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Stavebné  povolenie 
 

 

Dňa 24.10.2017 podal Martin Antálek, Kukučínova 70, 901 01 Malacky, na Mesto 

Malacky, stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „SO 01 Novostavba 

malometrážneho rodinného domu A a SO 02 Novostavba malometrážneho rodinného domu 

B“ na pozemku parc. reg. „C“ KN č. 102/1 a prípojky na parc. reg „C“ KN č. 102/2 v k. ú. 

Malacky v stavebnom konaní spojenom s územným konaním o umiestnení stavby. 

 

 Mesto Malacky, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona v  

územnom konaní o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním a po posúdení a 

preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol 

takto: 

 

 

stavba: „SO 01 Novostavba malometrážneho rodinného domu A a SO 02 

Novostavba malometrážneho rodinného domu B“ 

na pozemku parcela č.: parc. reg. „C“ KN č. 102/1 a prípojky na parc. reg „C“ KN č. 102/2 

v k.ú.: Malacky 

stavebník: Martin Antálek, Kukučínova 70, 901 01 Malacky 

 

 

 sa podľa § 39a ods. 4, §  66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona   

 

 

p o v o ľ u j e. 

 

Pre uskutočnenie a umiestnenie povoľovanej stavby sa určujú tieto podmienky: 

A/ Urbanistické a architektonické podmienky: 
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 Povoľuje sa stavba 2 nepodpivničených, jednopodlažných rodinných domu SO 01 Novostavba 

malometrážneho rodinného domu A a SO 01 Novostavba malometrážneho rodinného domu B 

s nulovou odstupovou vzdialenosťou, podľa projektovej dokumentácie spracovanej 

autorizovaným architektom Ing. arch. Marcelom Miškovským, ev. č. 0684 AA. 

 Projektant podľa § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a  úplnosť 

vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. stavebného zákona, taktiež zodpovedá aj 

za jeho realizovateľnosť.  

 Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom 

konaní. Prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného 

úradu.  

 

 SO 01 Novostavba malometrážneho rodinného domu A  

 Rodinný dom je jednopodlažný, nepodpivničený s pultovou strechou so sklonom 12°.  

 Rodinný dom bude umiestnený v pohľade od prístupovej komunikácie ul. Veľkomoravskej, 

parcela 4696/38 reg. E takto: 

- Z prednej strany bude rodinný dom umiestnený vo vzdialenosti 1,449 až 3,507 m od hranice  

prístupovej komunikácie ul. Veľkomoravskej, parcela 4696/38 reg. E. 

- Z pravej strany bude rodinný dom umiestnený vo vzdialenosti od 2,797 m až 2,819 m od 

hranice s pozemkami parc. č. 101/4 a 102/2. 

- Z ľavej strany bude rodinný dom bude umiestnený vo vzdialenosti od 2,754 m až 2,792 m od 

hranice s pozemkom parc. č. 130/1. 

- Zo zadnej strany bude rodinný dom umiestnený vo vzdialenosti 8,50 m od hranice s pozemkom 

parc. č. 104. 

 Vstup do rodinného domu bude umiestnený z bočnej strany, v smere od prístupovej 

komunikácie po ľavej strane.  

 Rodinný domu bude mať pultovú strechu, max. výška hrebeňa strechy bude 6,260 m od + 0,00  

a max. výška komína 5,990 m od + 0,00, pričom + 0,000 = 0,100 m od upraveného terénu. P.B. 

= -0,250 m a je umiestnený na okraji verejnej komunikácie pred rodinným domom, na rozhraní 

parciel 102/4 a 102/1. 

 Rodinný dom bude obdĺžnikového tvaru o max. rozmeroch  8,60 m x  5,40 m. 

 Strešná krytina bude z falcovaného plechu.  

 Vonkajšie omietka bude hladká silikónová, biela. 

 Vonkajšie okná a dvere budú plastové, sklené výplne z determického trojskla. 

