MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA
Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia
Odbor environmentálneho posudzovania
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
5246/1808/2019/SU-BAJ

Vybavuje/linka
Ing. Bajus/ 49112484

Bratislava
13.03.2019

Vec: Vyžiadanie záväzného stanoviska
Mestská časť Bratislava-Rača prijala dňa 04.03.2019 žiadosť o vydanie dodatočného
stavebného povolenia
na stavbu
časť stavby
stavebník

miesto stavby

druh stavby
účel stavby

Obytný súbor Malé Krasňany
SO 213.1 Predĺženie cyklotrasy

Malé Krasňany Land Development s.r.o., Mlynské Nivy 49, 821 09
Bratislava zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka číslo 104231/B, IČO: 47 999 721 v zastúpení MADING
s.r.o., Drieňová 1H/16940, 821 01 Bratislava zapísaný v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 36268/B,
IČO: 35 938 226
Račianska ulica, stavba na pozemku registra „C“-KN parcelné číslo 7059
katastrálne územie Rača v Bratislave vo vlastníctve Slovenská republika
v správe Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 15
Bratislava
inžinierska stavba - novostavba
dopravné stavby - komunikácie, parkoviská a spevnené plochy

Mestská časť Bratislava-Rača ako príslušný špeciálny stavebný úrad (ďalej len „špeciálny
stavebný úrad“) pre miestne a účelové komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie
podľa § 3a ods. (4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon”), podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 7a ods. (2) písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa Čl. 74 Štatútu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy listom č. j.: 5244/1808/2019/SU-BAJ
zverejnila v súlade s § 58a ods. (3) stavebného zákona, novelizovaného zákonom č. 314/2014
Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“), na svojej úradnej tabuli a webovom
sídle kópiu žiadosti o dodatočné stavebné povolenie bez príloh a záverečné stanovisko orgánu
(Ministerstva životného prostredia SR), ktorý sa vyjadril k návrhu predmetnej stavby v procese
posudzovania vplyvov na životné prostredie (č.: 6814/2015-3.4/ak zo dňa 16.11.2015).
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Dňom podania žiadosti, dňa 04.03.2019 bolo v zmysle § 18 ods. (2) správneho poriadku
začaté dodatočné stavebné konanie vo veci povolenia stavby podľa § 88a stavebného zákona.
Podľa § 38 ods. (4) písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov príslušný orgán má v povoľovacom konaní
k navrhovanej činnosti alebo jej zmene postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal záverečné
stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní. V záväznom stanovisku príslušný
orgán uvedie, či návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti je v súlade
s týmto zákonom, s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami. Ak ide
o povoľovacie konanie podľa osobitného predpisu, vydá príslušný orgán záväzné stanovisko
osobitne vo vzťahu k stavebnému konaniu.
Stavebný úrad v súlade s § 140c ods. (2) stavebného zákona Vám zasiela vyhodnotenie
súladu žiadosti na začatie stavebného konania so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a projektovú dokumentáciu k stavebnému konaniu, splnomocnenie, kópiu oznámenia
o začatí konania a zároveň Vás žiada o zaslanie záväzného stanoviska do 30 dní odo dňa
doručenia tohto listu k navrhovanej stavbe vo vzťahu k stavebnému konaniu.

Mgr. Michal Drotován
starosta
Príloha:
- vyhodnoteniu súladu návrhu na začatie stavebného konania so zákonom o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona k navrhovanej
činnosti
- projektová dokumentácia k dodatočnému stavebnému konaniu
- kópia žiadosti o dodatočné stavebné povolenie
- splnomocnenie
- oznámenie o začatí konania číslo 5245/1808/2019/SU-BAJ zo dňa 13.03.2019
 Doručí sa na vedomie bez príloh:
1. Malé Krasňany Land Development s.r.o., Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava
v zastúpení MADING s.r.o., Drieňová 1H/16940, 821 01 Bratislava
Kópia: Mestská časť Bratislava-Rača/ spis - 2 x
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