OBEC

LOZORNO

Hlavná ulica Č. 1, 900 55 Lozorno
číslo: SÚ-279/2017

Lozorno 09.02.2018

STAVEBNÉ

POVOLENIE

Andrej Sebechlebský, bytom Turnianska 3, 851 07 Bratislava požiadal dňa 13.03.2017 o
vy‘danie stavebného povolenia na stavbu „Záhradná chata súp. Č. 3085 rekonštrukcia“ na pozemku
parcela registra „C“ Č. 8793/29, 8793/28 v k. ú. Lozorno v zlúčenoni územnom a stavebnom konaní.
-

Obec Lozorno, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle * 117 zákona č.
50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(d‘alej len stavebný zákon) v súvislosti s nadobudnutím účinnosti * 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z.
„O prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územně celky“, podľa *
39a ods. 4 stavebného zákona, * 62, 63 a 66 zákona č. 50/1976 Zb., podľa ~ 10 vyhlášky č. 453/2000
Z. z. a ~ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v spojenom územnom a stavebnom konaiň
rozhodol takto:
Stavba: Záhradná chata súp. Č. 3085 rekonštrukcia
-

na pozemku parcele Č.: 8793/29, 8793/28
v kat, území: Lozorno
sa podľa * 39a ods. 4, ~ 66 stavebného zákona a
niektoré ustanovenia stavebného zákona

*

10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú

p O V O 1‘ u

j

e.

Na uskutoČnenie stavby sa v súlade s * 66 ods. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v niení neskorších predpisov a ~ 10 nhl. č. 453/2000 Z. z.,
horou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, určujú tieto záväzné podmienky:
AI Podmienky pre umiestnenie:
Stavba záhradnej chaty bude umiestnená na pozemku parcela Č. 8793/29, 8793/28 v k. ú. Lozorno, tak
ako je zakreslené v situácii v mierke 1: 200, ktorú vypracoval Ing. arch. Ján TyČiak.
Stavba záhradnej chaty bude umiestnená na pozeniku parcela č. 8793/l 09 k. ú. Lozorno takto: (v
pohľade od prístupovej komunikácie)
• 2,50 in od hranice pozemku parcela č. 8793/26 (ľavý prcdný roli ZCFI)
• 6,40 m od hranice pozemku parcela č. 8793/30 (pravý zadný roh ZCH,)
• 3,00 m zasunulá do vnútra pozemku parcela č. 8793/28 (ray predný roh ZCH~
• objekt pozostáva z póvodnej pivnice a nového prízenüa, z pövodnej záhradnej chaty je zachovaná
železobetónová pivnica
• na základe odporúčania sĚatika bude zvetrané nutrivo nahradené novin
• nová dispozícia záhradnej chaty nadväzuje na póvodnú železobctónovú pivnicu, prízeniie objektu bude
koinpletne prestavané a rozšírené z pövodných 25 in2 na 70 ni2 zastavane plochy

BI Architektonické podmienky:
Dispozičné riešenie:
suterén: póvodný
prízemie: vstup, hygiena, kuchyňa, obývacia izba, 2 x izba
• záldady: základové pásy z betónu prostého B 20, hrúbky 500 mm
• zvislé konštrukcie: nosné murivo celého objektu je navrhnuté z pórobetónových tvárnic napr.
YTONG
• vodorovné konštrukcie: strop v celom objekte chaty je tvorený stropnými vložkami
a prefabrikovanými stropnými nosníkmi vystuženými zvarovanou prútovou výstužou
• zloženie plochej strechy je navrhnuté s 2,6 spádom a s výškou atiky 900 mm
• vonkajšie oniietky budú z vápenno-cenentovej malty opatrené vonkajšou omietkovou vrstvou
BAUMIT GRANOPOR
• okná a dvere sú navrhnuté ako drcvo hliníkové okná s izolačným dvoj sklom
• komínové teleso je navrhnuté ako dvojzložkový kombinovaný komín Schiedel SIH hNI 380 mm x
650 mm pre tuhé palivo priemer min. 200 mm
• vykurovanie krbové kacbie na pevné palivo
• žumpa (prefabrikovaná betónová) bude umiestuená v prednej časti pozemku parcela č. 8793/28 k. ú.
Lozorno
• dažďové zvody zo strechy budú zvedené na pozemok investora
Základné technické údaje:
úžitková plocha póvodnej pivnice 15,99 m2
zastavaná plocha
70,00 m2
úžitková plocha
57,75 m2
obostavaný priestor
23 1,00 m3
-

