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Vec 
O z n á m e n i e   o začatí   konania o dodatočnom povolení stavby  
_________________________________________________________ 
 
               Dňa 04.03. 2015 podalo Občianske združenie Harmónia s prírodou, Radlinského 
2432, 901 01 Malacky, zastúpené Slávkou Poggioloni Konečnou, ktorá splnomocnila 
zastupovaním Tatianu Slobodovú, inžinierska činnosť a servis k nehnuteľnostiam, Bernolákova 14, 
901 01 Malacky, žiadosť o dodatočné  povolenie stavby „Rekreačný areál – zadné kruhy II“ – 
NN prípojka, obostavanie terasy a vrátnica  (z unimobunky)“, na pozemku parc. č. 5378/17 reg. 
„C“, 6405, 6163, 6376  reg. „E“ v k. ú. Malacky, spojené s kolaudáciou.  
                  Uvedeným dňom začalo správne konanie, ktoré stavebný úrad  prerušil a na viaceré 
žiadosti stavebníka predĺžil lehotu na dodanie podkladov pre vydanie rozhodnutia o dodatočnom 
povolení stavby spojené s kolaudáciou.                
                 Mesto Malacky, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad podľa 
ustanovenia § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov  v súlade s ustanovením § 88a ods. 1, 7, 9,  stavebného zákona, 
nariaďuje miestne šetrenie spojené s ústnym pojednávaním na deň  
 

01. februára  2018 o 09,00 hod. 
 
so stretnutím na  Mestskom úrade v Malackách, v budova Inkubátora na 4. poschodí dvere č. 
408.    
           Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky k žiadosti o dodatočné povolenie zmeny 
stavby s kolaudáciou uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak k nim nebude 
prihliadnuté. 
          V rovnakej lehote oznámia svoje stanovisko aj dotknuté orgány.  
          V súlade s ustanovením § 61 odst. 6 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej lehote 
neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, sa má za to, že so stavbou z hľadiska ním 
sledovaných záujmov súhlasí.  
           Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Malackách – stavebný 
úrad, Bernolákova 5188/1A, Malacky, č. dverí 408 v pondelok, stredu a piatok.            
          Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú 
moc. 
            Z dôvodu, že stavebník do dnešného dňa nepredložil všetky potrebné podklady pre vydanie 
rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad poskytuje možnosť stavebníkovi a  
opätovne ho vyzýva, aby predložil v lehote najneskôr do dňa miestneho šetrenia spojeného 
s ústnym pojednávaním  nasledovné podklady: 
 
-   preukázať súlad umiestnenia stavby s platným schváleným Územným plánom mesta  
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      Malacky – jeho zmien a doplnkov  
-   originál dokladu alebo overenú fotokópiu o tom, že p. Slávka Poggioloni Konečná je štatutárnym 
zástupcom občianskeho združenia  
-   originál, alebo overenú fotokópiu zriaďovacej listiny Občianskeho združenia Harmónia  
     s prírodou 
-    doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške   podľa zákona NR SR č.145/1995 Zb. o  
      správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

- 2 x kompletnú projektovú dokumentáciu požiarnej bezpečnosti stavby   
- „iné právo“ k pozemku parc. č. 6405 na uskutočnenie stavby  NN prípojky   a „iné právo“  

          k pozemku  parc. 6376 na uskutočnenie stavby  vrátnice z unimobuniek s dreveným     
          opláštením pripojenej  na inžinierske siete,  podľa   ustanovenia § 139 ods. 1 stavebného  
          zákona  
-    stanoviská dotknutých orgánov k stavbe NN prípojky, uzatvorenej terasy a  o pôdoryse  
    cca 20 x 6 m napojenej na vagón,  a vrátnice  z unimobuniek s dreveným opláštením: 

- Okresného úradu Malacky,  pozemkového a lesného odboru (vyňatie s PPF) 
- Mesta Malacky – oddelenie dopravy  
- presná adresa zhotoviteľa stavby NN prípojky – výpis z obchodného registra spoločnosti, 

ktorá NN prípojku realizovala s preukázaním odbornej spôsobilosti na vykonávané činnosti  
- povolenie pre zriadenie vjazdu od príslušného špeciálneho stavebného úradu – napojnie na 

cestu I. triedy   
- ďalšie doklady, ktoré budú vyplývať z dodanej projektovej dokumentácie, stanovísk 

a ostatných podkladov.  
2) ku kolaudácii doložiť: 

- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok  
- doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov   
- protokol(y) o odovzdaní a prevzatí  stavby od zhotoviteľa stavby  
- geometrický plán zamerania skutkového stavu celej stavby, overený Správou katastra 

Malacky  
- doklady o pripojení stavby na inžinierske siete 
- ďalšie doklady, ktoré budú vyplývať z dodanej projektovej dokumentácie, stanovísk 

a ostatných podkladov.  
 

