová Jitka, Pluhová 62, 831 02  Bratislava,
3. Doc. Ing.  Hrnčiar Peter, CSc., Vajnorská 98D, 831 04 Bratislava,
4. Kasincová Etela, Hálkova 50, 831 03 Bratislava,
5. Mirius, s.r., Kovácsova 401/39,  851 50  Bratislava,
6. Habovštiaková Zuzana, Martinčekova 28,  821 09  Bratislava,
7. Fejer Jurij, Adámiho 18, 841 05  Bratislava,
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8. Yveta Fejerová, Adámiho 18, 841 05  Bratislava,
9. Smetana Mikuláš, Pavlovská 1, 831 03  Bratislava
10. Smetanová Helena Pavlovská 1, 831 03  Bratislava
11. Hlavné Mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava,
12. Ida. Dr. Botfay Lászlóné,  Mihály u. 12/b, 1016 Budapešť,   Maďarsko
13. Mödritscher Waltraud, Unterweissenbach 200,  083 30 Feldbach, Rakúsko,
14. Ebner Florian, Brichtaweg 2, 5163 Mattsee,  Rakúsko
15. Ebner Christoph, Brichtaweg 2, 5163 Mattsee,  Rakúsko
16. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11,
Dotknutým orgánom a správcom sietí:
1. Hl. m. SR Bratislava - Magistrát OUIC, Primaciálne nám. 1,  814  71 Bratislava 1,
2. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ŽPaÚP, Junácka 1, 832 91 Bratislava,
3. Hasičský a záchranný útvar hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07  Bratislava,
4. Okresný úrad Bratislava, OSoŽP,  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,
5. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 1, 812 28 Bratislava,
6. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava,
7.    Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií, a bezpečnosti MV SR, odbor

telekomunikácií, Pribinova 2, 81272 Bratislava,
8. SPP distribúcia., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26,
9. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29,
10. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1,
11. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 08 Bratislava,

Na vedomie bez účinkov na doručenie:
Účastníkom konania:
1. Marčok Michal, Ing., bytom Pluhová 975/64, 83103 Bratislava,
2. Vulganová Jitka, Pluhová 62, 831 02  Bratislava,
3. Doc. Ing.  Hrnčiar Peter, CSc., Vajnorská 98D, 831 04 Bratislava,
4. Kasincová Etela, Hálkova 50, 831 03 Bratislava,
5. Mirius, s.r., Kovácsova 401/39,  851 50  Bratislava,
6. Habovštiaková Zuzana, Martinčekova 28,  821 09  Bratislava,
7. Fejer Jurij, Adámiho 18, 841 05  Bratislava,
8. Yveta Fejerová, Adámiho 18, 841 05  Bratislava,
9. Smetana Mikuláš, Pavlovská 1, 831 03  Bratislava
10. Smetanová Helena Pavlovská 1, 831 03  Bratislava
11. Hlavné Mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava,
12. Ida. Dr. Botfay Lászlóné,  Mihály u. 12/b, 1016 Budapešť,   Maďarsko
13. Mödritscher Waltraud, Unterweissenbach 200,  083 30 Feldbach, Rakúsko,
14. Ebner Florian, Brichtaweg 2, 5163 Mattsee,  Rakúsko
15. Ebner Christoph, Brichtaweg 2, 5163 Mattsee,  Rakúsko
16. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11,

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 ods.2) správneho poriadku vyvesením po dobu 15
dní na úradnej  tabuli Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 83291 Bratislava.
15.deň vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:                            ( podpis, pečiatka )