—

-

-

CI Napojenie na inžinierske siete:
• elektrina samostatnou káblovou prípojkou
• vodovod —jestvujúca studňa
• odkanalizovanie novovybudovaná nepriepustná žumpa
—

—

DI Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:
• Stavba nezasahuje do cbránených území ani ochranných pásiem.
E/ Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania:
• Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie ochrana prírody a krajiny
(vyjadrenie Č. OU-MA-OSZP-2017/008033/GÁM zo dna 23.05.2017)
Riešený pozemok je uniiestnený mimo zastavaného územia obce, kde v nnysle zákona platí prvý
stupeň územnej ochrany všeobecná ochrana.
Podľa * 47 ods. 1 zákona je zakázané ničif a poškodzovať dreviny. Ak sa pri realizácii stavby bude
požadovat‘ vÝrub drevín, upozorňujeme Vás, že na výrub drevín je potrebný sůhlas orgánu ochrany
prírody podl‘a * 47 ods. 3 zákona.
—

—

• Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie OH (vvjadrenie Č. OU-MA
OSZP-20l7/006937 zo dňa 02.05.2017)
S odpadmi vzniknutÝmi počas stavby je potrebné nakladať v súlade So zákonorn o odpadoch a
zabezpcčiť ich zhodnotenie, ak to nie je možné. zneškodnenie organizáciou, ktorá má k tornu
—

oprávnenie.
ZabezpeČiť okolie stavby tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia a k jeho
zneČisťovaniu.
Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o zhodnotení alebo zneškodnení vzniknutých
odpadov v súlade s platnou legislatívou.
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Zabezpečiť separáciu a zhodnocovanie, ak nic je možné, zneškodilovanie komunálnych odpadov
vznikajúcich pri užívaní objektu v súlade so zákonom no odpadoch.
• Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor (rozhodnutie Č.
OU-MA
PLO/2017/013973IPk-2 zo dila 31.10.2017)
Realizáciu investičného zámeru zabezpečit tak, aby stavba nespósobila zhoršenie prirodzených
vlastnosti okolitej poľnohospodárskej pódy.
Poľnohospodársku pódii odňat‘ len v povolenej výmere 41 m2 a zamedzit‘ škodám na okolitých
poľnohospodárskych pozemkoch.
Vyznačiť stabilne hranice budúcej stavby v teréne a zabezpečit‘, aby pri stavebnej činnosti neboli
hranice trvalého záberu porušené a svojvoľne posunuté.
Vykonať skrývku ornice v hrúbke 15 cm zo zastavanej plochy stavby záhradnej chaty. Ornicu
V množstve 6,15 m3 použiť na zúrodnenie okolitej pol‘nohospodárskej p6dy.
Zabezpečif základnú starostlivosť o odňatú poľnohospodársku pódu trvalo odňatú týmto
rozhodnutím až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletom
drevín.
Toto rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pódy spolu s geometrickým plánom vyhotoveným ku
kolaudácii stavby (skutočné zameranie stavby) predložít‘ na zápis do katastra neimuteFností na
Okresný úrad Malacky, katastrálny odbor.
• Západoslovenská distribučná, ms., Bratislava (zmluva o pripojení odberného elektrického
zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Č. 121686809 zo dila 08.05.2017)
Ziadateľ zabezpečí:
výmenu hlavného ističa pred elektromerom za nový In=25 A, trojfázový, s charakteristikou B pre
vedenie
osadenie hlavného istiČa tak, aby bol zaplombovateľný
umiestnenie elektromerového rozvádzača zostáva bez zmeny
-

-

• Obec Lozorno ochrana ovzdušia (záväzné stanovisko k výstavbe malých zdrojov rnečisťovania
ovzdušia Č. 1379/2017 zo dila 20.12.2017)
Miesto umiestnenia krbu a vyústenia odvodu znečist‘ujúcich látok realizovat‘ v súlade
s predloženou projektovou dokumentáciou, platnou legislatívou a týmto súhlasom.
Pri samotnej realizácii maximálne obmedzit‘ znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnost‘ou,
vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.
Pred podaním žiadosti o súhias na uvedenie MZZO do prevádzky, v rámci kolaudačného
rozhodnutia. preukázat‘ na konaní zabezpeČenie rozptylu znečisťujúcich látok v súlade
s podmienkarni pre zabezpečenie rozptylu emisii zneČisťujúcich látok a tmto rozhodnutím.
K žiadosti o uvedenie malých zdrojov znečisťovania do prevádzky krbu ako podklad pre užívacie
povolenie stavby, doloží žiadateľ:
a) doklad od krbu certifikát
b) fotokópiu tohto závazného stanoviska
c) vyjadrenie odborného pracovníka ku komínovému telesu pre odvod odpadových plynov zo
zariadení na spaľovanie palív (kozub). v súlade s vyhláškou MV SR Č. 40 1/2007 Z. z.
—