 

 

Rodinný dom SO 01 Novostavba malometrážneho rodinného domu A  bude obsahovať: 

- prízemie: vstupná hala, kúpeľňa, obýv. izba + kuchyňa 

 

Zastavaná plocha:       46,44 m² 

Obytná plocha:    24,48 m² 

Úžitková plocha:    35,93 m² 
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 Stavebník je povinný odviesť zrážkovú vodu zo strechy rodinného domu na svoj pozemok tak, 

aby zrážková voda neobťažovala  vlastníkov susedných nehnuteľností.  

 

 SO 02 Novostavba malometrážneho rodinného domu B 

 Rodinný dom je jednopodlažný, nepodpivničený s pultovou strechou so sklonom 16°.  

 Rodinný dom bude umiestnený v pohľade od prístupovej komunikácie ul. Veľkomoravskej, 

parcela 4696/38 reg. E takto: 

- Z prednej strany bude rodinný dom umiestnený vo vzdialenosti 9,740 až 13,186 m od hranice  

prístupovej komunikácie ul. Veľkomoravskej, parcela 4696/38 reg. E. 

- Z pravej strany bude rodinný dom umiestnený vo vzdialenosti od 0 m od hranice s pozemkami 

parc. č. 102/2. 

- Z ľavej strany bude rodinný dom bude umiestnený vo vzdialenosti od 2,01 m s pozemkom 

parc. č. 130/1. 

- Zo zadnej strany bude rodinný dom umiestnený vo vzdialenosti 2,0 m od hranice s pozemkom 

parc. č. 104. 

 Vstup do rodinného domu bude umiestnený z prednej strany. 

 Rodinný domu bude mať pultovú strechu, max. výška hrebeňa strechy bude 6,260 m od + 0,00  

a max. výška komína 6,860 m od + 0,00, pričom + 0,000 = 0,100 m od upraveného terénu. P.B. 

= - 0,250 m a je umiestnený na okraji verejnej komunikácie pred rodinným domom, na rozhraní 

parciel 102/4 a 102/1. 

 Rodinný dom bude tvaru „L“ o max. rozmeroch  9,01 m x  6,50 m. 

 Strešná krytina bude z falcovaného plechu.  

 Vonkajšie omietka bude hladká silikónová, biela. 

 Vonkajšie okná a dvere budú plastové, sklené výplne z determického trojskla. 

 

 

Rodinný dom SO 02 Novostavba malometrážneho rodinného domu B bude obsahovať: 

- prízemie: vstupná hala, kúpeľňa, obýv. izba + kuchyňa 

 

Zastavaná plocha:       51,28 m² 

Obytná plocha:    31,67 m² 

Úžitková plocha:    39,43 m² 

 

 Stavebník je povinný odviesť zrážkovú vodu zo strechy rodinného domu na svoj pozemok tak, 

aby zrážková voda neobťažovala  vlastníkov susedných nehnuteľností.  

 

     

B/ Napojenie na inžinierske siete: 

 voda – nová vodovodná prípojka na rozvod vody, ktorý je umiestnený v rodinnom dome na 

parc. č. 101/4.  
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 kanalizácia  – nová kanalizačná prípojka DN 150 na verejný rozvod  

 elektro – nová zemná káblová prípojka NN na el. rozvod, ktorý je umiestnený v rodinnom 

dome na parc. č. 101/4. 

 plyn – bez pripojenia. 

 ďažďové zvody – budú zvedené do vsakovacích jám na pozemku stavebníka. Každý rodinný 

dom má samostatný vsakovaciu jamu, SO 01 v prednej časti  

 prístup a príjazd – z prístupovej komunikácie ul. Veľkomoravskej, parcela 4696/38 reg. E. 

 parkovanie – na pozemku stavebníka. 

 

 Pred začatím rozkopávkových prác na verejnom priestranstve je stavebník povinný požiadať  

mesto Malacky o rozkopávkové povolenie. 

 

C/ Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem: 

 

Stavebník dodrží podmienky:  

 Okresného úradu Malacky, OSoŽP, ochrana krajiny a prírody, uvedené v stanovisku č. j. 

OU-MA-OSZP-2017/013045 zo dňa 06.10.2017, a  to: 

- Na území stavby platí podľa zákona prvý stupeň ochrany. 

 

D/ Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 

 

Stavebník dodrží podmienky:  

 Okresného úradu Malacky, OSoŽP, odpadového hospodárstva, uvedené v stanovisku č. j. 