  
 

 

 

                                                                                                  JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.  
                                                                                                                    primátor mesta   
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Doručí sa:  
Účastníci konania: 

1. verejnou vyhláškou pre všetkých účastníkov konania - vlastníkov susedných nehnuteľností parc. č. 
6164/1, 6162, 6161, 6160, 6159/2,  reg. „E“ a parc. č. 5371, 5372 reg. „C“ v k. ú. Malacky, ktorých 
vlastnícke, alebo iné práva k nehnuteľnostiam môžu byť vydaným rozhodnutím priamo dotknuté 

Na vedomie:  
2. stavebník:  Občianske združenie Harmónia s prírodou, Radlinského 2432, 901 01 Malacky, 

zastúpené Slávkou Poggioloni Konečnou 
3. vz. Tatiana Slobodová, inžinierska činnosť a servis k nehnuteľnostiam, Bernolákova 14, 901 

01 Malacky, 
4. Mesto Malacky – OP- správa majetku 
5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 
6. projektant: Ing. arch. Vladimír Hoc, Partizánska 27A, 901 01 Malacky 
7. stavebný dozor: Alojz Šimek, 900 63 Jakubov  2 
 

 
Dotknuté orgány:  

8. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP,  posudzovanie vplyv na ŽP 
9. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP,  ochrana krajiny a prírody 
10. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo 
11. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana vôd  
12. Okresný úrad Malacky, odbor CO a KR 
13. Okresný úrad Malacky, odbor pozemkový a lesný  
14. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
15. Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pri starej prachárni 14, 

831 04 Bratislava 
16. KRPZ  Bratislava,  KDI, Dopravný inžinier, Špitálska 14, 812 28 Bratislava   
17. MO SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava 3 
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, P.O.BOX  26, 820 09 Bratislava  
19. ORHZ Malacky, Legionárska 6, 901 01 Malacky    
20. TI SR a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 
21. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
22. Nafta a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava 76 
23. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 
24. SPP – distribúcia a.s., OZ Bratislava, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
25. Mesto Malacky – doprava 
26. tu 

 
 
Na vedomie: 
27. Pozagas a.s.,  Malé námestie 1, 901 01 Malacky  
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Toto oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudáciou je  doručené 
verejnou vyhláškou pre všetkých účastníkov konania - vlastníkov nehnuteľností, ktorých vlastnícke, 
alebo iné práva k nehnuteľnostiam môžu byť vydaným rozhodnutím priamo dotknuté,  preto musí 
byť podľa § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
na mesta Malacky a zverejnená na internete  (www.malacky.sk ) 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. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                     
 
Mesto Malacky   – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní: 
 
 
 
 
oznámenie bolo vyvesené dňa   ..................................... 
 
 
 
oznámenie bolo zvesené dňa   ........................................ 
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Dotknuté orgány:  

27. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
28. Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pri starej prachárni 14, 

831 04 Bratislava 
29. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP,  posudzovanie vplyv na ŽP 
30. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP,  ochrana krajiny a prírody 
31. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo 
32. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana vôd  
33. Okresný úrad Malacky, odbor CO a KR 
34. Okresný úrad Malacky, odbor pozemkový a lesný  
35. KRPZ  Bratislava,  KDI, Dopravný inžinier, Špitálska 14, 812 28 Bratislava   
36. MO SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava 3 
37. MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava  
38. Slovak Telekom a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, 
39. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, P.O.BOX  26, 820 09 Bratislava  
40. ORHZ Malacky, Legionárska 6, 901 01 Malacky    
41. TI SR a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 
42. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
43. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava  29 
44. Nafta a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava 76 
45. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 
46. SPP – distribúcia a.s., OZ Bratislava, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
47. Sitel, spol. s r.o., Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava 
48. Michlovský s.r.o. (Orange), Letná 796/9, 921 01 Piešťany  
49. Dial Telecom a.s., Zámocká 7074/30, 811 01 Bratislava 
50. Türk Telekom international SK, s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava 
51. Slovak Telekom a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, 
52. Mesto Malacky – doprava 
53. tu 
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