


                O B E C  B E R N O L Á K O V O 
OBECNÝ ÚRAD, Hlavná 111, 900 27 BERNOLÁKOVO 

 

     
Stavebný úrad Obce Bernolákovo 

____________________________________________________________________________________________ 

 

    

 

 

         Podľa rozdeľovníka 

 

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo            Vybavuje/linka Bernolákovo 
      15.11.2019                        SU-7397/2019ozn.ÚKSK-RV      Mgr. Rita Véghová/ 02 40200626                      10.12.2019 

  

 

Vec: Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a 

stavebného konania  a upustenie od ústneho pojednávania 
  

  
 

 Dňa 15.11.2019 bola doručená do podateľne Obce Bernolákovo žiadosť na vydanie stavebného 

povolenia na  
 

 

stavbu :   „Rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami“  

    

stavebníka :   Štefan Huštaty, Budapeštianska 2435/18,  

040 13 Košice – Sídlisko Ťahanovce 

 

v zastúpení :   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava 

 

miesto stavby:  na pozemku parc. č. 2450/69, k.ú. Bernolákovo, na ulici Brečtanová,  

  v Bernolákove  

 

účel stavby:  bývanie 

druh stavby :  Predmetom oznamovaného konania  je  novostavba rodinného domu s dvoma 

bytovými jednotkami so  vstupmi z exteriéru. Rodinný dom je riešený ako 

prízemná stavba s ustúpeným nadzemným podlažím, zastrešená rovnou 

strechou. Bytové jednotky sú oddelené akustickou sendvičovou stenou. Jedna 
bytová jednotka je štvorizbová v dvojpodlažnom byte. Druhá bytová jednotka je 

štvorizbová v jednopodlažnom byte. 
  

 

Projektovú  dokumentáciu  stavby vypracoval Ing. arch. Peter Hriň, autorizovaný architekt , 
reg.č. *1477AA*, Astrova 821, 900 41 Rovinka,  v termíne 08/2019. 
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 Dňom podania  návrhu  sa začalo vo veci  spojené územné konanie a stavebné konanie podľa §§ 

39a ods. 4, 32-42, 58-66 zákona   č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon), v znení neskorších predpisov.   

 

Obec Bernolákovo, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len „stavebný úrad“),  podľa § 

5 zákona   č. 608/2003 Z. z.  o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a  podľa § 117 stavebného zákona, 

podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a podľa § 36 

ods. 1  a § 61 ods. 1 stavebného zákona, 

o z n a m u j e 

doleuvedeným dotknutým orgánom a účastníkom konania, že dňom podania návrhu bolo v súlade s § 

39a ods. 4  stavebného zákona začaté spojené územné konanie o umiestnení stavby  so stavebným 

konaním vo veci povolenia vyššie uvedenej stavby.  

Nakoľko pozemok  parc.č. 2450/69, k.ú. Bernolákovo je  súčasťou územia pre ktoré je 

spracovaná územnoplánovacia dokumentácia na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné 

rozhodnutie,  stavebnému úradu  sú  dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby,  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 2 stavebného zákona 

stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.  

Stavebný úrad  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje účastníkom 

konania lehotu  10  pracovných  dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na uplatnenie  námietok 

a pripomienok.  

V zmysle § 36 ods. 3  a  § 61 ods. 6  stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné oznámiť 

svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak 
niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho 

žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje 

stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí. 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona, neprihliada na 

námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.  

 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona, v odvolacom konaní 

sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní 

v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

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

s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.  

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom  úrade Obce 
Bernolákovo, Hlavná ulica č. 111, Bernolákovo,  1. poschodie,  v určené dni: pondelok: 8,00-11,30 a 

13,00-17,30 hod., streda: 7,30-11,30 a piatok : 7,30 -11,30 hod., v ostatné dni len po telefonickom 

dohovore. 

 
Zároveň tunajší úrad upozorňuje  stavebníka na možnosť požadovania ďalších náležitostí, ktoré 

vyplynú z predložených dokladov  a  z  povahy veci. 
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Ak sa v priebehu konania vyskytnú nové skutočnosti,  ktoré nebolo možné v predstihu  

predpokladať (predvídať),  stavebný úrad si vyhradzuje právo určiť rozsah, spôsob a lehotu doplnenia 

ďalších podkladov potrebných k vydaniu rozhodnutia. 

 

 

 

 

 

Mgr. Richard Červienka 

                                                                                         starosta obce 

 

Príloha: situácia stavby  

Doručuje sa:         

Účastníci konania: 
Stavebník:   Štefan Huštaty, Budapeštianska 2435/18,  

040 13 Košice – Sídlisko Ťahanovce 

 
V zastúpení stavebníka:  Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava  

 

Projektant:    Ing. arch. Peter Hriň, Astrova 821, 900 41 Rovinka 
 

Susedia:    Alpha Land, s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

     

    Eva Nemčeková, Trebišovská 148/9, 821 02 Bratislava 
     

    Alžbeta Mikyšková, Poštová 1277/61, 900 27 Bernolákovo 

 
    Jana Múčková, Jabloňová 26, 900 27 Bernolákovo 

 

Dotknuté orgány: 
1. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 

2. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

3. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48,826 46 Bratislava 

4. SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy44/B, 825 11 Bratislava  
5. Okresný úrad Senec 

a. Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

i. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
ii. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

b. Pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

 
 

Co : 2x spis  

 

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Rita Véghová                                                                                                    
 

 
Telefón: 02/40 200 626                           www.bernolakovo.sk                   email: veghova@bernolakovo.sk 

http://www.bernolakovo.sk/
mailto:veghova@bernolakovo.sk


                O B E C  B E R N O L Á K O V O 
OBECNÝ ÚRAD, Hlavná 111, 900 27 BERNOLÁKOVO 

 

     
Stavebný úrad Obce Bernolákovo 

____________________________________________________________________________________________ 

 

    

 

         Podľa rozdeľovníka 

 

 

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo            Vybavuje/linka Bernolákovo 
      15.11.2019                        SU-7399/2019ozn.ÚKSK-RV      Mgr. Rita Véghová/ 02 40200626                      10.12.2019 

  

 

Vec: Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a 

stavebného konania  a upustenie od ústneho pojednávania 
  

  
 

 Dňa 15.11.2019 bola doručená do podateľne Obce Bernolákovo žiadosť na vydanie stavebného 

povolenia na  
 

 

stavbu :   „Rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami“  

    

stavebníka :   Zuzana Juhásová, Kozmonautov 861/4, 900 21 Svätý Jur 

 

v zastúpení :   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava 

 

miesto stavby:  na pozemku parc. č. 2450/893, k.ú. Bernolákovo, na ulici Brečtanová,  

  v Bernolákove  

 

účel stavby:  bývanie 

druh stavby :  Predmetom oznamovaného konania  je  novostavba rodinného domu s dvoma 
bytovými jednotkami so  vstupmi z exteriéru. Rodinný dom je riešený ako 

prízemná stavba s ustúpeným nadzemným podlažím, zastrešená rovnou 

strechou. Bytové jednotky sú oddelené akustickou sendvičovou stenou. Jedna 

bytová jednotka je štvorizbová v dvojpodlažnom byte. Druhá bytová jednotka je 
štvorizbová v jednopodlažnom byte. 

  

 

Projektovú  dokumentáciu  stavby vypracoval Ing. arch. Peter Hriň, autorizovaný architekt , 
reg.č. *1477AA*, Astrova 821, 900 41 Rovinka,  v termíne 08/2019. 
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 Dňom podania  návrhu  sa začalo vo veci  spojené územné konanie a stavebné konanie podľa §§ 

39a ods. 4, 32-42, 58-66 zákona   č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon), v znení neskorších predpisov.   

 

Obec Bernolákovo, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len „stavebný úrad“),  podľa § 

5 zákona   č. 608/2003 Z. z.  o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a  podľa § 117 stavebného zákona, 

podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a podľa § 36 

ods. 1  a § 61 ods. 1 stavebného zákona, 

o z n a m u j e 

doleuvedeným dotknutým orgánom a účastníkom konania, že dňom podania návrhu bolo v súlade s § 

39a ods. 4  stavebného zákona začaté spojené územné konanie o umiestnení stavby  so stavebným 

konaním vo veci povolenia vyššie uvedenej stavby.  

Nakoľko pozemok  parc.č. 2450/893, k.ú. Bernolákovo je  súčasťou územia pre ktoré je 

spracovaná územnoplánovacia dokumentácia na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné 

rozhodnutie,  stavebnému úradu  sú  dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby,  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 2 stavebného zákona 

stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.  

Stavebný úrad  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje účastníkom 

konania lehotu  10  pracovných  dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na uplatnenie  námietok 

a pripomienok.  

V zmysle § 36 ods. 3  a  § 61 ods. 6  stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné oznámiť 

svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak 
niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho 

žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje 

stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí. 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona, neprihliada na 

námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.  

 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona, v odvolacom konaní 

sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní 

v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

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

s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.  

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom  úrade Obce 
Bernolákovo, Hlavná ulica č. 111, Bernolákovo,  1. poschodie,  v určené dni: pondelok: 8,00-11,30 a 

13,00-17,30 hod., streda: 7,30-11,30 a piatok : 7,30 -11,30 hod., v ostatné dni len po telefonickom 

dohovore. 

 
Zároveň tunajší úrad upozorňuje  stavebníka na možnosť požadovania ďalších náležitostí, ktoré 

vyplynú z predložených dokladov  a  z  povahy veci. 
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Ak sa v priebehu konania vyskytnú nové skutočnosti,  ktoré nebolo možné v predstihu  

predpokladať (predvídať),  stavebný úrad si vyhradzuje právo určiť rozsah, spôsob a lehotu doplnenia 

ďalších podkladov potrebných k vydaniu rozhodnutia. 