-

—

• Obec Lozorno stanovisko č. 637/2016 zo dila 01.08.2016)
Súhlasí s výstavbou „Záhradná chata rekonštrukcia“ podľa predloženej situácie.
Predmetná stavba je v súlade s ÚPN obce Lozorno schválenej Uzneseníni Obecného zastupiteľstva Č.
9/03 zo dila 25.03.2003 a platných Zmien a doplnkov Č. 1/2007, Č. 2/2008, Č. 2/20 10 a 5/20 13.
—

-

F/Ině podmienky:
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Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácic overenej v stavebnom konaní, horů vypracoval
Ing. arch. Ján Tyčiak, Batkova 1, 841 01 Bratislava a ktorá je súčast‘ou tohto rozhodnutia.
Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa overenej projcktovej dokumentácie
právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou, doklad o vytýčení predloží ku kolaudácii.
Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení, dbat‘ na ochranu zdravia a osób na stavenisku.
Pri uskutočňovaní musia byt‘ dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., horou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické
normy.
Skladovat‘ stavebný materiál je možné len na pozemku stavebníka.
Stavebný odpad bude priebežne odvážaný na riadenú skládku odpadov a doklad o uložení na skládku
stavebník predloží ku kolaudácii.
Na stavbe musí byt‘ k dispozicii dokumentáeia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
Stavebník je povinný viest‘ stavebný denník v zmysle ~ 46d stavebného zákona.
Pred zahájením stavebných prác treba vytýčiť všetky inžinierske siete. Zeniné práce na prípojky
zabezpečí investor na základe rozkopávkového povolenia, ktoré vydá obec.
Pri realizácii novostavby ZCH je potrebné dbať na to, aby vlastníci susedných nehnuteľností neboli
nad micru obt‘ažovaný stavebnými prácami.
Stavba bude dokončená najneskůr do: 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Stavba sa bude uskutočňovat‘ svojpomocne, odborný dozor bude vykonávat‘ Ing. Peter Szabó,
Budatínska 63, 851 06 Bratislava.
Stavebník je povinný oznánuť začatie stavby.
Predmetná stavba je v súlade s vypracovanou územno-plánovacou dokumentáciou obce Lozorno.
Akékoľvek zmeny v dispozičnom riešení, spósobe užívania objektu alebo druhu použitých
stavebných materiálov musia b)1‘ prekonzultované 50 spracovateľom projektu protipožiarnej ocbrany
a odsúhlasené orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor.
Stavebník může začat‘ s výstavbou záhradnej chaty až po nadobudnutí právoplatnosti tohto
stavebného povolenia.
Užívať stavbu po dokončení je možné až po vydaní kolaudačného rozhodnutia, o ktoré musí
stavebník požiadať tunajší stavebný úrad.

GJ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V rámci konania neboli vniesené žiadne námietky voči umiestneniu a uskutočneniu stavby.
Toto rozhodnutie platí v zmysle * 67 stavebného zákona dva roky odo dila nadobudnutia
právoplatnosti. nestráca však platnosť, pokiaľ v tejto lehote začnú stavebné práce.

ODÓVODNENIE
Dňa 13.03.2017 podal stavebník
Andrej Sebechlebský, bytom Tumianska 3, 851 07
Bratislava žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Záhradná chata súp. č. 3085
rekonštrukcia“ na pozemku parcela registra „C č. 8793/29, 8793/28 v k. ú. Lozorno, v zlúčenom
úzeninom a stavebnom konaní, vo vyššie uvedenej objehovej skladbc. Oznámením zo dňa 02.08.2017 č.
SU-279/20 17 (oznámil tunajší stavebný úrad nlámym účastníkom konania a dotluiut≤~ orgánom
štátnej správy začatie stavebného konania zlúčeného s úzenrn<~n konaním a stanovil lehotu, v ktorej je
možné vzniest‘ nániietkv) stavebný úrad podľa ~ 39a ods. 4 stavebného zákona spojil konanie
o umiestnení stavby so stavebným konaním. Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk
uvedených v * 37. 62 a 63 stavebného zákona a bob zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nic
—