OU-MA-OSZP-2017/013101 zo dňa 19.10.2017, a  to: 

- S odpadmi vzniknutými počas stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a  

zabezpečiť ich zhodnotenie, ak to nie je možné, zneškodnenie organizáciou, ktorá má k tomu 

oprávnenie. 

- Zabezpečiť okolie stavby tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia a k jeho 

znečisťovaniu.   

- Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o zhodnotení  alebo zneškodnení odpadov 

vzniknutých počas stavby v súlade s platnou legislatívou. 

- Zabezpečiť separáciu a zhodnocovanie, ak to nie je možné, zneškodňovanie komunálnych 

odpadov vznikajúcich  pri užívaní objektu v súlade so zákonom o odpadoch.  

 

 

 Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor, uvedené v stanovisku č. j. OU-MA-

PLO/2016/13635/2/Ze zo dňa 10.11.2016, a  to: 

- Predmetný pozemok sa nachádza v hraniciach zastavaného územia mesta určených 

k 01.01.1990. 

- Užívať predmetný pozemok tak, aby bol zabezpečený prístup na okolité poľnohospodárske 

pozemky za účelom ich obhospodarovania. 
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 Mesta Malacky, ochrany ovzdušia,  uvedené vo vyjadrení  č.j. ÚVaŽP/2017/43363/JJ  zo 

dňa 06.12.2017, a to: 

Súhlas  je podmienený nasledovnými podmienkami:  

- pri realizácii stavby postupovať podľa projektovej dokumentácie vypracovanej: Ing. arch. 

Marcelom Miškovským, autorizovaným architektom, 

- k žiadosti na uvedenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia  do  trvalej prevádzky   

predložiť: potvrdenie o vykonaní preskúšania komína, certifikát použitých materiálov na 

komín,  osvedčenie  o  akosti  a kompletnosti výrobkov (kachle).  

 

E/ Iné podmienky:            

 Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 

technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

 Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu 

začatie stavby.  

 Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a viesť 

denník o stavebných prácach. 

 Stavebník je povinný uskutočniť stavbu podľa overenej projektovej dokumentácie v tomto 

konaní. Akékoľvek zmeny stavby nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia 

stavebného úradu.  

 Stavebný úrad podľa § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby osobou na 

to oprávnenou. Za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní 

zodpovedá stavebník podľa § 75a ods. 2 stavebného zákona a taktiež zodpovedá stavebný 

dozor podľa  podľa § 46b písm. b/ stavebného zákona. Stavebný dozor  zároveň 

spoluzodpovedá za dodržanie podmienok na uskutočnenie stavby uvedených v stavebnom 

povolení.     

 Stavebník je povinný odviesť zrážkovú vodu zo strechy rodinného domu na svoj pozemok 

tak, aby zrážková voda neobťažovala  vlastníkov susedných nehnuteľností.  

 Stavba nesmie žiadnou svojou časťou presahovať na susedný pozemok. 

 Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. g/ stavebného zákona použiť na povolenú 

stavbu vhodné výrobky. 

 Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona, 

vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o  

všeobecnotechnických požiadavkách na výstavbu a o všeobecnotechnických požiadavkách 

na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné 

technické normy. 

 Stavba bude dokončená najneskoršie do: 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti 

tohto rozhodnutia. 

 Stavba bude uskutočňovaná :  dodávateľsky 
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 Podľa § 62 ods. 1 písm. d/ stavebného zákona je stavebník povinný  ohlásiť stavebnému 

úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní odo dňa jeho výberu. 

 Zhotoviteľ zabezpečí vedenie  stavby  oprávnenou osobou.     

 Stavba bude dokončená najneskôr 36 mesiacov od začatia stavebných prác. V prípade, že 

stavebník nie je schopný stavbu dokončiť, má o predĺženie lehoty výstavby požiadať pred 

jeho uplynutím. So stavebnými  prácami možno začať až po právoplatnosti tohto 

rozhodnutia. 

 Po skončení prác je potrebné upraviť terén do kolaudácie stavby. 

 V zmysle § 79 stavebného zákona je stavebník povinný požiadať o vydanie kolaudačného 

rozhodnutia stavby.   