 

 

 

   

 

 
Mgr. Richard Červienka 

                                                                                         starosta obce 

Príloha: situácia stavby  

Doručuje sa:         

Účastníci konania: 
Stavebník:   Zuzana Juhásová, Kozmonautov 861/4, 900 21 Svätý Jur 

 

V zastúpení stavebníka:  Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava  
 

Projektant:    Ing. arch. Peter Hriň, Astrova 821, 900 41 Rovinka 

 

Susedia:    SK invest, s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 
 

    Eva Nemčeková, Trebišovská 148/9, 821 02 Bratislava 

     
    Alžbeta Mikyšková, Poštová 1277/61, 900 27 Bernolákovo 

 

    Jana Múčková, Jabloňová 26, 900 27 Bernolákovo 

 

Dotknuté orgány: 

1. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 

2. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
3. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48,826 46 Bratislava 

4. SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy44/B, 825 11 Bratislava  

5. Okresný úrad Senec 
a. Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

i. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

ii. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

b. Pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
 

 

Co : 2x spis  
 

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Rita Véghová                                                                                                    

 

 
Telefón: 02/40 200 626                           www.bernolakovo.sk                   email: veghova@bernolakovo.sk 

http://www.bernolakovo.sk/
mailto:veghova@bernolakovo.sk


                O B E C  B E R N O L Á K O V O 
OBECNÝ ÚRAD, Hlavná 111, 900 27 BERNOLÁKOVO 

 

     
Stavebný úrad Obce Bernolákovo 

____________________________________________________________________________________________ 

 

    

 

 

         Podľa rozdeľovníka 

 

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo            Vybavuje/linka Bernolákovo 
      15.11.2019                        SU-7400/2019ozn.ÚKSK-RV      Mgr. Rita Véghová/ 02 40200626                      10.12.2019 

  

 

 

Vec: Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a 

stavebného konania  a upustenie od ústneho pojednávania 
  

  

 
 Dňa 15.11.2019 bola doručená do podateľne Obce Bernolákovo žiadosť na vydanie stavebného 

povolenia na  

 

 
stavbu :   „Rodinný dom “  

    

stavebníka :   Igor Kováč, Tatarkova 1529/11, 949 01 Nitra 

 

v zastúpení :   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava 

 
miesto stavby:  na pozemku parc. č. 2450/888, k.ú. Bernolákovo, na ulici Brečtanová,  

  v Bernolákove  

 

účel stavby:  bývanie 

druh stavby :  Predmetom oznamovaného konania  je  novostavba rodinného domu s jednou 

bytovou jednotkou, štvorizbová  so  vstupom z exteriéru. Rodinný dom je 

riešený ako prízemná stavba s jedným nadzemným podlažím, zastrešená rovnou 
strechou. Objekt je napojený na všetky dostupné inžinierske siete. 

 

Projektovú  dokumentáciu  stavby vypracoval Ing. arch. Peter Hriň, autorizovaný architekt , 

reg.č. *1477AA*, Astrova 821, 900 41 Rovinka,  v termíne 08/2019. 
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 Dňom podania  návrhu  sa začalo vo veci  spojené územné konanie a stavebné konanie podľa §§ 

39a ods. 4, 32-42, 58-66 zákona   č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon), v znení neskorších predpisov.   

 

Obec Bernolákovo, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len „stavebný úrad“),  podľa § 

5 zákona   č. 608/2003 Z. z.  o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a  podľa § 117 stavebného zákona, 

podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a podľa § 36 

ods. 1  a § 61 ods. 1 stavebného zákona, 

o z n a m u j e 

doleuvedeným dotknutým orgánom a účastníkom konania, že dňom podania návrhu bolo v súlade s § 

39a ods. 4  stavebného zákona začaté spojené územné konanie o umiestnení stavby  so stavebným 

konaním vo veci povolenia vyššie uvedenej stavby.  

Nakoľko pozemok  parc.č. 2450/888, k.ú. Bernolákovo je  súčasťou územia pre ktoré je 

spracovaná územnoplánovacia dokumentácia na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné 

rozhodnutie,  stavebnému úradu  sú  dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby,  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 2 stavebného zákona 

stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.  

Stavebný úrad  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje účastníkom 

konania lehotu  10  pracovných  dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na uplatnenie  námietok 

a pripomienok.  

V zmysle § 36 ods. 3  a  § 61 ods. 6  stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné oznámiť 

svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak 
niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho 

žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje 

stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí. 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona, neprihliada na 

námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.  

 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona, v odvolacom konaní 

sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní 

v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

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

s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.  

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom  úrade Obce 
Bernolákovo, Hlavná ulica č. 111, Bernolákovo,  1. poschodie,  v určené dni: pondelok: 8,00-11,30 a 

13,00-17,30 hod., streda: 7,30-11,30 a piatok : 7,30 -11,30 hod., v ostatné dni len po telefonickom 

dohovore. 

 
Zároveň tunajší úrad upozorňuje  stavebníka na možnosť požadovania ďalších náležitostí, ktoré 

vyplynú z predložených dokladov  a  z  povahy veci. 
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Ak sa v priebehu konania vyskytnú nové skutočnosti,  ktoré nebolo možné v predstihu  

predpokladať (predvídať),  stavebný úrad si vyhradzuje právo určiť rozsah, spôsob a lehotu doplnenia 

ďalších podkladov potrebných k vydaniu rozhodnutia. 

 

 

 

 

 

Mgr. Richard Červienka 

                                                                                         starosta obce 

 

Príloha: situácia stavby  

Doručuje sa:         

Účastníci konania: 
Stavebník:   Igor Kováč, Tatarkova 1529/11, 949 01 Nitra 

 

V zastúpení stavebníka:  Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava  
 

Projektant:    Ing. arch. Peter Hriň, Astrova 821, 900 41 Rovinka 

 
Susedia:    DKN Invest, s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

 

    Andrea Šimora, Pannónska 1720/17, 900 21 Svätý Jur 

 
    Eva Nemčeková, Trebišovská 148/9, 821 02 Bratislava 

     

    Alžbeta Mikyšková, Poštová 1277/61, 900 27 Bernolákovo 
 

    Jana Múčková, Jabloňová 26, 900 27 Bernolákovo 

 

Dotknuté orgány: 

1. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 

2. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

3. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48,826 46 Bratislava 
4. SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy44/B, 825 11 Bratislava  

5. Okresný úrad Senec 

a. Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
i. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

ii. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

b. Pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
 

 

Co : 2x spis  

 
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Rita Véghová                                                                                                    

 

 
Telefón: 02/40 200 626                           www.bernolakovo.sk                   email: veghova@bernolakovo.sk 

http://www.bernolakovo.sk/
mailto:veghova@bernolakovo.sk


                O B E C  B E R N O L Á K O V O 
OBECNÝ ÚRAD, Hlavná 111, 900 27 BERNOLÁKOVO 

 

     
Stavebný úrad Obce Bernolákovo 

____________________________________________________________________________________________ 

 

    

 

 

         Podľa rozdeľovníka 

 

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo            Vybavuje/linka Bernolákovo 
      15.11.2019                        SU-7401/2019ozn.ÚKSK-RV      Mgr. Rita Véghová/ 02 40200626                      10.12.2019 

  

 

Vec: Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a 

stavebného konania  a upustenie od ústneho pojednávania 
  

  
 

 Dňa 15.11.2019 bola doručená do podateľne Obce Bernolákovo žiadosť na vydanie stavebného 

povolenia na  
 

 

stavbu :   „Rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami“  

    

stavebníka :   Jana Šebestová, Košická 17180/49, 821 08 Bratislava 

 

v zastúpení :   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava 

 

miesto stavby:  na pozemku parc. č. 2450/909, k.ú. Bernolákovo, na ulici Brečtanová,  

  v Bernolákove  

 

účel stavby:  bývanie 

druh stavby :  Predmetom oznamovaného konania  je  novostavba rodinného domu s dvoma 
bytovými jednotkami so  vstupmi z exteriéru. Rodinný dom je riešený ako 

prízemná stavba s ustúpeným nadzemným podlažím, zastrešená rovnou 

strechou. Bytové jednotky sú oddelené akustickou sendvičovou stenou. Jedna 

bytová jednotka je štvorizbová v dvojpodlažnom byte. Druhá bytová jednotka je 
štvorizbová v jednopodlažnom byte. 

  

 

Projektovú  dokumentáciu  stavby vypracoval Ing. arch. Peter Hriň, autorizovaný architekt , 
reg.č. *1477AA*, Astrova 821, 900 41 Rovinka,  v termíne 08/2019. 
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 Dňom podania  návrhu  sa začalo vo veci  spojené územné konanie a stavebné konanie podľa §§ 

39a ods. 4, 32-42, 58-66 zákona   č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon), v znení neskorších predpisov.   

 

Obec Bernolákovo, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len „stavebný úrad“),  podľa § 

5 zákona   č. 608/2003 Z. z.  o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a  podľa § 117 stavebného zákona, 

podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a podľa § 36 

ods. 1  a § 61 ods. 1 stavebného zákona, 

o z n a m u j e 

doleuvedeným dotknutým orgánom a účastníkom konania, že dňom podania návrhu bolo v súlade s § 

39a ods. 4  stavebného zákona začaté spojené územné konanie o umiestnení stavby  so stavebným 

konaním vo veci povolenia vyššie uvedenej stavby.  

Nakoľko pozemok  parc.č. 2450/909, k.ú. Bernolákovo je  súčasťou územia pre ktoré je 

spracovaná územnoplánovacia dokumentácia na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné 

rozhodnutie,  stavebnému úradu  sú  dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby,  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 2 stavebného zákona 

stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.  

Stavebný úrad  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje účastníkom 

konania lehotu  10  pracovných  dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na uplatnenie  námietok 

a pripomienok.  

V zmysle § 36 ods. 3  a  § 61 ods. 6  stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné oznámiť 

svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak 
niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho 

žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje 

stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí. 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona, neprihliada na 

námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.  

 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona, v odvolacom konaní 

sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní 

v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

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

s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.  

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom  úrade Obce 
Bernolákovo, Hlavná ulica č. 111, Bernolákovo,  1. poschodie,  v určené dni: pondelok: 8,00-11,30 a 

13,00-17,30 hod., streda: 7,30-11,30 a piatok : 7,30 -11,30 hod., v ostatné dni len po telefonickom 

dohovore. 

 
Zároveň tunajší úrad upozorňuje  stavebníka na možnosť požadovania ďalších náležitostí, ktoré 

vyplynú z predložených dokladov  a  z  povahy veci. 
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Ak sa v priebehu konania vyskytnú nové skutočnosti,  ktoré nebolo možné v predstihu  

predpokladať (predvídať),  stavebný úrad si vyhradzuje právo určiť rozsah, spôsob a lehotu doplnenia 

ďalších podkladov potrebných k vydaniu rozhodnutia. 

 

 

 

 

 

Mgr. Richard Červienka 

                                                                                         starosta obce 

 

Príloha: situácia stavby  

Doručuje sa:         

Účastníci konania: 
Stavebník:   Jana Šebestová, Košická 17180/49, 821 08 Bratislava 

 

V zastúpení stavebníka:  Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava  
 

Projektant:    Ing. arch. Peter Hriň, Astrova 821, 900 41 Rovinka 

 
Susedia:    Mgr. Matej Ribanský, č. 360, 919 42 Voderady 

 

JD Fit s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

     
    Eva Nemčeková, Trebišovská 148/9, 821 02 Bratislava 

     

    Alžbeta Mikyšková, Poštová 1277/61, 900 27 Bernolákovo 
 

    Jana Múčková, Jabloňová 26, 900 27 Bernolákovo 

 

Dotknuté orgány: 

1. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 

2. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

3. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48,826 46 Bratislava 
4. SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy44/B, 825 11 Bratislava  

5. Okresný úrad Senec 

a. Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
i. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

ii. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

b. Pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
 

 

Co : 2x spis  

 
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Rita Véghová                                                                                                    

 

 
Telefón: 02/40 200 626                           www.bernolakovo.sk                   email: veghova@bernolakovo.sk 

http://www.bernolakovo.sk/
mailto:veghova@bernolakovo.sk


                O B E C  B E R N O L Á K O V O 
OBECNÝ ÚRAD, Hlavná 111, 900 27 BERNOLÁKOVO 

 

     
Stavebný úrad Obce Bernolákovo 

____________________________________________________________________________________________ 

 

    

 

 

         Podľa rozdeľovníka 

 

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo            Vybavuje/linka Bernolákovo 
      15.11.2019                        SU-7402/2019ozn.ÚKSK-RV      Mgr. Rita Véghová/ 02 40200626                      10.12.2019 

  

 

 

Vec: Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a 

stavebného konania  a upustenie od ústneho pojednávania 
  

  

 
 Dňa 15.11.2019 bola doručená do podateľne Obce Bernolákovo žiadosť na vydanie stavebného 

povolenia na  

 

 
stavbu :   „Rodinný dom “  

    

stavebníka :   Andrea Šimora, Pannónska 1720/17, 900 21 Svätý Jur 

 

v zastúpení :   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava 

 
miesto stavby:  na pozemku parc. č. 2450/68, k.ú. Bernolákovo, na ulici Brečtanová,  

  v Bernolákove  

 

účel stavby:  bývanie 

druh stavby :  Predmetom oznamovaného konania  je  novostavba rodinného domu s jednou 

bytovou jednotkou, štvorizbová  so  vstupom z exteriéru. Rodinný dom je 

riešený ako prízemná stavba s jedným nadzemným podlažím, zastrešená rovnou 
strechou. Objekt je napojený na všetky dostupné inžinierske siete. 