-

4

sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia stavby splňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.
Začatie konania vcrejnou vyhláškou oznámil tunajší stavebný úrad listom Č. SU-279/20 17 zo dňa
02.08.2017 (pro vlastníka pozemku parcela registra „C“ Č. 8793/118 k. ú. Lozorno ako aj ostatných
neznámych a zomretých úČastníkov konania, ktorých vlastnícke, alebo ině práva móžu byť vydaným
rozhodnutím priamo dotknuté, má toto ozriámenie povahu verejnej vyhlášky). Oznámenie verejná
vyhláška bola zverejnená po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Lozorno.
Verejná vyhláška je formou verejného oznámenia určitého právneho úkonu alebo rozhodnutia. Pri tomto
spósobe doruČovania reálne nejde o odovzdanie písomnosti účastníkovi konania, ale o kvaliňkované
zverejnenie obsahu konkrétneho právneho úkonu správneho orgánu, ktorýni vznikajú právne následky.
Ako vyplýva z ustanovenia * 26 ods. 1 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní v ztiení neskorších
predpisov (Správny poriadok) doručenie verejnou vyhláškou je možné aj v prípade, ak účastníci abbo
ich pobyt nie je správnentu orgánu známy abbo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.
Predmctná stavba je v súlade s vypracovanou územno-plánovacou dokumentáciou obce Lozorno
schválenou dňa 25.03.2003 uznesením Obecného zastupiteľstva Č. 9/2003.
Učastníci konania a dotknuté orgány zaujali k vydaniu predmetného stavebného povolenia kladné
stanovisko. Všetky pripomienky dotknutých orgánov a organizácií, ktoré boli vznesené v stavebnom
konaní, stavebný úrad zohľadnil v podmienkach tohoto rozhodnutia. Stavebný úrad v priebehu konania
nezistil d6vody, ktoré by bránili povobcniu stavby.
Pozemky parcela registra „C“ Č. 8793/28 (výmera 418 m2 záhrady) ap. Č. 8793/29 (výmera 35 m2
zastavané plochy a nádvoria) k. ú. Lozorno sú vo vlastníctve: Andrej Sebechlebský r. Sebechbcbský
spoluvlastnicky podiel 1/1 overený výpis z listu vlastníctva Č. 5579.
Záhradná chata súp. Č. 3085 na pozemku parcela Č. 8793/29 k. ú, Lozorno je vo vlastníctve: Andrej
Sebechlebský r. Sebechlebský spoluvlastnicky podieb 1/l overený výpis z listu vlastnictva Č. 5579.
Podia Š 63 stavebného zákona: Dokztmentácin jednoduchých a drobných stavieb preskúma stavebný
úrad aj z hhidiska zází/mov, ktoré hájci orgány štátnej správ)‘ podia osobitných predpisov. a to na/nid
vtedv, ak na posúdenie postač/a všeobecné technické požiadavky na výstavbu, vydané podi~ tohto
zákona. aiebo mé predpisy. Stavebný úrad oznámi dotknutým orgánom začat/e stavebného konania;
t/eto orgány si inážu posúdenie vvhradit~ sú však povinné oznámit‘ svoje stanovisko najneskoršie pri
ústnom pojednávaní alebo v iehote určenejpodľa ~ 61 ods. 3 a 5 stavebného zákona.
V tomto konaní stavebný úrad preskúmal predloženú projektovú dokumentáciu z hľadiska záujmov,
ktoré chránia orgány štátnej správy podľa osobitných predpisov. Stavebný úrad preskúmal podklady
vydaného rozhodnutia a zistil, že predmetná stavba splňa kritériá všeobecných požiadaviek na výstavbu,
podmienky z hľadiska hygienického, požiarneho, bezpečnostného, dopravného a ochrany prírody, o čom
svedčia kladné stanoviská, odborné vyjadrenia a súhiasy dotknutých orgánov štátnej správy. Podmienky
na umiestnenie a realizáciu stavby sú výsledkom zosúbadenia r6znych záujmov v území
a s prihliadnutim na budúce účinky stavby v území, najmä z hľadiska ochrany životného prostredia,
súladu urbanisticko architektonického ricšenia stavby s okolím, urČenia polohy stavby na pozemku aj
vo vzťahu k susednÝm stavbám.
K stavbe sa súhlasne vyjadriíi všetky dotknuté orgány štátnej správy a organizácie. Ich podmienky sú
zahrnuté vo vÝroku tohto rozhodnutia a navrhovateľ je povinný ich riadne dodržiavat‘. Z vyjadrení
a stanovísk dotknutých orgánov nevyplynula žiadna pochybnost‘ o nepriaznivom vplyve stavby a ani
o tom, že by navrhovaná stavba bola v území nevhodnou.
Po preskúmaní žiadosti stavebný úrad dospel k závoru, že návrh poskytoval dostatočný podklad pro
konanie a rozhodnutie vo veci, návrh posúdil z hl‘adiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb
požadovaného opatrenia v území a jeho dósledkov; preskúmal jeho súlad s príslušným
územnoplánovacím podkladom, posúdil, Či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu
a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzcnou schopnosťou pohybu
a orientácie a predpisom, ktoré ustanovujú hygienické. protipožiarne podmienky, dopravné podmienkv.
podmienky ochrany prírody. zabezpečil procesné práva účastnikov konania, dostatočne zistil skutkový
stav voci, a proto nie je d6vod na nevvdanie požadovaného rozhodnutia.
Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli predložené doklady, vvjadrenia a stanoviská:
žiadosť zo dňa 13.03.2017
doklad o ukradení správneho poplatku
—

