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Vec  
Oznámenie o začatí spojeného  konania o  umiestnení a povolení stavby 

 
 

  Dňa 15.03.2016 podala stavebníčka Martina Stupková, bytom Račianska 33, 831 02 
Bratislava, prostredníctvom splnomocneného zástupcu Ing. Adrianou Darášovou, bytom 
Lesná 32, 900 31 Stupava žiadosť o vydanie stavebného povolenia v zlúčenom územnom 
a stavebnom konaní na stavbu na individuálnu rekreáciu: „Novostavba chaty“, na ul. Na 
Vtáčniku v Bratislave, na pozemku parc.č. 18052/36,48 v katastrálnom území Vinohrady. 
 
  Projektová dokumentácia rieši novostavbu stavby na individuálnu rekreáciu 
o zastavanej ploche 80,00 m2, nepodpivničenú s jedným nadzemným podlažím a z časti s 
obytným podkrovím prekrytý sedlovou strechou a pultovou strechou s terasou a spevnenou 
plochou pre parkovanie troch vozidiel. Vstup a vjazd na pozemok je riešený z priľahlej 
prístupovej komunikácie. Stavba bude napojená z existujúcej vodovodnej šachty, novou 
prípojkou na vodu, odkanalizovanie bude do novonavrhovanej domácej čističky odpadových 
vôd, dažďové vody budú odvádzané do podzemnej vsakovacej nádrže, zásobovanie 
elektrickou energiou bude novonavrhovanou prípojku elektriny, zásobovanie teplom bude 
elektrickým kotlom a krbom. 
 Nakoľko predložené podanie neposkytovalo dostatočný podklad pre posúdenie 
povolenia stavby, žiadateľ bol dňa 20.4.2016 vyzvaný k doplneniu podania a konanie bolo 
rozhodnutím č. 3104/2016/UKSP/HAVK-97 prerušené. Nedostatky podania boli odstránené 
dňa 27.12.2016. 

 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. 1) stavebného zákona oznamuje 
začatie spojeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom a známym 
účastníkom konania a zároveň nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním 

 

na deň 21.3.2017 o 9,30 hod. 

so stretnutím účastníkov konania pred vstupom do záhradkárskej osady na Vtáčniku 
v katastrálnom území Vinohrady.  
 Stavebný úrad podľa § 61 ods.1)  stavebného zákona  upozorňuje účastníkov konania, 
že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne 
neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom 
pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. 
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 Podľa § 36 ods. 3) a § 61 ods.6) stavebného zákona, ak  dotknutý orgán, ktorý bol 
vyrozumený o začatí  spojeného územného a stavebného konania, k navrhovanej stavbe a k 
povoľovanej stavbe neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko, má sa za to, 
že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
 Stavebný úrad zároveň upozorňuje účastníkov konania, že podľa § 42 ods. 4) 
stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené 
v prvostupňovom konaní v určenej lehote. 
Do spisového materiálu možno nahliadnuť na stavebnom úrade v kanc. č. 616, Junácka č.1 
v Bratislave v počas stránkových hodín (pondelok od 8,00 hod. do 17,00 hod. a streda od 8,00 
hod. do 17,30 hod.), alebo  v iných dňoch po telefonickom dohovore. 
 
 
 
 
 
 

          
                                                         Mgr.  Rudolf  K u s ý 

                                   starosta mestskej časti 
                                                                                                              Bratislava - Nové Mesto 
 
Oznámenie sa doručí: 
 
Doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto po dobu 15 dní: 
 

1. Martina Stupková, Račianska 33, 831 02  Bratislava  
2. Ing. Adriana Darášová, Lesná 32, 900 31 Stupava 
3. MUDr. Peter Blaško, Grösslingová 8, Bratislava 
4. Slávka Blašková, Grösslingová 8, Bratislava  
5. Ľubomír Višňovský, Halašova 41, 831 03 Bratislava 
6. Ing. arch. Erich Stupka, Studená 2, 821 04 Bratislava 
7. Spoluvlastníci pozemku parc.č. 18052/47 v k. ú. Vinohrady  
8. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  
9. Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 

Bratislava 
10. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 

832 05 Bratislava 
11. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 5 Bratislava 
12. Lesy SR, š.p., Odštepný závod Smolenice, Trnavská 12, 919 04 Smolenice 
13. ZD, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  

 
Potvrdenie dátumu zverejnenia oznámenia 

 
 
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:   Dátum zvesenia z úradnej tabuli: 