 

Projektovú  dokumentáciu  stavby vypracoval Ing. arch. Peter Hriň, autorizovaný architekt , 

reg.č. *1477AA*, Astrova 821, 900 41 Rovinka,  v termíne 08/2019. 
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 Dňom podania  návrhu  sa začalo vo veci  spojené územné konanie a stavebné konanie podľa §§ 

39a ods. 4, 32-42, 58-66 zákona   č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon), v znení neskorších predpisov.   

 

Obec Bernolákovo, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len „stavebný úrad“),  podľa § 

5 zákona   č. 608/2003 Z. z.  o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a  podľa § 117 stavebného zákona, 

podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a podľa § 36 

ods. 1  a § 61 ods. 1 stavebného zákona, 

o z n a m u j e 

doleuvedeným dotknutým orgánom a účastníkom konania, že dňom podania návrhu bolo v súlade s § 

39a ods. 4  stavebného zákona začaté spojené územné konanie o umiestnení stavby  so stavebným 

konaním vo veci povolenia vyššie uvedenej stavby.  

Nakoľko pozemok  parc.č. 2450/68, k.ú. Bernolákovo je  súčasťou územia pre ktoré je 

spracovaná územnoplánovacia dokumentácia na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné 

rozhodnutie,  stavebnému úradu  sú  dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby,  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 2 stavebného zákona 

stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.  

Stavebný úrad  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje účastníkom 

konania lehotu  10  pracovných  dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na uplatnenie  námietok 

a pripomienok.  

V zmysle § 36 ods. 3  a  § 61 ods. 6  stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné oznámiť 

svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak 
niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho 

žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje 

stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí. 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona, neprihliada na 

námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.  

 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona, v odvolacom konaní 

sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní 

v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

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

s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.  

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom  úrade Obce 
Bernolákovo, Hlavná ulica č. 111, Bernolákovo,  1. poschodie,  v určené dni: pondelok: 8,00-11,30 a 

13,00-17,30 hod., streda: 7,30-11,30 a piatok : 7,30 -11,30 hod., v ostatné dni len po telefonickom 

dohovore. 

 
Zároveň tunajší úrad upozorňuje  stavebníka na možnosť požadovania ďalších náležitostí, ktoré 

vyplynú z predložených dokladov  a  z  povahy veci. 
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Ak sa v priebehu konania vyskytnú nové skutočnosti,  ktoré nebolo možné v predstihu  

predpokladať (predvídať),  stavebný úrad si vyhradzuje právo určiť rozsah, spôsob a lehotu doplnenia 

ďalších podkladov potrebných k vydaniu rozhodnutia. 

 

 

 

 

 

Mgr. Richard Červienka 

                                                                                         starosta obce 

 

Príloha: situácia stavby  

Doručuje sa:         

Účastníci konania: 
Stavebník:   Andrea Šimora, Pannónska 1720/17, 900 21 Svätý Jur 

 

V zastúpení stavebníka:  Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava  
 

Projektant:    Ing. arch. Peter Hriň, Astrova 821, 900 41 Rovinka 

 
Susedia:    Igor Kováč, Tatarkova 1529/11, 949 01 Nitra 

 

    Mgr. Matej Ribanský, č. 360, 919 42 Voderady 

 
    Eva Nemčeková, Trebišovská 148/9, 821 02 Bratislava 

     

    Alžbeta Mikyšková, Poštová 1277/61, 900 27 Bernolákovo 
 

    Jana Múčková, Jabloňová 26, 900 27 Bernolákovo 

 

Dotknuté orgány: 

1. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 

2. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

3. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48,826 46 Bratislava 
4. SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy44/B, 825 11 Bratislava  

5. Okresný úrad Senec 

a. Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
i. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

ii. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

b. Pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
 

 

Co : 2x spis  

 
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Rita Véghová                                                                                                    

 

 
Telefón: 02/40 200 626                           www.bernolakovo.sk                   email: veghova@bernolakovo.sk 

http://www.bernolakovo.sk/
mailto:veghova@bernolakovo.sk


                O B E C  B E R N O L Á K O V O 
OBECNÝ ÚRAD, Hlavná 111, 900 27 BERNOLÁKOVO 

 

     
Stavebný úrad Obce Bernolákovo 

____________________________________________________________________________________________ 

 

    

 

         Podľa rozdeľovníka 

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo            Vybavuje/linka Bernolákovo 
      15.11.2019                        SU-7404/2019ozn.ÚKSK-RV      Mgr. Rita Véghová/ 02 40200626                      10.12.2019 

  

 

Vec: Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a 

stavebného konania  a upustenie od ústneho pojednávania 
  

  
 

 Dňa 15.11.2019 bola doručená do podateľne Obce Bernolákovo žiadosť na vydanie stavebného 

povolenia na  
 

 

stavbu :   „Rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami“  

    

stavebníka :   Stavflex s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

 

v zastúpení :   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava 

 

miesto stavby:  na pozemku parc. č. 2450/884, k.ú. Bernolákovo, na ulici Brečtanová,  

  v Bernolákove  

 

vlastník pozemku:  DKN Invest,  s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

 
v zastúpení:   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava 

 

účel stavby:  bývanie 

druh stavby :  Predmetom oznamovaného konania  je  novostavba rodinného domu s dvoma 
bytovými jednotkami so  vstupmi z exteriéru. Rodinný dom je riešený ako 

prízemná stavba s ustúpeným nadzemným podlažím, zastrešená rovnou 

strechou. Bytové jednotky sú oddelené akustickou sendvičovou stenou. Jedna 
bytová jednotka je štvorizbová v dvojpodlažnom byte. Druhá bytová jednotka je 

štvorizbová v jednopodlažnom byte. 
  

 

Projektovú  dokumentáciu  stavby vypracoval Ing. arch. Peter Hriň, autorizovaný architekt , 
reg.č. *1477AA*, Astrova 821, 900 41 Rovinka,  v termíne 08/2019. 
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 Dňom podania  návrhu  sa začalo vo veci  spojené územné konanie a stavebné konanie podľa §§ 

39a ods. 4, 32-42, 58-66 zákona   č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon), v znení neskorších predpisov.   

 

Obec Bernolákovo, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len „stavebný úrad“),  podľa § 

5 zákona   č. 608/2003 Z. z.  o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a  podľa § 117 stavebného zákona, 

podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a podľa § 36 

ods. 1  a § 61 ods. 1 stavebného zákona, 

o z n a m u j e 

doleuvedeným dotknutým orgánom a účastníkom konania, že dňom podania návrhu bolo v súlade s § 

39a ods. 4  stavebného zákona začaté spojené územné konanie o umiestnení stavby  so stavebným 

konaním vo veci povolenia vyššie uvedenej stavby.  

Nakoľko pozemok  parc.č. 2450/884, k.ú. Bernolákovo je  súčasťou územia pre ktoré je 

spracovaná územnoplánovacia dokumentácia na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné 

rozhodnutie,  stavebnému úradu  sú  dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby,  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 2 stavebného zákona 

stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.  

Stavebný úrad  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje účastníkom 

konania lehotu  10  pracovných  dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na uplatnenie  námietok 

a pripomienok.  

V zmysle § 36 ods. 3  a  § 61 ods. 6  stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné oznámiť 

svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak 
niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho 

žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje 

stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí. 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona, neprihliada na 

námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.  

 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona, v odvolacom konaní 

sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní 

v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

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

s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.  

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom  úrade Obce 
Bernolákovo, Hlavná ulica č. 111, Bernolákovo,  1. poschodie,  v určené dni: pondelok: 8,00-11,30 a 

13,00-17,30 hod., streda: 7,30-11,30 a piatok : 7,30 -11,30 hod., v ostatné dni len po telefonickom 

dohovore. 

 
Zároveň tunajší úrad upozorňuje  stavebníka na možnosť požadovania ďalších náležitostí, ktoré 

vyplynú z predložených dokladov  a  z  povahy veci. 
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Ak sa v priebehu konania vyskytnú nové skutočnosti,  ktoré nebolo možné v predstihu  

predpokladať (predvídať),  stavebný úrad si vyhradzuje právo určiť rozsah, spôsob a lehotu doplnenia 

ďalších podkladov potrebných k vydaniu rozhodnutia. 

 

 

 

 

 

Mgr. Richard Červienka 

                                                                                         starosta obce 

 

Príloha: situácia stavby  

Doručuje sa:         

Účastníci konania: 
Stavebník:   STAVFLEX s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

 

Vlastník pozemku:  DKN Invest, s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 
 

V zastúpení stavebníka 

a vlastníka pozemku:   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava  
 

Projektant:    Ing. arch. Peter Hriň, Astrova 821, 900 41 Rovinka 

 

Susedia:    Mgr. Matej Ribanský, č. 360, 919 42 Voderady 
 

    Eva Nemčeková, Trebišovská 148/9, 821 02 Bratislava 

     
    Alžbeta Mikyšková, Poštová 1277/61, 900 27 Bernolákovo 

 

    Jana Múčková, Jabloňová 26, 900 27 Bernolákovo 
 

Dotknuté orgány: 

1. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 

2. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
3. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48,826 46 Bratislava 

4. SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy44/B, 825 11 Bratislava  

5. Okresný úrad Senec 
a. Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

i. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

ii. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
b. Pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

 

 

Co : 2x spis  
 

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Rita Véghová                                                                                                    

 

 
Telefón: 02/40 200 626                           www.bernolakovo.sk                   email: veghova@bernolakovo.sk 

http://www.bernolakovo.sk/
mailto:veghova@bernolakovo.sk


                O B E C  B E R N O L Á K O V O 
OBECNÝ ÚRAD, Hlavná 111, 900 27 BERNOLÁKOVO 

 

     
Stavebný úrad Obce Bernolákovo 

____________________________________________________________________________________________ 

 

    

 

         Podľa rozdeľovníka 

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo            Vybavuje/linka Bernolákovo 
      15.11.2019                        SU-7405/2019ozn.ÚKSK-RV      Mgr. Rita Véghová/ 02 40200626                      10.12.2019 

  

 

Vec: Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a 

stavebného konania  a upustenie od ústneho pojednávania 
  

  
 

 Dňa 15.11.2019 bola doručená do podateľne Obce Bernolákovo žiadosť na vydanie stavebného 

povolenia na  
 

 

stavbu :   „Rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami“  

    

stavebníka :   Stavflex s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

 

v zastúpení :   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava 

 

miesto stavby:  na pozemku parc. č. 2450/887, k.ú. Bernolákovo, na ulici Brečtanová,  

  v Bernolákove  

 

vlastník pozemku:  DKN Invest,  s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

 
v zastúpení:   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava 

 

účel stavby:  bývanie 

druh stavby :  Predmetom oznamovaného konania  je  novostavba rodinného domu s dvoma 
bytovými jednotkami so  vstupmi z exteriéru. Rodinný dom je riešený ako 

prízemná stavba s ustúpeným nadzemným podlažím, zastrešená rovnou 

strechou. Bytové jednotky sú oddelené akustickou sendvičovou stenou. Jedna 
bytová jednotka je štvorizbová v dvojpodlažnom byte. Druhá bytová jednotka je 

štvorizbová v jednopodlažnom byte. 
  