 Stavebník je povinný: 

- stavenisko na viditeľnom mieste označiť štítkom, na ktorom bude uvedené označenie 

stavby, označenie stavebníka, kto a kedy stavbu povolil a termín ukončenia stavby, 

- maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie,  

- stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska, zabezpečiť zamedzenie vstupu 

na stavenisko cudzím osobám, sypký materiál zabezpečiť proti úletu, vozidlá pred 

výjazdom zo staveniska očistiť, zariadenie staveniska umiestňovať prednostne na 

spevnené plochy, zabezpečiť bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných 

mechanizmov na stavenisku, 

- uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému má vlastnícke alebo iné 

právo,  

- počas stavebných prác dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 

a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, 

- počas stavebných prác nesmie dodávateľ stavby ohroziť a ani obmedziť účastníkov 

cestnej premávky a je povinný dodržať stanovené podmienky podľa zákona NR SR č. 

315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách a vyhl. MV SR č. 9/2009 Z. 

z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

         

F/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania 

V rámci konania neboli zo strany účastníka konania vznesené žiadne námietky. 

 

  

Stavebné povolenie platí podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona dva roky odo dňa, keď 

nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť, ak sa so stavbou začne v tejto lehote. 

 

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní). 
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Odôvodnenie 

 

Dňa 24.10.2017 podal Martin Antálek, Kukučínova 70, 901 01 Malacky, na Mesto Malacky, 

stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „SO 01 Novostavba 

malometrážneho rodinného domu A a SO 02 Novostavba malometrážneho rodinného domu B“ na 

pozemku parc. reg. „C“ KN č. 102/1 a prípojky na parc. reg „C“ KN č. 102/2 v k. ú. Malacky v 

stavebnom konaní spojenom s územným konaním o umiestnení stavby. 

Vzhľadom k tomu, že v predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytovala dostatočný 

podklad pre vydanie stavebného povolenia Mesto Malacky, ako vecne, miestne a správne príslušný 

stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe ustanovenia § 35 ods. 3) a § 60 

ods. 1 stavebného zákona dňa 09. 11. 2017 vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti a konanie 

prerušil.  

 Rodinný dom SO 01 Novostavba malometrážneho rodinného domu A je prízemný objekt 

o celkovej zastavanej ploche 46,44 m² a rodinný dom SO 02 Novostavba malometrážneho 

rodinného domu B je prízemný objekt o celkovej zastavanej ploche 51,28 m². Ustanovenie § 39a 

ods. 4  stavebného zákona umožňuje spojiť stavebné konanie s územným konaním o umiestnení 

stavby pri jednoduchých stavbách, pri ostatných stavbách sa tak urobí za predpokladu, že 

podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny. Mesto Malacky územný plán 

zóny pre lokalitu, kde sa dom povoľuje spracovaný nemá. Stavebný úrad pri spojení stavebného 

konania s územným konaním o umiestnení stavby vychádzal zo skutočnosti, že navrhovaná stavba 

svojimi parametrami zodpovedná klasifikácii jednoduchej stavby. Ďalej vychádzal zo skutočnosti, 

že stavba je v súlade s platným územným plánom Mesta Malacky – jeho zmien a doplnkov.   

 Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie  na stavbu z 

hľadísk uvedených v § 37, § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú 

ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy 

účastníkov konania.  

 Pozemok reg. „C“ KN parc. č. 102/1 v k. ú. Malacky je podľa LV č. 616  vo vlastníctve  

Martina Antálka, Kukučínova 70, 901 01 Malacky. Pozemok je vedený ako záhrada. Na tento 

pozemok bolo vydané rozhodnutie o trvalom vyňatí z PPF Okresným úradom Malacky, odbor 

pozemkový a lesný, pod č.j. OU-MA-PLO/2016/13635/2/Ze zo dňa 10.11.2016. 

