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Vec 
Oznámenie o začatí spojeného konania o umiestnení a povolení stavby 
 
 
       Dňa 02.05.2016 s posledným doplnením dňa 23.09.2016 podali stavebníci Ing. Daniel 
Škrabák a Gabriela Škrabáková, obaja bytom Americká 1, 831 02 Bratislava žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia v zlúčenom územnom a stavebnom konaní na stavbu na 
individuálnu rekreáciu „Záhradná chatka“ na ul. Na Koziarke v Bratislave, na pozemku 
parc.č. 18723  v katastrálnom území Vinohrady.  
   
       Projektová dokumentácia rieši novostavbu stavby na individuálnu rekreáciu 
o pôdorysných rozmeroch 10,34 x 7,43 m, o zastavanej ploche 75,64 m2, s jedným 
podzemným a jedným nadzemným podlažím a obytným podkrovím so sedlovou strechou 
s terasou a vonkajším schodiskom. Vstup a vjazd na pozemok je riešený z priľahlej 
prístupovej komunikácie. Parkovanie je zabezpečené 1 navrhovaným parkovacím miestom na 
pozemku stavebníka. Zásobovanie pitnou vodou bude z existujúcej vodovodnej prípojky 
situovanej na pozemku stavebníka. Objekt bude odkanalizovaný do novonavrhovanej žumpy. 
Dažďové vody budú samostatnou dažďovou kanalizáciou odvádzané do vsakovacej šachty 
situovanej na pozemku stavebníka. Zásobovanie elektrickou energiou bude cez existujúcu 
prípojku elektriny. Zdrojom tepla elektrický kotol a pre prípravu TÚV je navrhnutý elektrický 
zásobníkový ohrievač s objemom 150l. Pre príležitostné vykurovanie je navrhnutý krb. 
 
       Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1) 
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“), v súlade s ustanovením § 36 ods. 1) a § 61 ods. 3) stavebného zákona oznamuje 
dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, že dňom podania bolo začaté stavebné 
konanie.  
 
       Súčasne oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2) stavebného zákona upúšťa od 
ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe 
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podmienky staveniska a žiadosť s prílohami poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 
stavby. 

 
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť 

najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia, inak sa k nim nebude prihliadať. 
 
Podľa § 61 ods. 6) stavebného zákona, ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený 

o začatí územného a stavebného konania k povoľovanej stavbe neoznámi v určenej alebo 
predĺženej lehote svoje stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 
záujmov súhlasí.  

 
Do spisového materiálu možno nahliadnuť na stavebnom úrade v kanc. č. 613, 

Junácka č.1 v Bratislave počas stránkových hodín (pondelok od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00, 
streda od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00). 
 

V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho 
zástupca písomnú plnú moc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Mgr.  Rudolf   K u s ý 
                          starosta mestskej časti 

                                                                                                    Bratislava - Nové Mesto 
 
 
Oznámenie sa doručí: 

1. Ing. Daniel Škrabák, Americká 1, 831 02 Bratislava 
2. Gabriela Škrabáková, Americká 1, 831 02 Bratislava  
3. Ing. Vladimír Duchoň, Liešťany 430, 97227 Liešťany 
4. Ing. Ján Pokorný, Medzilaborecká 10, 821 01 Pratislava 
5. Ing. Jozef Štefanovič, Studená 19, 821 04 Bratislava 
6. Alena Štefanovičová, Studená 19, 821 04 Bratislava 
7. Spoluvlastníci pozemku parc.č. 18726 v k.ú. Vinohrady v Bratislave – doručuje sa 

verejnou vyhláškou  
8. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, OSM, Primaciálne nám. 1, 814 99 

Bratislava 1 
9. Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava 
10. MČ Bratislava – Nové Mesto, Oddelenie ŹPaÚP, Junácka 1, 832 91 Bratislava 
11. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 

832 05 Bratislava 
12. ZD, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
13. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Regionálny odbor Bratislava, Trenčiansk 55, 

821 09 Bratislava 
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14. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Odd. ŽPaMZ, Primaciálne nám. 1, 
P.O.Box 192, 814 99 Bratislava 1 

15. Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
Radlinského 6, 811 07 Bratislava 

16. BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
17. ZD, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

 
Doručuje sa za účelom vyvesenia: 

18. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU  
so žiadosťou zverejniť oznámenie vyvesením na úradných tabuliach po dobu 15 dní 
a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 

 
Potvrdenie dátumu zverejnenia 

 
Dátum vyvesenia:                                                                             Dátum zvesenia: 
 
 
 

  
 
 