 

Projektovú  dokumentáciu  stavby vypracoval Ing. arch. Peter Hriň, autorizovaný architekt , 
reg.č. *1477AA*, Astrova 821, 900 41 Rovinka,  v termíne 08/2019. 
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 Dňom podania  návrhu  sa začalo vo veci  spojené územné konanie a stavebné konanie podľa §§ 

39a ods. 4, 32-42, 58-66 zákona   č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon), v znení neskorších predpisov.   

 

Obec Bernolákovo, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len „stavebný úrad“),  podľa § 

5 zákona   č. 608/2003 Z. z.  o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a  podľa § 117 stavebného zákona, 

podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a podľa § 36 

ods. 1  a § 61 ods. 1 stavebného zákona, 

o z n a m u j e 

doleuvedeným dotknutým orgánom a účastníkom konania, že dňom podania návrhu bolo v súlade s § 

39a ods. 4  stavebného zákona začaté spojené územné konanie o umiestnení stavby  so stavebným 

konaním vo veci povolenia vyššie uvedenej stavby.  

Nakoľko pozemok  parc.č. 2450/887, k.ú. Bernolákovo je  súčasťou územia pre ktoré je 

spracovaná územnoplánovacia dokumentácia na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné 

rozhodnutie,  stavebnému úradu  sú  dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby,  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 2 stavebného zákona 

stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.  

Stavebný úrad  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje účastníkom 

konania lehotu  10  pracovných  dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na uplatnenie  námietok 

a pripomienok.  

V zmysle § 36 ods. 3  a  § 61 ods. 6  stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné oznámiť 

svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak 
niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho 

žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje 

stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí. 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona, neprihliada na 

námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.  

 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona, v odvolacom konaní 

sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní 

v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

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

s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.  

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom  úrade Obce 
Bernolákovo, Hlavná ulica č. 111, Bernolákovo,  1. poschodie,  v určené dni: pondelok: 8,00-11,30 a 

13,00-17,30 hod., streda: 7,30-11,30 a piatok : 7,30 -11,30 hod., v ostatné dni len po telefonickom 

dohovore. 

 
Zároveň tunajší úrad upozorňuje  stavebníka na možnosť požadovania ďalších náležitostí, ktoré 

vyplynú z predložených dokladov  a  z  povahy veci. 
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Ak sa v priebehu konania vyskytnú nové skutočnosti,  ktoré nebolo možné v predstihu  

predpokladať (predvídať),  stavebný úrad si vyhradzuje právo určiť rozsah, spôsob a lehotu doplnenia 

ďalších podkladov potrebných k vydaniu rozhodnutia. 

 

 

 

 

 

Mgr. Richard Červienka 

                                                                                         starosta obce 

 

Príloha: situácia stavby  

Doručuje sa:         

Účastníci konania: 
Stavebník:   STAVFLEX s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

 

Vlastník pozemku:  DKN Invest, s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 
 

V zastúpení stavebníka 

a vlastníka pozemku:   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava  
 

Projektant:    Ing. arch. Peter Hriň, Astrova 821, 900 41 Rovinka 

 

Susedia:    Mgr. Matej Ribanský, č. 360, 919 42 Voderady 
 

    Igor Kováč, Tatarkova 1529/11, 949 01 Nitra 

 
    Eva Nemčeková, Trebišovská 148/9, 821 02 Bratislava 

     

    Alžbeta Mikyšková, Poštová 1277/61, 900 27 Bernolákovo 
 

    Jana Múčková, Jabloňová 26, 900 27 Bernolákovo 

 

Dotknuté orgány: 
1. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 

2. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

3. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48,826 46 Bratislava 
4. SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy44/B, 825 11 Bratislava  

5. Okresný úrad Senec 

a. Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
i. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

ii. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

b. Pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

 
Co : 2x spis  

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Rita Véghová                                                                                                    

 

 
Telefón: 02/40 200 626                           www.bernolakovo.sk                   email: veghova@bernolakovo.sk 

http://www.bernolakovo.sk/
mailto:veghova@bernolakovo.sk


                O B E C  B E R N O L Á K O V O 
OBECNÝ ÚRAD, Hlavná 111, 900 27 BERNOLÁKOVO 

 

     
Stavebný úrad Obce Bernolákovo 

____________________________________________________________________________________________ 

 

    

 

         Podľa rozdeľovníka 

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo            Vybavuje/linka Bernolákovo 
      15.11.2019                        SU-7406/2019ozn.ÚKSK-RV      Mgr. Rita Véghová/ 02 40200626                      10.12.2019 

  

 

Vec: Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a 

stavebného konania  a upustenie od ústneho pojednávania 
  

  
 

 Dňa 15.11.2019 bola doručená do podateľne Obce Bernolákovo žiadosť na vydanie stavebného 

povolenia na  
 

 

stavbu :   „Rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami“  

    

stavebníka :   Stavflex, s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

 

v zastúpení :   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava 

 

miesto stavby:  na pozemku parc. č. 2450/892, k.ú. Bernolákovo, na ulici Brečtanová,  

  v Bernolákove  

 

vlastník pozemku:  SK invest,  s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

 
v zastúpení:   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava 

 

účel stavby:  bývanie 

druh stavby :  Predmetom oznamovaného konania  je  novostavba rodinného domu s dvoma 
bytovými jednotkami so  vstupmi z exteriéru. Rodinný dom je riešený ako 

prízemná stavba s ustúpeným nadzemným podlažím, zastrešená rovnou 

strechou. Bytové jednotky sú oddelené akustickou sendvičovou stenou. Jedna 
bytová jednotka je štvorizbová v dvojpodlažnom byte. Druhá bytová jednotka je 

štvorizbová v jednopodlažnom byte. 
  

 

Projektovú  dokumentáciu  stavby vypracoval Ing. arch. Peter Hriň, autorizovaný architekt , 
reg.č. *1477AA*, Astrova 821, 900 41 Rovinka,  v termíne 08/2019. 
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 Dňom podania  návrhu  sa začalo vo veci  spojené územné konanie a stavebné konanie podľa §§ 

39a ods. 4, 32-42, 58-66 zákona   č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon), v znení neskorších predpisov.   

 

Obec Bernolákovo, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len „stavebný úrad“),  podľa § 

5 zákona   č. 608/2003 Z. z.  o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a  podľa § 117 stavebného zákona, 

podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a podľa § 36 

ods. 1  a § 61 ods. 1 stavebného zákona, 

o z n a m u j e 

doleuvedeným dotknutým orgánom a účastníkom konania, že dňom podania návrhu bolo v súlade s § 

39a ods. 4  stavebného zákona začaté spojené územné konanie o umiestnení stavby  so stavebným 

konaním vo veci povolenia vyššie uvedenej stavby.  

Nakoľko pozemok  parc.č. 2450/892, k.ú. Bernolákovo je  súčasťou územia pre ktoré je 

spracovaná územnoplánovacia dokumentácia na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné 

rozhodnutie,  stavebnému úradu  sú  dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby,  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 2 stavebného zákona 

stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.  

Stavebný úrad  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje účastníkom 

konania lehotu  10  pracovných  dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na uplatnenie  námietok 

a pripomienok.  

V zmysle § 36 ods. 3  a  § 61 ods. 6  stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné oznámiť 

svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak 
niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho 

žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje 

stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí. 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona, neprihliada na 

námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.  

 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona, v odvolacom konaní 

sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní 

v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

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

s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.  

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom  úrade Obce 
Bernolákovo, Hlavná ulica č. 111, Bernolákovo,  1. poschodie,  v určené dni: pondelok: 8,00-11,30 a 

13,00-17,30 hod., streda: 7,30-11,30 a piatok : 7,30 -11,30 hod., v ostatné dni len po telefonickom 

dohovore. 

 
Zároveň tunajší úrad upozorňuje  stavebníka na možnosť požadovania ďalších náležitostí, ktoré 

vyplynú z predložených dokladov  a  z  povahy veci. 
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Ak sa v priebehu konania vyskytnú nové skutočnosti,  ktoré nebolo možné v predstihu  

predpokladať (predvídať),  stavebný úrad si vyhradzuje právo určiť rozsah, spôsob a lehotu doplnenia 

ďalších podkladov potrebných k vydaniu rozhodnutia. 

 

 

 

 

 

Mgr. Richard Červienka 

                                                                                         starosta obce 

Príloha: situácia stavby  

Doručuje sa:         

Účastníci konania: 
Stavebník:   Stavflex, s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 
 

Vlastník pozemku:  SK invest, s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

 
V zastúpení stavebníka 

a vlastníka pozemku:   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava  

 

Projektant:    Ing. arch. Peter Hriň, Astrova 821, 900 41 Rovinka 
 

Susedia:    Zuzana Juhásová, Kozmonautov 861/4, 900 21 Svätý Jur 

 
    Gamma Properties, s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

 

    Eva Nemčeková, Trebišovská 148/9, 821 02 Bratislava 

     
    Alžbeta Mikyšková, Poštová 1277/61, 900 27 Bernolákovo 

 

    Jana Múčková, Jabloňová 26, 900 27 Bernolákovo 
 

Dotknuté orgány: 

1. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 
2. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

3. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48,826 46 Bratislava 

4. SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy44/B, 825 11 Bratislava  

5. Okresný úrad Senec 
a. Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

i. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

ii. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
b. Pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

 

 

Co : 2x spis  
 

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Rita Véghová                                                                                                    

 

 
Telefón: 02/40 200 626                           www.bernolakovo.sk                   email: veghova@bernolakovo.sk 

http://www.bernolakovo.sk/
mailto:veghova@bernolakovo.sk


                O B E C  B E R N O L Á K O V O 
OBECNÝ ÚRAD, Hlavná 111, 900 27 BERNOLÁKOVO 

 

     
Stavebný úrad Obce Bernolákovo 

____________________________________________________________________________________________ 

 

    

 

         Podľa rozdeľovníka 

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo            Vybavuje/linka Bernolákovo 
      15.11.2019                        SU-7409/2019ozn.ÚKSK-RV      Mgr. Rita Véghová/ 02 40200626                      10.12.2019 

  

 

Vec: Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a 

stavebného konania  a upustenie od ústneho pojednávania 
  

  
 

 Dňa 15.11.2019 bola doručená do podateľne Obce Bernolákovo žiadosť na vydanie stavebného 

povolenia na  
 

 

stavbu :   „Rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami“  

    

stavebníka :   Stavflex s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

 

v zastúpení :   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava 

 

miesto stavby:  na pozemku parc. č. 2450/910, k.ú. Bernolákovo, na ulici Brečtanová,  

  v Bernolákove  

 

vlastník pozemku:  JD Fit,  s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

 
v zastúpení:   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava 

 

účel stavby:  bývanie 

druh stavby :  Predmetom oznamovaného konania  je  novostavba rodinného domu s dvoma 
bytovými jednotkami so  vstupmi z exteriéru. Rodinný dom je riešený ako 

prízemná stavba s ustúpeným nadzemným podlažím, zastrešená rovnou 

strechou. Bytové jednotky sú oddelené akustickou sendvičovou stenou. Jedna 
bytová jednotka je štvorizbová v dvojpodlažnom byte. Druhá bytová jednotka je 

štvorizbová v jednopodlažnom byte. 
  

