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Vec: 
„Gabiónový oporný múr / Sanácia geologického prostredia – Devínska cesta – skalný 
odrez“ 
 
O z n á m e n i e  o začatí  spojeného stavebného konania o dodatočnom povolení stavby a 
kolaudačného konania 
 

Hlavné mesto SR Bratislava, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne 
komunikácie I. a II. triedy (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 4 zákona 
č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa 
§ 2 písm. a) ods. 3 zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 
štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, § 5 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, V. časti Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy v znení jeho dodatkov, § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
zákon“), na základe návrhu stavebníka Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 
814 71 Bratislava, IČO: 00603481 (ďalej len „stavebník“) zo dňa 07.02.2019, podľa ustanovení 
§ 61 stavebného zákona s použitím § 88a a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 
 
I. oznamuje dotknutým orgánom a známym účastníkom konania začatie konania 

o dodatočnom povolení stavby  
 
pre stavbu:       „Gabiónový oporný múr / Sanácia geologického prostredia – Devínska cesta 
                         – skalný odrez“ 
miesto stavby:  Devínska cesta, Bratislava,  parc.č. 1505/5, 1505/6, k.ú. Karlova Ves  

druh stavby:     inžinierska stavba – dopravná - novostavba 

účel:                 sanácia geologického prostredia 
 

Vzhľadom k tomu, že  predmetná stavba je už dokončená a stavebník požiadal aj o jej  
kolaudáciu, stavebný úrad podľa § 80 ods. 1 s použitím § 88a ods. 9 stavebného zákona  
s konaním o dodatočnom povolení stavby spája aj jej kolaudačné konanie a  
 
II. oznamuje dotknutým orgánom a známym účastníkom konania začatie kolaudačného 

konania predmetnej stavby spojené s konaním o dodatočnom povolení stavby a za tým 
účelom určuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

17. júla 2019 (streda) o  10,00 hod. 

 
 
             Podľa rozdeľovníka 
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so stretnutím na mieste stavby (Devínska cesta pri vchode na ostrov Sihoť). 

Účastníci konania a dotknuté orgány sa zároveň upozorňujú, že námietky a stanoviská 
môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. 

Predmetom dodatočného povolenia stavby je gabiónový múr dĺžky 162,5 m s výškou 4,0 – 4,5 
m so sklonom líca 20:1, vybudovaný za účelom zabráneniu pádu horninových blokov zo 
skalného odrezu na teleso komunikácie. 

 
K ústnemu konaniu, spojenému s miestnym zisťovaním je navrhovateľ  podľa § 18 

vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
povinný predložiť: 

- doklady o vytýčení priestorovej polohy 
- projektovú dokumentáciu   
- geometrický plán podľa predpisov o katastri nehnuteľností (v prípade, že došlo k zmene 

vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby) 
- potvrdenie správcu digitálnej mapy   
- doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a vyhlásenia výrobcu o zhode 

použitých stavebných výrobkov  (vrátane dopravného značenia)     
- evidenciu odpadov zo stavby a doklad o ich uložení 
- stavebný denník 

 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje a doručuje toto oznámenie bude vyvesená v súlade 

s ustanovením § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 Oznámenie bude zároveň zverejnené mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves a na 
internetovej stránke hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia a projektovej dokumentácie možno nahliadnuť na 
špeciálnom stavebnom úrade, Primaciálne nám. 1, miestnosť č. 305, po telefonickom dohovore.  

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

 
                 za  Mgr. Jana Ryšavá, v.r. 

                                                                                 vedúca oddelenia dopravy  
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Doručuje sa: 

A. Účastníkom konania: 
verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona vyvesenou na úradnej tabuli 
správneho orgánu: 

• Hlavné mesto SR Bratislava (stavebník) 

• Ing. Ľubomír Baláž, PhD. (projektant) 

• vlastníkom pozemkov a stavieb priamo dotknutých: 1505/5, 1505/6, k.ú. Karlova Ves  

• vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto 
pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté 

• osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane 
susediacich pozemkov a susediacich stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto 
pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté 

B. Na vedomie dotknutým orgánom a organizáciám: 
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
2. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 
3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, 

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P. O. Box 26 
5. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 

Bratislava 
6. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, 

Dopravno-inžinierske oddelenia, Špitálska 14, 812 28 Bratislava  
7. Dopravný podnik Bratislava a. s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava  
8. Inšpektorát práce v Bratislave, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava  
9. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, OSK  

 

C. Na vedomie (nemá účinky doručenia): 
10. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava  
11. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 
12. Ing. Ľubomír Baláž, PhD. (projektant) 

 

Doručuje sa so žiadosťou o vyvesenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli správneho orgánu : 
13. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 

Doručuje sa so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli : 
14. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 

 

Co: SÚ/2 x spis 
 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 
 
Dátum vyvesenia :        Dátum zvesenia: 
 
Pečiatka a podpis:                                          Pečiatka a podpis: 

 