 Povoľované stavby SO 01 Novostavba malometrážneho rodinného domu A a SO 02 

Novostavba malometrážneho rodinného domu B budú napojené na inžinierske siete tak ako je 

uvedené v časti A/ Urbanistické a architektonické podmienky. Nová vodovodná prípojka 

a elektrická prípojka budú napojené na existujúci rozvod v umiestnený na parc. č.  101/4 patriaci 

k priľahlému rodinnému domu na parc. č. 101/4. Podľa LV č. uvedená parcela č. 101/4 je vo 

vlastníctve Radovan Majzún, ktorý stavebníkovi udelil súhlas s napojením na jeho rozvod vody 

a elektriny.  
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 Podľa § 6 ods.1) vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať 

požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany 

povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, 

požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia 

umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie 

územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia.  

 Týmto stavebným povolením sa povoľujú 2 rodinné domy s nulovou odstupovou 

vzdialenosťou - Novostavba malometrážneho rodinného domu A a Novostavba malometrážneho 

rodinného domu B. Navrhovaný rodinný dom SO 01 Novostavba malometrážneho rodinného domu 

A je jednopodlažná stavba, ktorá je osadená vo vzdialenosti 1,449 až 3,507 m od hranice  

prístupovej komunikácie ul. Veľkomoravskej, parcela 4696/38 reg. E, ostatné odstupové 

vzdialenosti sú uvedené časti A/ Urbanistické a architektonické podmienky. Navrhovaný rodinný 

dom SO 02 Novostavba malometrážneho rodinného domu B je jednopodlažná stavba, ktorá je 

osadená vo vzdialenosti 9,74 m  až 13,186 m od hranice  prístupovej komunikácie ul. 

Veľkomoravskej, parcela 4696/38 reg. E, ostatné odstupové vzdialenosti sú uvedené časti A/ 

Urbanistické a architektonické podmienky. Navrhované osadenie rodinných domov vyhovuje ust. § 

6 ods. 5 a ods. 6 v spojení s § 6 ods.1 cit. vyhlášky. Navrhované osadenie bolo vyhodnotené vo 

vzťahu k podmienkam pre vzájomné odstupy vymedzené v ods.1 cit. vyhlášky nasledovne : 

- riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby preukazuje, že navrhované odstupy spĺňajú podmienky 

požiarnej bezpečnosti, 

- navrhované stavby sú určené na bývanie, sú napojené novými prípojkami na rozvody  

inžinierskych sietí, budú produkovať bežný domový odpad, a teda nebudú rušiť pohodu bývania v 

predmetnom území, 

- navrhnutá najmenšia odstupová vzdialenosť – SO 02 Novostavba malometrážneho rodinného 

domu B je osadený vo vzdialenosti 0,0 m od spoločnej hranice pozemku 102/2, je v súlade 

s ustanovením § 6, ods. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

532/2002 Z. z., podľa ktorej: „stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením 

nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.” Stavebník predložil súhlas 

vlastníka susedného pozemku s osadením stavby na spoločnej hranici. 

- stanoviská dotknutých orgánov, ktoré chránia verejný záujem podľa osobitných predpisov  

uvedené vo výroku rozhodnutia sú všetky kladné a pre stavebníka záväzné. 

 Stavebný úrad mal dostatočne preukázané, že navrhované osadenie stavby spĺňa požiadavky 

na vzájomné odstupy stavieb podľa § 6 ods. 5 a ods. 6 v nadväznosti na § 6 ods.1 cit. vyhlášky. 

  Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené stavebným zákonom v časti 

všeobecnotechnické  požiadavky  na výstavbu a vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z  

 Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie  na stavbu z 

hľadísk uvedených v § 37 § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú 

ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy 

účastníkov konania.  

 Ďalej sa stavebný úrad opieral stanoviská dotknutých orgánov, ktoré boli kladné a nie 
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protichodné a v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.  

Svoje stanovisko oznámili dotknuté orgány – Okresný úrad Malacky, OSoŽP, odpadové 

hospodárstvo, Okresný úrad Malacky, OSoŽP – ochrana krajiny a prírody, Okresný úrad Malacky, 

odbor pozemkový a lesný, Mesto Malacky – ochrana ovzdušia. 

 Správny poplatok bol zaplatený podľa zákona  NR SR  č. 145/1995 Zb. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov v hotovosti v pokladni Mesta Malacky dňa 24.10.2017, 

PPD č. 14798 a 14797 v hodnote 2 x 50.- €. 