 

Projektovú  dokumentáciu  stavby vypracoval Ing. arch. Peter Hriň, autorizovaný architekt , 
reg.č. *1477AA*, Astrova 821, 900 41 Rovinka,  v termíne 08/2019. 
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 Dňom podania  návrhu  sa začalo vo veci  spojené územné konanie a stavebné konanie podľa §§ 

39a ods. 4, 32-42, 58-66 zákona   č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon), v znení neskorších predpisov.   

 

Obec Bernolákovo, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len „stavebný úrad“),  podľa § 

5 zákona   č. 608/2003 Z. z.  o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a  podľa § 117 stavebného zákona, 

podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a podľa § 36 

ods. 1  a § 61 ods. 1 stavebného zákona, 

o z n a m u j e 

doleuvedeným dotknutým orgánom a účastníkom konania, že dňom podania návrhu bolo v súlade s § 

39a ods. 4  stavebného zákona začaté spojené územné konanie o umiestnení stavby  so stavebným 

konaním vo veci povolenia vyššie uvedenej stavby.  

Nakoľko pozemok  parc.č. 2450/910, k.ú. Bernolákovo je  súčasťou územia pre ktoré je 

spracovaná územnoplánovacia dokumentácia na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné 

rozhodnutie,  stavebnému úradu  sú  dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby,  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 2 stavebného zákona 

stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.  

Stavebný úrad  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje účastníkom 

konania lehotu  10  pracovných  dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na uplatnenie  námietok 

a pripomienok.  

V zmysle § 36 ods. 3  a  § 61 ods. 6  stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné oznámiť 

svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak 
niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho 

žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje 

stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí. 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona, neprihliada na 

námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.  

 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona, v odvolacom konaní 

sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní 

v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

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

s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.  

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom  úrade Obce 
Bernolákovo, Hlavná ulica č. 111, Bernolákovo,  1. poschodie,  v určené dni: pondelok: 8,00-11,30 a 

13,00-17,30 hod., streda: 7,30-11,30 a piatok : 7,30 -11,30 hod., v ostatné dni len po telefonickom 

dohovore. 

 
Zároveň tunajší úrad upozorňuje  stavebníka na možnosť požadovania ďalších náležitostí, ktoré 

vyplynú z predložených dokladov  a  z  povahy veci. 
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Ak sa v priebehu konania vyskytnú nové skutočnosti,  ktoré nebolo možné v predstihu  

predpokladať (predvídať),  stavebný úrad si vyhradzuje právo určiť rozsah, spôsob a lehotu doplnenia 

ďalších podkladov potrebných k vydaniu rozhodnutia. 

 

 

 

 

 

Mgr. Richard Červienka 

                                                                                         starosta obce 

 

Príloha: situácia stavby  

Doručuje sa:         

Účastníci konania: 
Stavebník:   STAVFLEX s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

 

Vlastník pozemku:  JD Fit, s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 
 

V zastúpení stavebníka 

a vlastníka pozemku:   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava  
 

Projektant:    Ing. arch. Peter Hriň, Astrova 821, 900 41 Rovinka 

 

Susedia:    Jana Šebestová, Košická 17 180/49, 821 08 Bratislava 
 

    Alpha Land, s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

 
    Eva Nemčeková, Trebišovská 148/9, 821 02 Bratislava 

     

    Alžbeta Mikyšková, Poštová 1277/61, 900 27 Bernolákovo 
 

    Jana Múčková, Jabloňová 26, 900 27 Bernolákovo 

 

Dotknuté orgány: 
1. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 

2. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

3. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48,826 46 Bratislava 
4. SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy44/B, 825 11 Bratislava  

5. Okresný úrad Senec 

a. Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
i. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

ii. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

b. Pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

 
Co : 2x spis  

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Rita Véghová                                                                                                    

 

 
Telefón: 02/40 200 626                           www.bernolakovo.sk                   email: veghova@bernolakovo.sk 

http://www.bernolakovo.sk/
mailto:veghova@bernolakovo.sk


                O B E C  B E R N O L Á K O V O 
OBECNÝ ÚRAD, Hlavná 111, 900 27 BERNOLÁKOVO 

 

     
Stavebný úrad Obce Bernolákovo 

____________________________________________________________________________________________ 

 

    

 

         Podľa rozdeľovníka 

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo            Vybavuje/linka Bernolákovo 
      15.11.2019                        SU-7411/2019ozn.ÚKSK-RV      Mgr. Rita Véghová/ 02 40200626                      10.12.2019 

  

 

Vec: Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a 

stavebného konania  a upustenie od ústneho pojednávania 
  

  
 

 Dňa 15.11.2019 bola doručená do podateľne Obce Bernolákovo žiadosť na vydanie stavebného 

povolenia na  
 

 

stavbu :   „Rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami“  

    

stavebníka :   Property partners, s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

 

v zastúpení :   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava 

 

miesto stavby:  na pozemku parc. č. 2450/890, k.ú. Bernolákovo, na ulici Brečtanová,  

  v Bernolákove  

 

vlastník pozemku:  Gamma Properties,  s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

 
v zastúpení:   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava 

 

účel stavby:  bývanie 

druh stavby :  Predmetom oznamovaného konania  je  novostavba rodinného domu s dvoma 
bytovými jednotkami so  vstupmi z exteriéru. Rodinný dom je riešený ako 

prízemná stavba s ustúpeným nadzemným podlažím, zastrešená rovnou 

strechou. Bytové jednotky sú oddelené akustickou sendvičovou stenou. Jedna 
bytová jednotka je štvorizbová v dvojpodlažnom byte. Druhá bytová jednotka je 

štvorizbová v jednopodlažnom byte. 
  

 

Projektovú  dokumentáciu  stavby vypracoval Ing. arch. Peter Hriň, autorizovaný architekt , 
reg.č. *1477AA*, Astrova 821, 900 41 Rovinka,  v termíne 08/2019. 
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 Dňom podania  návrhu  sa začalo vo veci  spojené územné konanie a stavebné konanie podľa §§ 

39a ods. 4, 32-42, 58-66 zákona   č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon), v znení neskorších predpisov.   

 

Obec Bernolákovo, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len „stavebný úrad“),  podľa § 

5 zákona   č. 608/2003 Z. z.  o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a  podľa § 117 stavebného zákona, 

podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a podľa § 36 

ods. 1  a § 61 ods. 1 stavebného zákona, 

o z n a m u j e 

doleuvedeným dotknutým orgánom a účastníkom konania, že dňom podania návrhu bolo v súlade s § 

39a ods. 4  stavebného zákona začaté spojené územné konanie o umiestnení stavby  so stavebným 

konaním vo veci povolenia vyššie uvedenej stavby.  

Nakoľko pozemok  parc.č. 2450/890, k.ú. Bernolákovo je  súčasťou územia pre ktoré je 

spracovaná územnoplánovacia dokumentácia na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné 

rozhodnutie,  stavebnému úradu  sú  dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby,  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 2 stavebného zákona 

stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.  

Stavebný úrad  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje účastníkom 

konania lehotu  10  pracovných  dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na uplatnenie  námietok 

a pripomienok.  

V zmysle § 36 ods. 3  a  § 61 ods. 6  stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné oznámiť 

svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak 
niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho 

žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje 

stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí. 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona, neprihliada na 

námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.  

 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona, v odvolacom konaní 

sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní 

v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

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

s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.  

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom  úrade Obce 
Bernolákovo, Hlavná ulica č. 111, Bernolákovo,  1. poschodie,  v určené dni: pondelok: 8,00-11,30 a 

13,00-17,30 hod., streda: 7,30-11,30 a piatok : 7,30 -11,30 hod., v ostatné dni len po telefonickom 

dohovore. 

 
Zároveň tunajší úrad upozorňuje  stavebníka na možnosť požadovania ďalších náležitostí, ktoré 

vyplynú z predložených dokladov  a  z  povahy veci. 
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Ak sa v priebehu konania vyskytnú nové skutočnosti,  ktoré nebolo možné v predstihu  

predpokladať (predvídať),  stavebný úrad si vyhradzuje právo určiť rozsah, spôsob a lehotu doplnenia 

ďalších podkladov potrebných k vydaniu rozhodnutia. 

 

 

 

 

 

Mgr. Richard Červienka 

                                                                                         starosta obce 

Príloha: situácia stavby  

Doručuje sa:         

Účastníci konania: 
Stavebník:   Property partners, s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 
 

Vlastník pozemku:  Gamma Properties, s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

 
V zastúpení stavebníka 

a vlastníka pozemku:   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava  

 

Projektant:    Ing. arch. Peter Hriň, Astrova 821, 900 41 Rovinka 
 

Susedia:    Mgr. Matej Ribanský, č. 360, 919 42 Voderady 

 
    SK invest, s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

 

    Eva Nemčeková, Trebišovská 148/9, 821 02 Bratislava 

     
    Alžbeta Mikyšková, Poštová 1277/61, 900 27 Bernolákovo 

 

    Jana Múčková, Jabloňová 26, 900 27 Bernolákovo 
 

Dotknuté orgány: 

1. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 
2. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

3. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48,826 46 Bratislava 

4. SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy44/B, 825 11 Bratislava  

5. Okresný úrad Senec 
a. Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

i. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

ii. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
b. Pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

 

 

Co : 2x spis  
 

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Rita Véghová                                                                                                    

 

 
Telefón: 02/40 200 626                           www.bernolakovo.sk                   email: veghova@bernolakovo.sk 

http://www.bernolakovo.sk/
mailto:veghova@bernolakovo.sk


                O B E C  B E R N O L Á K O V O 
OBECNÝ ÚRAD, Hlavná 111, 900 27 BERNOLÁKOVO 

 

     
Stavebný úrad Obce Bernolákovo 

____________________________________________________________________________________________ 

 

    

 

         Podľa rozdeľovníka 

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo            Vybavuje/linka Bernolákovo 
      15.11.2019                        SU-7414/2019ozn.ÚKSK-RV      Mgr. Rita Véghová/ 02 40200626                      10.12.2019 

  

 

Vec: Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a 

stavebného konania  a upustenie od ústneho pojednávania 
  

  
 

 Dňa 15.11.2019 bola doručená do podateľne Obce Bernolákovo žiadosť na vydanie stavebného 

povolenia na  
 

 

stavbu :   „Rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami“  

    

stavebníka :   Property partners, s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

 

v zastúpení :   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava 

 

miesto stavby:  na pozemku parc. č. 2450/911, k.ú. Bernolákovo, na ulici Brečtanová,  

  v Bernolákove  

 

vlastník pozemku:  Alpha Land,  s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

 
v zastúpení:   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava 

 

účel stavby:  bývanie 

druh stavby :  Predmetom oznamovaného konania  je  novostavba rodinného domu s dvoma 
bytovými jednotkami so  vstupmi z exteriéru. Rodinný dom je riešený ako 

prízemná stavba s ustúpeným nadzemným podlažím, zastrešená rovnou 

strechou. Bytové jednotky sú oddelené akustickou sendvičovou stenou. Jedna 
bytová jednotka je štvorizbová v dvojpodlažnom byte. Druhá bytová jednotka je 

štvorizbová v jednopodlažnom byte. 
  

