
 

 

Obec Ivanka pri Dunaji 
Stavebný úrad 

Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji 

Č. j.: Výst. 513/3167-2022/2021-SÚ/RK                                      v Ivanke pri Dunaji, dňa 01.06.2022 

Vybavuje: Ing. Renáta Kozubová 

č.t. 02/48777308 

kozubova@ivankapridunaji.sk 

 

 

-verejná vyhláška- 

 

ROZHODNUTIE 

o zastavení konania 

 

     Obec Ivanka pri Dunaji, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 

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

neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 60 ods. 2 stavebného zákona v súlade 

s § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov 

z a s t a v u j e 

 

stavebné konanie stavby pod názvom:  

'BA_Ivanka pri Dunaji, L210, 263, 414, VNK'  

na pozemkoch parcelné č. 449/61, 449/1, 488/1, 450/2, 451/1, 497, 452/1 a č. 453 v katastrálnom 

území Ivanka pri Dunaji a na pozemkoch parcelné č. 4849/1 (E 4849), 4846/1, 4774/2 (E 4956), 

4842/31, 4842/32, 5101/1, 5102/4, 5102/3 v katastrálnom území Bernolákovo,  

pre navrhovateľa (stavebníka): 

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

v zastúpení: Ing. Zuzana Zlochová, Rovensko 15, 905 01 Senica,  

ktorý dňa 22.09.2021 podal žiadosť o stavebné povolenie uvedenej stavby. 

 

Odôvodnenie 

     Navrhovateľ (stavebník) Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

v zastúpení: Ing. Zuzana Zlochová, Rovensko 15, 905 01 Senica, podal dňa 22.09.2021 žiadosť 

o stavebné povolenie stavby pod názvom 'BA_Ivanka pri Dunaji, L210, 263, 414, VNK' na pozemkoch 

parcelné č. 449/61, 449/1, 488/1, 450/2, 451/1, 497, 452/1 a č. 453 v katastrálnom území Ivanka 

pri Dunaji a na pozemkoch parcelné č. 4849/1 (E 4849), 4846/1, 4774/2 (E 4956), 4842/31, 4842/32, 

5101/1, 5102/4, 5102/3 v katastrálnom území Bernolákovo. 

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.  

Podľa § 60 ods. 1 stavebného zákona ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä 

dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby alebo udržiavacích 

prác na nej, alebo ak sa v dokumentácii nedodržia podmienky územného rozhodnutia, vyzve stavebný 

úrad stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil, prípadne aby ju uviedol do súladu 

s podmienkami územného rozhodnutia a upozorní ho, že inak stavebné konanie zastaví.  

Podľa § 60 ods. 2 písm. c) stavebný úrad zastaví stavebné konanie, ak stavebník nedoplnil žiadosť 

v určenej lehote podľa odseku 1. 

Podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku správny orgán konanie preruší, ak bol účastník konania 

vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania. 
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Podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku správny orgán konanie zastaví, ak účastník konania 

na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti 

zastavenia konania poučený. 

     Stavebný úrad preskúmal žiadosť o stavebné povolenie stavby a zistil že predložená žiadosť je 

neúplná a neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby. V zmysle § 60 ods. 1 

stavebného zákona stavebný úrad písomne vyzval stavebníka, aby podanú žiadosť v lehote 60 dní 

doplnil a Rozhodnutím č. Výst. 459/6412/2021-SÚ/RK zo dňa 12.10.2021 konanie prerušil. Výzva 

na doplnenie návrhu je súčasťou uvedeného rozhodnutia. Stavebníka súčasne stavebný úrad poučil, že 

ak v určenej lehote nedostatky podania neodstráni, stavebné konanie v súlade s § 60 ods. 2 písm. c) 

stavebného zákona zastaví. Rozhodnutie spojené s výzvou na doplnenie podaného návrhu bolo 

stavebníkovi doručené dňa 18.10.2021. Nedostatky žiadosti spočívajúce v nedoložení podladov: 

- doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 400,- Eur, 

- kópiu rozhodnutia o umiestnení stavby s vyznačenou právoplatnosťou, 

- stanovisko Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej 

správy, v súlade s § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, 

- stanovisko Krajského dopravného inšpektorátu OR PZ v Bratislave, 

- stanovisko Národnej diaľničnej spoločnosti, 

stavebník v určenej lehote neodstránil a ani nepožiadal správny orgán o predĺženie lehoty.  

     Podľa § 60 ods. 1 a ods. 2 písm. c) stavebného zákona v súlade s § 30 ods. 1 písm. d) zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), ak účastník konania na výzvu správneho 

orgánu v určenej lehote neodstráni nedostatky svojho podania a o možnosti zastavenia konania bol 

poučený, správny orgán konanie zastaví. Preto správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku 

rozhodnutia. 

 

Poučenie 

     Podľa § 53 a nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny 

opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva 

na tunajší stavebný úrad – Stavebný úrad, Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji.  

     Rozhodnutie je preskúmateľné po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

  Ing. Vladimír Letenay 

                                      starosta obce 

 

 

 

 
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona v znení 

neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní 

vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce (mesta). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Vyvesené dňa: ...........................                                           Zvesené dňa: ................................. 

                                                               

                                                         

 

 

                                                                    ......................................................... 

                                      odtlačok úradnej pečiatky a podpis 

                                       oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť 

 

 

 



 

 

Doručuje sa účastníkom konania verejnou vyhláškou: 

1. stavebník: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

 v zastúpení: Ing. Zuzana Zlochová, Rovensko 15, 905 01 Senica 

2. účastníci konania podľa § 34 ods. 2 stavebného zákona – právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke práva alebo iné 

práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté 

 Spoločnosť Ježišova, Panská 11, Bratislava 

 Slovenská republika – Slovenský pozemkový fond 

 Ing. arch. Jaroslav Kachlík, Drotárska cesta 6385/19A, Bratislava 

 Mountpark Logistics EU Bernolákovo SK, s.r.o., Mostová 2, Bratislava 

  

Dotknuté orgány: 

3. Obec Ivanka pri Dunaji  

4. Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo 

5. Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

6. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

7. OR PZ v Senci, ODI, Hollého 8, P.O.BOX 59, 903 01 Senec 

8. KR PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 

9. Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, Miletičova 19, P.O.BOX 64, 820 05 Bratislava 

10. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

11. OR HaZZ v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok 

12. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., o.z. Bratislava, Karloveska 2, 842 17 Bratislava 

13. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

14. Regionálne cesty Bratislava, a.s., Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava 

15. OÚ Senec, odbor cestnej dopravy a pozem. komunikácií, Hurbanova 21, 903 01 Senec  

16. OÚ Senec, odbor starostlivosti o ŽP – všetky zložky, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

17. OÚ Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

18. OÚ Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec 

19. Lesy SR, š.p., odštepný závod Smolenice, Trnavská 12, 919 04 Smolenice 

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

21. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava  

22. SPP Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

23. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

24. SateliX, s.r.o., Poľná 54, 900 08 Zálesie 

25. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

26. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava  

27. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Lešková 17, 811 04 Bratislava 

28. RÚVZ Bratislava – hlavné mesto, Ružinovská 8, P.O.BOX 26, Bratislava 

29. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 

 

Na vedomie: 

stavebník: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

v zastúpení: Ing. Zuzana Zlochová, Rovensko 15, 905 01 Senica 

 

 