P o u č e n i e 

 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku do 

15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901  01 Malacky, pričom 

odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05  Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa Správneho súdneho poriadku (zákon č. 

162/2015 Z.z.) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov . 

 

 

 

 

                                                                                            JUDr. Ing. Juraj Říha,  PhD. 

                                                                                                                                       primátor mesta 

 

 

Doručí sa: 

Účastníci konania: 

1. verejnou vyhláškou pre vlastníkov pozemkov, ktorých vlastnícke, alebo iné práva 

k nehnuteľnostiam môžu byť vydaným rozhodnutím priamo dotknuté, vlastníkom 

pozemkov parc. reg „C“ KN č.  102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 101/4, 104, 130/1, 130/2 parc. 

reg „E“ KN č. 4696/38. 

 

Na vedomie: 

2. stavebník: Martin Antálek, Kukučínova 70, 901 01 Malacky 

3. susedia: Kocík Jaroslav, Veľkomoravská 2347, 901 01 Malacky 

4. Mária Hanisková, J.V.Kučeru 2344, 901 01 Malacky 

5. Rastislav Hanisko, Záhorácka 1933, 901 01 Malacky 

6. Gabriela Juricová, Hviezdoslavova 1859, 901 01 Malacky 

7. Alena Grošková, Stupavská 1382/10, 901 01 Malacky 

8. Kučerová Lujza, Džbankáreň 2198/15, 901 01 Malacky 

9. Hippík Jozef, Vihorlatská 1020/4, 831 04 Bratislava  

10. Ján Bilkovič, Záhorácka č.2073/112, 901 01 Malacky 

11. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81747 Bratislava 11 

12. Anton Tomašovič, Malé námestie 2872/10, 901 01 Malacky 
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13. Anastázia Benkovičová, Partizánska 1080/15, 901 01 Malacky 

14. Stanislav Písečný, V.Gajdoša 7, 901 01 Malacky 

15. Božena Jursová, Kukučínova 369/55, 901 01 Malacky 

16. Ľuboš Písečný, Na riadku 266, 900 63 Gajary 

17. Mária Voltemarová, 900 62 Kostolište č. 383 

18. Mgr. Písečný Igor, V.Gajdoša 2136/7, 901 01 Malacky 

19. Daniela Bučko, 1 Southdean Street 3175, Dandenong, VIC 

20. Anna Rusňáková, Štúrova 2492/151, 901 01 Malacky  

21. Elena Fritzová, Fedáková 2741/12, 841 02 Bratislava, 

22. Daniela Petrášová, Malovaného 6, 901 01 Malacky 

23. Mária Vinceková, Záhorácka 1934/65, 901 01 Malacky  

24. Silvia Fartelová, Furdekova 6, 851 03 Bratislava 

25. Zuzana Šimoničová, Ivanská cesta 8, 821 04 Bratislava 

26. projektant: Ing. arch. Marcel Miškovský, Holubyho 35, 902 01 Pezinok 

27. tu 

 

Dotknuté orgány: 

28. Okresný úrad Malacky, OSoŽP, odpadové hospodárstvo Záhorácka 60A, 901 01  Malacky 

29. Okresný úrad Malacky, OSoŽP, ochrana krajiny a prírody, Záhorácka 60A, 901 01  Malacky 

30. Okresný úrad Malacky, odbor pozemkový a lesný, Záhorácka 60A, 901 01  Malacky 

31. Mesto Malacky – ochrana ovzdušia 

 

Po nadobudnutí právoplatnosti: 

32. Mesto Malacky - OE 
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Toto stavebné povolenie má z dôvodu neznámych účastníkov konania podľa ustanovenia § 26 

ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní (správny poriadok), ktorých vlastnícke 

alebo iné práva k nehnuteľnostiam môžu byť vydaným stavebným povolením priamo dotknuté, 

povahu verejnej vyhlášky, preto musí byť podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesené po dobu 

15 dní na úradnej tabuli Mesta Malacky. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 

 

Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška vrátená na Mesto Malacky - 

stavebný úrad, s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia. 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa .................................. 

 

 

 

Zvesené dňa ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