 

Projektovú  dokumentáciu  stavby vypracoval Ing. arch. Peter Hriň, autorizovaný architekt , 
reg.č. *1477AA*, Astrova 821, 900 41 Rovinka,  v termíne 08/2019. 
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 Dňom podania  návrhu  sa začalo vo veci  spojené územné konanie a stavebné konanie podľa §§ 

39a ods. 4, 32-42, 58-66 zákona   č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon), v znení neskorších predpisov.   

 

Obec Bernolákovo, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len „stavebný úrad“),  podľa § 

5 zákona   č. 608/2003 Z. z.  o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a  podľa § 117 stavebného zákona, 

podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a podľa § 36 

ods. 1  a § 61 ods. 1 stavebného zákona, 

o z n a m u j e 

doleuvedeným dotknutým orgánom a účastníkom konania, že dňom podania návrhu bolo v súlade s § 

39a ods. 4  stavebného zákona začaté spojené územné konanie o umiestnení stavby  so stavebným 

konaním vo veci povolenia vyššie uvedenej stavby.  

Nakoľko pozemok  parc.č. 2450/911, k.ú. Bernolákovo je  súčasťou územia pre ktoré je 

spracovaná územnoplánovacia dokumentácia na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné 

rozhodnutie,  stavebnému úradu  sú  dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby,  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 2 stavebného zákona 

stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.  

Stavebný úrad  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje účastníkom 

konania lehotu  10  pracovných  dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na uplatnenie  námietok 

a pripomienok.  

V zmysle § 36 ods. 3  a  § 61 ods. 6  stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné oznámiť 

svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak 
niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho 

žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje 

stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí. 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona, neprihliada na 

námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.  

 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona, v odvolacom konaní 

sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní 

v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

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

s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.  

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom  úrade Obce 
Bernolákovo, Hlavná ulica č. 111, Bernolákovo,  1. poschodie,  v určené dni: pondelok: 8,00-11,30 a 

13,00-17,30 hod., streda: 7,30-11,30 a piatok : 7,30 -11,30 hod., v ostatné dni len po telefonickom 

dohovore. 

 
Zároveň tunajší úrad upozorňuje  stavebníka na možnosť požadovania ďalších náležitostí, ktoré 

vyplynú z predložených dokladov  a  z  povahy veci. 
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Ak sa v priebehu konania vyskytnú nové skutočnosti,  ktoré nebolo možné v predstihu  

predpokladať (predvídať),  stavebný úrad si vyhradzuje právo určiť rozsah, spôsob a lehotu doplnenia 

ďalších podkladov potrebných k vydaniu rozhodnutia. 

 

 

 

 

 

Mgr. Richard Červienka 

                                                                                         starosta obce 

Príloha: situácia stavby  

Doručuje sa:         

Účastníci konania: 
Stavebník:   Property partners, s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 
 

Vlastník pozemku:  Alpha Land, s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

 
V zastúpení stavebníka 

a vlastníka pozemku:   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava  

 

Projektant:    Ing. arch. Peter Hriň, Astrova 821, 900 41 Rovinka 
 

Susedia:    Štefan Huštaty, Budapeštianska 2435/18,  

040 13 Košice – Sídlisko Ťahanovce 
 

    JD Fit, s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

 

    Eva Nemčeková, Trebišovská 148/9, 821 02 Bratislava 
     

    Alžbeta Mikyšková, Poštová 1277/61, 900 27 Bernolákovo 

 
    Jana Múčková, Jabloňová 26, 900 27 Bernolákovo 

 

Dotknuté orgány: 
1. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 

2. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

3. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48,826 46 Bratislava 

4. SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy44/B, 825 11 Bratislava  
5. Okresný úrad Senec 

a. Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

i. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
ii. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

b. Pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

 

 
Co : 2x spis  

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Rita Véghová                                                                                                    

 

 
Telefón: 02/40 200 626                           www.bernolakovo.sk                   email: veghova@bernolakovo.sk 

http://www.bernolakovo.sk/
mailto:veghova@bernolakovo.sk


                O B E C  B E R N O L Á K O V O 
OBECNÝ ÚRAD, Hlavná 111, 900 27 BERNOLÁKOVO 

 

     
Stavebný úrad Obce Bernolákovo 

____________________________________________________________________________________________ 

 

    

 

         Podľa rozdeľovníka 

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo            Vybavuje/linka Bernolákovo 
      15.11.2019                        SU-7415/2019ozn.ÚKSK-RV      Mgr. Rita Véghová/ 02 40200626                      10.12.2019 

  

 

Vec: Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a 

stavebného konania  a upustenie od ústneho pojednávania 
  

  
 

 Dňa 15.11.2019 bola doručená do podateľne Obce Bernolákovo žiadosť na vydanie stavebného 

povolenia na  
 

 

stavbu :   „Rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami“  

    

stavebníka :   Property partners, s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

 

v zastúpení :   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava 

 

miesto stavby:  na pozemku parc. č. 2450/913, k.ú. Bernolákovo, na ulici Brečtanová,  

  v Bernolákove  

 

vlastník pozemku:  Alpha Land,  s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

 
v zastúpení:   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava 

 

účel stavby:  bývanie 

druh stavby :  Predmetom oznamovaného konania  je  novostavba rodinného domu s dvoma 
bytovými jednotkami so  vstupmi z exteriéru. Rodinný dom je riešený ako 

prízemná stavba s ustúpeným nadzemným podlažím, zastrešená rovnou 

strechou. Bytové jednotky sú oddelené akustickou sendvičovou stenou. Jedna 
bytová jednotka je štvorizbová v dvojpodlažnom byte. Druhá bytová jednotka je 

päťizbová v jednopodlažnom byte. 
  

 

Projektovú  dokumentáciu  stavby vypracoval Ing. arch. Peter Hriň, autorizovaný architekt , 
reg.č. *1477AA*, Astrova 821, 900 41 Rovinka,  v termíne 08/2019. 
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 Dňom podania  návrhu  sa začalo vo veci  spojené územné konanie a stavebné konanie podľa §§ 

39a ods. 4, 32-42, 58-66 zákona   č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon), v znení neskorších predpisov.   

 

Obec Bernolákovo, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len „stavebný úrad“),  podľa § 

5 zákona   č. 608/2003 Z. z.  o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a  podľa § 117 stavebného zákona, 

podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a podľa § 36 

ods. 1  a § 61 ods. 1 stavebného zákona, 

o z n a m u j e 

doleuvedeným dotknutým orgánom a účastníkom konania, že dňom podania návrhu bolo v súlade s § 

39a ods. 4  stavebného zákona začaté spojené územné konanie o umiestnení stavby  so stavebným 

konaním vo veci povolenia vyššie uvedenej stavby.  

Nakoľko pozemok  parc.č. 2450/913, k.ú. Bernolákovo je  súčasťou územia pre ktoré je 

spracovaná územnoplánovacia dokumentácia na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné 

rozhodnutie,  stavebnému úradu  sú  dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby,  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 2 stavebného zákona 

stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.  

Stavebný úrad  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje účastníkom 

konania lehotu  10  pracovných  dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na uplatnenie  námietok 

a pripomienok.  

V zmysle § 36 ods. 3  a  § 61 ods. 6  stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné oznámiť 

svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak 
niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho 

žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje 

stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí. 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona, neprihliada na 

námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.  

 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona, v odvolacom konaní 

sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní 

v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

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

s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.  

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom  úrade Obce 
Bernolákovo, Hlavná ulica č. 111, Bernolákovo,  1. poschodie,  v určené dni: pondelok: 8,00-11,30 a 

13,00-17,30 hod., streda: 7,30-11,30 a piatok : 7,30 -11,30 hod., v ostatné dni len po telefonickom 

dohovore. 

 
Zároveň tunajší úrad upozorňuje  stavebníka na možnosť požadovania ďalších náležitostí, ktoré 

vyplynú z predložených dokladov  a  z  povahy veci. 
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Ak sa v priebehu konania vyskytnú nové skutočnosti,  ktoré nebolo možné v predstihu  

predpokladať (predvídať),  stavebný úrad si vyhradzuje právo určiť rozsah, spôsob a lehotu doplnenia 

ďalších podkladov potrebných k vydaniu rozhodnutia. 

 

 

 

 

 

Mgr. Richard Červienka 

                                                                                         starosta obce 

Príloha: situácia stavby  

Doručuje sa:         

Účastníci konania: 
Stavebník:   Property partners, s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 
 

Vlastník pozemku:  Alpha Land, s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

 
V zastúpení stavebníka 

a vlastníka pozemku:   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava  

 

Projektant:    Ing. arch. Peter Hriň, Astrova 821, 900 41 Rovinka 
 

Susedia:    Štefan Huštaty, Budapeštianska 2435/18,  

040 13 Košice – Sídlisko Ťahanovce 
 

    Mgr. Matej Ribanský, č. 360,  919 42 Voderady 

 

    Eva Nemčeková, Trebišovská 148/9, 821 02 Bratislava 
     

    Alžbeta Mikyšková, Poštová 1277/61, 900 27 Bernolákovo 

 
    Jana Múčková, Jabloňová 26, 900 27 Bernolákovo 

 

Dotknuté orgány: 
1. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 

2. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

3. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48,826 46 Bratislava 

4. SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy44/B, 825 11 Bratislava  
5. Okresný úrad Senec 

a. Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

i. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
ii. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

b. Pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

 

 
Co : 2x spis  

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Rita Véghová                                                                                                    

 

 
Telefón: 02/40 200 626                           www.bernolakovo.sk                   email: veghova@bernolakovo.sk 

http://www.bernolakovo.sk/
mailto:veghova@bernolakovo.sk


                O B E C  B E R N O L Á K O V O 
OBECNÝ ÚRAD, Hlavná 111, 900 27 BERNOLÁKOVO 

 

     
Stavebný úrad Obce Bernolákovo 

____________________________________________________________________________________________ 

 

    

 

 

         Podľa rozdeľovníka 

 

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo            Vybavuje/linka Bernolákovo 
      15.11.2019                        SU-7416/2019ozn.ÚKSK-RV      Mgr. Rita Véghová/ 02 40200626                      10.12.2019 

  

 

Vec: Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a 

stavebného konania  a upustenie od ústneho pojednávania 
  

  
 

 Dňa 15.11.2019 bola doručená do podateľne Obce Bernolákovo žiadosť na vydanie stavebného 

povolenia na  
 

 

stavbu :   „Rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami“  

    

stavebníka :   Mgr. Matej Ribanský, č. 360, 919 42 Voderady 

 

v zastúpení :   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava 

 

miesto stavby:  na pozemku parc. č. 2450/886, k.ú. Bernolákovo, na ulici Brečtanová,  

  v Bernolákove  

 

účel stavby:  bývanie 

druh stavby :  Predmetom oznamovaného konania  je  novostavba rodinného domu s dvoma 
bytovými jednotkami so  vstupmi z exteriéru. Rodinný dom je riešený ako 

prízemná stavba s ustúpeným nadzemným podlažím, zastrešená rovnou 

strechou. Bytové jednotky sú oddelené akustickou sendvičovou stenou. Jedna 

bytová jednotka je štvorizbová v dvojpodlažnom byte. Druhá bytová jednotka je 
štvorizbová v jednopodlažnom byte. 

  

 

Projektovú  dokumentáciu  stavby vypracoval Ing. arch. Peter Hriň, autorizovaný architekt , 
reg.č. *1477AA*, Astrova 821, 900 41 Rovinka,  v termíne 08/2019. 
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 Dňom podania  návrhu  sa začalo vo veci  spojené územné konanie a stavebné konanie podľa §§ 

39a ods. 4, 32-42, 58-66 zákona   č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon), v znení neskorších predpisov.   

 

Obec Bernolákovo, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len „stavebný úrad“),  podľa § 

5 zákona   č. 608/2003 Z. z.  o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a  podľa § 117 stavebného zákona, 

podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a podľa § 36 

ods. 1  a § 61 ods. 1 stavebného zákona, 

o z n a m u j e 

doleuvedeným dotknutým orgánom a účastníkom konania, že dňom podania návrhu bolo v súlade s § 

39a ods. 4  stavebného zákona začaté spojené územné konanie o umiestnení stavby  so stavebným 

konaním vo veci povolenia vyššie uvedenej stavby.  

Nakoľko pozemok  parc.č. 2450/886, k.ú. Bernolákovo je  súčasťou územia pre ktoré je 

spracovaná územnoplánovacia dokumentácia na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné 

rozhodnutie,  stavebnému úradu  sú  dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby,  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 2 stavebného zákona 

stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.  

Stavebný úrad  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje účastníkom 

konania lehotu  10  pracovných  dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na uplatnenie  námietok 

a pripomienok.  

V zmysle § 36 ods. 3  a  § 61 ods. 6  stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné oznámiť 

svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak 
niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho 

žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje 

stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí. 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona, neprihliada na 

námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.  

 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona, v odvolacom konaní 

sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní 

v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

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

s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.  

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom  úrade Obce 
Bernolákovo, Hlavná ulica č. 111, Bernolákovo,  1. poschodie,  v určené dni: pondelok: 8,00-11,30 a 

13,00-17,30 hod., streda: 7,30-11,30 a piatok : 7,30 -11,30 hod., v ostatné dni len po telefonickom 

dohovore. 

 
Zároveň tunajší úrad upozorňuje  stavebníka na možnosť požadovania ďalších náležitostí, ktoré 

vyplynú z predložených dokladov  a  z  povahy veci. 
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Ak sa v priebehu konania vyskytnú nové skutočnosti,  ktoré nebolo možné v predstihu  

predpokladať (predvídať),  stavebný úrad si vyhradzuje právo určiť rozsah, spôsob a lehotu doplnenia 

ďalších podkladov potrebných k vydaniu rozhodnutia. 

 

 

 

 

 

Mgr. Richard Červienka 

                                                                                         starosta obce 

 

Príloha: situácia stavby  

Doručuje sa:         

Účastníci konania: 
Stavebník:   Mgr. Matej Ribanský, č. 360, 919 42 Voderady 

 

V zastúpení stavebníka:  Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava  
 

Projektant:    Ing. arch. Peter Hriň, Astrova 821, 900 41 Rovinka 

 
Susedia:    DKN Invest, s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

 

    Eva Nemčeková, Trebišovská 148/9, 821 02 Bratislava 

     
    Alžbeta Mikyšková, Poštová 1277/61, 900 27 Bernolákovo 

 

    Jana Múčková, Jabloňová 26, 900 27 Bernolákovo 
 

Dotknuté orgány: 

1. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 
2. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

3. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48,826 46 Bratislava 

4. SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy44/B, 825 11 Bratislava  

5. Okresný úrad Senec 
a. Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

i. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

ii. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
b. Pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

 

 
Co : 2x spis  

 

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Rita Véghová                                                                                                    

 

 
Telefón: 02/40 200 626                           www.bernolakovo.sk                   email: veghova@bernolakovo.sk 

http://www.bernolakovo.sk/
mailto:veghova@bernolakovo.sk


                O B E C  B E R N O L Á K O V O 
OBECNÝ ÚRAD, Hlavná 111, 900 27 BERNOLÁKOVO 

 

     
Stavebný úrad Obce Bernolákovo 

____________________________________________________________________________________________ 

 

    

 

 

         Podľa rozdeľovníka 

 

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo            Vybavuje/linka Bernolákovo 
      15.11.2019                        SU-7417/2019ozn.ÚKSK-RV      Mgr. Rita Véghová/ 02 40200626                      10.12.2019 

  

 

Vec: Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a 

stavebného konania  a upustenie od ústneho pojednávania 
  

  
 

 Dňa 15.11.2019 bola doručená do podateľne Obce Bernolákovo žiadosť na vydanie stavebného 

povolenia na  
 

 

stavbu :   „Rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami“  

    

stavebníka :   Mgr. Matej Ribanský, č. 360, 919 42 Voderady 

 

v zastúpení :   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava 

 

miesto stavby:  na pozemku parc. č. 2450/889, k.ú. Bernolákovo, na ulici Brečtanová,  

  v Bernolákove  

 

účel stavby:  bývanie 

druh stavby :  Predmetom oznamovaného konania  je  novostavba rodinného domu s dvoma 
bytovými jednotkami so  vstupmi z exteriéru. Rodinný dom je riešený ako 

prízemná stavba s ustúpeným nadzemným podlažím, zastrešená rovnou 

strechou. Bytové jednotky sú oddelené akustickou sendvičovou stenou. Jedna 

bytová jednotka je štvorizbová v dvojpodlažnom byte. Druhá bytová jednotka je 
štvorizbová v jednopodlažnom byte. 

  

 

Projektovú  dokumentáciu  stavby vypracoval Ing. arch. Peter Hriň, autorizovaný architekt , 
reg.č. *1477AA*, Astrova 821, 900 41 Rovinka,  v termíne 08/2019. 
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 Dňom podania  návrhu  sa začalo vo veci  spojené územné konanie a stavebné konanie podľa §§ 

39a ods. 4, 32-42, 58-66 zákona   č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon), v znení neskorších predpisov.   

 

Obec Bernolákovo, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len „stavebný úrad“),  podľa § 

5 zákona   č. 608/2003 Z. z.  o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a  podľa § 117 stavebného zákona, 

podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a podľa § 36 

ods. 1  a § 61 ods. 1 stavebného zákona, 

o z n a m u j e 

doleuvedeným dotknutým orgánom a účastníkom konania, že dňom podania návrhu bolo v súlade s § 

39a ods. 4  stavebného zákona začaté spojené územné konanie o umiestnení stavby  so stavebným 

konaním vo veci povolenia vyššie uvedenej stavby.  

Nakoľko pozemok  parc.č. 2450/889, k.ú. Bernolákovo je  súčasťou územia pre ktoré je 

spracovaná územnoplánovacia dokumentácia na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné 

rozhodnutie,  stavebnému úradu  sú  dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby,  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 2 stavebného zákona 

stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.  

Stavebný úrad  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje účastníkom 

konania lehotu  10  pracovných  dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na uplatnenie  námietok 

a pripomienok.  

V zmysle § 36 ods. 3  a  § 61 ods. 6  stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné oznámiť 

svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak 
niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho 

žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje 

stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí. 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona, neprihliada na 

námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.  

 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona, v odvolacom konaní 

sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní 

v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

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

s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.  

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom  úrade Obce 
Bernolákovo, Hlavná ulica č. 111, Bernolákovo,  1. poschodie,  v určené dni: pondelok: 8,00-11,30 a 

13,00-17,30 hod., streda: 7,30-11,30 a piatok : 7,30 -11,30 hod., v ostatné dni len po telefonickom 

dohovore. 

 
Zároveň tunajší úrad upozorňuje  stavebníka na možnosť požadovania ďalších náležitostí, ktoré 

vyplynú z predložených dokladov  a  z  povahy veci. 



 

 3 

Ak sa v priebehu konania vyskytnú nové skutočnosti,  ktoré nebolo možné v predstihu  

predpokladať (predvídať),  stavebný úrad si vyhradzuje právo určiť rozsah, spôsob a lehotu doplnenia 

ďalších podkladov potrebných k vydaniu rozhodnutia. 

 

 

 

 

 

Mgr. Richard Červienka 

                                                                                         starosta obce 

 

Príloha: situácia stavby  

Doručuje sa:         

Účastníci konania: 
Stavebník:   Mgr. Matej Ribanský, č. 360, 919 42 Voderady 

 

V zastúpení stavebníka:  Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava  
 

Projektant:    Ing. arch. Peter Hriň, Astrova 821, 900 41 Rovinka 

 
Susedia:    Andrea Šimora, Pannónska 1720/17, 900 21 Svätý Jur 

     

Gamma Properties, s.r.o., Popradská 34, 821 06 Bratislava 

 
    Eva Nemčeková, Trebišovská 148/9, 821 02 Bratislava 

     

    Alžbeta Mikyšková, Poštová 1277/61, 900 27 Bernolákovo 
 

    Jana Múčková, Jabloňová 26, 900 27 Bernolákovo 

 

Dotknuté orgány: 

1. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 

2. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

3. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48,826 46 Bratislava 
4. SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy44/B, 825 11 Bratislava  

5. Okresný úrad Senec 

a. Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
i. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

ii. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

b. Pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
 

 

Co : 2x spis  

 
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Rita Véghová                                                                                                    

 

 
Telefón: 02/40 200 626                           www.bernolakovo.sk                   email: veghova@bernolakovo.sk 

http://www.bernolakovo.sk/
mailto:veghova@bernolakovo.sk


                O B E C  B E R N O L Á K O V O 
OBECNÝ ÚRAD, Hlavná 111, 900 27 BERNOLÁKOVO 

 

     
Stavebný úrad Obce Bernolákovo 

____________________________________________________________________________________________ 

 

    

 

 

         Podľa rozdeľovníka 

 

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo            Vybavuje/linka Bernolákovo 
      15.11.2019                        SU-7419/2019ozn.ÚKSK-RV      Mgr. Rita Véghová/ 02 40200626                      10.12.2019 

  

 

Vec: Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a 

stavebného konania  a upustenie od ústneho pojednávania 
  

  
 

 Dňa 15.11.2019 bola doručená do podateľne Obce Bernolákovo žiadosť na vydanie stavebného 

povolenia na  
 

 

stavbu :   „Rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami“  

    

stavebníka :   Mgr. Matej Ribanský, č. 360, 919 42 Voderady 

 

v zastúpení :   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava 

 

miesto stavby:  na pozemku parc. č. 2450/907, k.ú. Bernolákovo, na ulici Brečtanová,  

  v Bernolákove  

 

účel stavby:  bývanie 

druh stavby :  Predmetom oznamovaného konania  je  novostavba rodinného domu s dvoma 
bytovými jednotkami so  vstupmi z exteriéru. Rodinný dom je riešený ako 

prízemná stavba s ustúpeným nadzemným podlažím, zastrešená rovnou 

strechou. Bytové jednotky sú oddelené akustickou sendvičovou stenou. Jedna 

bytová jednotka je štvorizbová v dvojpodlažnom byte. Druhá bytová jednotka je 
štvorizbová v jednopodlažnom byte. 

  

 

Projektovú  dokumentáciu  stavby vypracoval Ing. arch. Peter Hriň, autorizovaný architekt , 
reg.č. *1477AA*, Astrova 821, 900 41 Rovinka,  v termíne 08/2019. 
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 Dňom podania  návrhu  sa začalo vo veci  spojené územné konanie a stavebné konanie podľa §§ 

39a ods. 4, 32-42, 58-66 zákona   č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon), v znení neskorších predpisov.   

 

Obec Bernolákovo, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len „stavebný úrad“),  podľa § 

5 zákona   č. 608/2003 Z. z.  o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a  podľa § 117 stavebného zákona, 

podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a podľa § 36 

ods. 1  a § 61 ods. 1 stavebného zákona, 

o z n a m u j e 

doleuvedeným dotknutým orgánom a účastníkom konania, že dňom podania návrhu bolo v súlade s § 

39a ods. 4  stavebného zákona začaté spojené územné konanie o umiestnení stavby  so stavebným 

konaním vo veci povolenia vyššie uvedenej stavby.  

Nakoľko pozemok  parc.č. 2450/907, k.ú. Bernolákovo je  súčasťou územia pre ktoré je 

spracovaná územnoplánovacia dokumentácia na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné 

rozhodnutie,  stavebnému úradu  sú  dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby,  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 2 stavebného zákona 

stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.  

Stavebný úrad  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje účastníkom 

konania lehotu  10  pracovných  dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na uplatnenie  námietok 

a pripomienok.  

V zmysle § 36 ods. 3  a  § 61 ods. 6  stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné oznámiť 

svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak 
niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho 

žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje 

stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí. 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona, neprihliada na 

námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.  

 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona, v odvolacom konaní 

sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní 

v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

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

s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.  

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom  úrade Obce 
Bernolákovo, Hlavná ulica č. 111, Bernolákovo,  1. poschodie,  v určené dni: pondelok: 8,00-11,30 a 

13,00-17,30 hod., streda: 7,30-11,30 a piatok : 7,30 -11,30 hod., v ostatné dni len po telefonickom 

dohovore. 

 
Zároveň tunajší úrad upozorňuje  stavebníka na možnosť požadovania ďalších náležitostí, ktoré 

vyplynú z predložených dokladov  a  z  povahy veci. 
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Ak sa v priebehu konania vyskytnú nové skutočnosti,  ktoré nebolo možné v predstihu  

predpokladať (predvídať),  stavebný úrad si vyhradzuje právo určiť rozsah, spôsob a lehotu doplnenia 

ďalších podkladov potrebných k vydaniu rozhodnutia. 

 

 

 

 

 

Mgr. Richard Červienka 

                                                                                         starosta obce 

 

Príloha: situácia stavby  

Doručuje sa:         

Účastníci konania: 
Stavebník:   Mgr. Matej Ribanský, č. 360, 919 42 Voderady 

 

V zastúpení stavebníka:  Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava  
 

Projektant:    Ing. arch. Peter Hriň, Astrova 821, 900 41 Rovinka 

 
Susedia:    Jana Šebestová, Košická 17180/49, 821 08 Bratislava 

     

    Eva Nemčeková, Trebišovská 148/9, 821 02 Bratislava 

     
    Alžbeta Mikyšková, Poštová 1277/61, 900 27 Bernolákovo 

 

    Jana Múčková, Jabloňová 26, 900 27 Bernolákovo 
 

Dotknuté orgány: 

1. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 
2. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

3. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48,826 46 Bratislava 

4. SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy44/B, 825 11 Bratislava  

5. Okresný úrad Senec 
a. Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

i. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

ii. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
b. Pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

 

 
Co : 2x spis  

 

Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Rita Véghová                                                                                                    

 

 
Telefón: 02/40 200 626                           www.bernolakovo.sk                   email: veghova@bernolakovo.sk 

http://www.bernolakovo.sk/
mailto:veghova@bernolakovo.sk


                O B E C  B E R N O L Á K O V O 
OBECNÝ ÚRAD, Hlavná 111, 900 27 BERNOLÁKOVO 

 

     
Stavebný úrad Obce Bernolákovo 

____________________________________________________________________________________________ 

 

    

 

 

         Podľa rozdeľovníka 

 

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo            Vybavuje/linka Bernolákovo 
      15.11.2019                        SU-7420/2019ozn.ÚKSK-RV      Mgr. Rita Véghová/ 02 40200626                      10.12.2019 

  

 

Vec: Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a 

stavebného konania  a upustenie od ústneho pojednávania 
  

  
 

 Dňa 15.11.2019 bola doručená do podateľne Obce Bernolákovo žiadosť na vydanie stavebného 

povolenia na  
 

 

stavbu :   „Rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami“  

    

stavebníka :   Mgr. Matej Ribanský, č. 360, 919 42 Voderady 

 

v zastúpení :   Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava 

 

miesto stavby:  na pozemku parc. č. 2450/915, k.ú. Bernolákovo, na ulici Brečtanová,  

  v Bernolákove  

 

účel stavby:  bývanie 

druh stavby :  Predmetom oznamovaného konania  je  novostavba rodinného domu s dvoma 
bytovými jednotkami so  vstupmi z exteriéru. Rodinný dom je riešený ako 

prízemná stavba s ustúpeným nadzemným podlažím, zastrešená rovnou 

strechou. Bytové jednotky sú oddelené akustickou sendvičovou stenou. Jedna 

bytová jednotka je štvorizbová v dvojpodlažnom byte. Druhá bytová jednotka je 
päťizbová v jednopodlažnom byte. 

  

 

Projektovú  dokumentáciu  stavby vypracoval Ing. arch. Peter Hriň, autorizovaný architekt , 
reg.č. *1477AA*, Astrova 821, 900 41 Rovinka,  v termíne 08/2019. 
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 Dňom podania  návrhu  sa začalo vo veci  spojené územné konanie a stavebné konanie podľa §§ 

39a ods. 4, 32-42, 58-66 zákona   č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon), v znení neskorších predpisov.   

 

Obec Bernolákovo, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len „stavebný úrad“),  podľa § 

5 zákona   č. 608/2003 Z. z.  o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a  podľa § 117 stavebného zákona, 

podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a podľa § 36 

ods. 1  a § 61 ods. 1 stavebného zákona, 

o z n a m u j e 

doleuvedeným dotknutým orgánom a účastníkom konania, že dňom podania návrhu bolo v súlade s § 

39a ods. 4  stavebného zákona začaté spojené územné konanie o umiestnení stavby  so stavebným 

konaním vo veci povolenia vyššie uvedenej stavby.  

Nakoľko pozemok  parc.č. 2450/915, k.ú. Bernolákovo je  súčasťou územia pre ktoré je 

spracovaná územnoplánovacia dokumentácia na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné 

rozhodnutie,  stavebnému úradu  sú  dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 
podklad pre posúdenie navrhovanej stavby,  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 2 stavebného zákona 

stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.  

Stavebný úrad  v zmysle § 36 ods. 2  a § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje účastníkom 

konania lehotu  10  pracovných  dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na uplatnenie  námietok 

a pripomienok.  

V zmysle § 36 ods. 3  a  § 61 ods. 6  stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné oznámiť 

svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak 
niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho 

žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje 

stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí. 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona, neprihliada na 

námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.  

 

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona, v odvolacom konaní 

sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní 

v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

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

s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.  

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom  úrade Obce 
Bernolákovo, Hlavná ulica č. 111, Bernolákovo,  1. poschodie,  v určené dni: pondelok: 8,00-11,30 a 

13,00-17,30 hod., streda: 7,30-11,30 a piatok : 7,30 -11,30 hod., v ostatné dni len po telefonickom 

dohovore. 

 
Zároveň tunajší úrad upozorňuje  stavebníka na možnosť požadovania ďalších náležitostí, ktoré 

vyplynú z predložených dokladov  a  z  povahy veci. 
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Ak sa v priebehu konania vyskytnú nové skutočnosti,  ktoré nebolo možné v predstihu  

predpokladať (predvídať),  stavebný úrad si vyhradzuje právo určiť rozsah, spôsob a lehotu doplnenia 

ďalších podkladov potrebných k vydaniu rozhodnutia. 

 

 

 

 

 

Mgr. Richard Červienka 

                                                                                         starosta obce 

 

Príloha: situácia stavby  

Doručuje sa:         

Účastníci konania: 
Stavebník:   Mgr. Matej Ribanský, č. 360, 919 42 Voderady 

 

V zastúpení stavebníka:  Mgr. Martin Martiny, Nezvalova 54A, 821 06 Bratislava  
 

Projektant:    Ing. arch. Peter Hriň, Astrova 821, 900 41 Rovinka 

 
Susedia:    Alpha Land, s.r.o. Popradská 34, 821 06 Bratislava 

 

Peter Grécky, Nad Dunajom 791/64, 841 05 Bratislava 

     
    Eva Nemčeková, Trebišovská 148/9, 821 02 Bratislava 

     

    Alžbeta Mikyšková, Poštová 1277/61, 900 27 Bernolákovo 
 

    Jana Múčková, Jabloňová 26, 900 27 Bernolákovo 

 

Dotknuté orgány: 

1. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 

2. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

3. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48,826 46 Bratislava 
4. SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy44/B, 825 11 Bratislava  

5. Okresný úrad Senec 

a. Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
i. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

ii. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

b. Pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec 
 

 

Co : 2x spis  

 
Za správnosť vyhotovenia: Mgr. Rita Véghová                                                                                                    

 

 
Telefón: 02/40 200 626                           www.bernolakovo.sk                   email: veghova@bernolakovo.sk 

http://www.bernolakovo.sk/
mailto:veghova@bernolakovo.sk
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