—
—

-

—

—

-

-

-

-

-

-

-

kópia katastrálncj inap~
vÝpis z listu vlastníctva Č 5579
súhlas vlastníko~ susednýcli nehnulcľností s navrhovanou prestavbou
2 x projektová dokurnentácia vypracovaná Ing. arch. Jánom T;Čiakorn
vvjadrcnie Okresného úradu Malack~. odbor starostlivosti o životné prostredie. ochrana prírod3
a krajiny č. OU-MA-OSZP-2017/008033/GAJvI zo dňa 23082017
vvjadrenie Okresného úradu Malacky, odbor starostlivosli o životné proslredie. OH Č. OU-MA-OSZP
2017/006937 zo dňa 02.05.2017
rozhodnuíic Okresnélio úradu Malack‘t. pozemkovÝ a lesný odbor Č. OU-MA-PLO/20I7/0I3973~Pk-2
zodňa 31.10.2017
zmluva o združenej dodávke elektrin~ Č 121686809 zo dňa 08.05.2017
záväzné stano~tsko obce k vÝstavbe malých zdrojov zneČisťovania o~zdušia Č 1379/2017 Zo dňa
20. 12. 20 17
závázné stano~isko obce Č. 637/20 16 zo dňa 01.08.20 16
prehlásenie sta~ebného dozoru a mé

Obecn~ urad Lozorno. ako príslušn~ stavebný úrad, posudzoval predloženy navrh podľa * 37,
62 a 63 stavcbneho zakona a zistit. že umiestnením a uskutočňovanim stavb~ nic su ohrozené záujnu
spoločnosti ani neprinieranc obmedzené. či obrozené práva a oprávnené záujm\ učastnikov konania.
Správm poplatok podľa Zákona č 145/1995 Z. Z. O správnvch poplatkoch v znení ncskorších
predpisov položk~ 60 pism b) vo výške 50,00 EUR bol zapIaten~‘ dím 31.01.2018

POUČENIE
Proti tomuto rozhodnutiu sa v zrnvsle * 53 a * 54 Zak. Č. 71/1967 Zb. o správ~om konani
znení neskorších predpisov móžu účastníci konania odvolal‘ do IS di‘ň odo dím jeho doručenia na
Okrcsný úrad Bratislava, odbor výstavb~ a bvtovej politiky pisomným podaním na tunajší stavebn~
úrad. Toto rozhodmitie je po vyčerpaní riadnych opravn5 ch prostriedkov preskúmatel‘né príslušným
súdom.
V

Toto rozhodmitie bude doručené verejnou v~ hláškou a podra * 69 ods. 2 stavebného zákona vvvesené
po dobu IS dni na uradnej labuti obce Lozorno. Za deň doručenia rozhodnutia sa pokladá posledn~ deň
Jeho vyvesenia na uradnej tabuli.

Ľiibopi~

BEK

stai ta •bce
Doručuje Sa:
I.
Andrej Scbcchlebský, Tumianska 3,85107 Bratislava
vlastníci snsednÝch nehnutcľnosti:
2.
Radosla~ Bueht.,. l3lunseiilálska 24.811 07 Braiisla~a
3.
Alexandra Buchlo~á. Blumentálska 24.811 07 Bratislava
4.
Bi-anishn Bánsky, Mozartova 4194.13, Sil 02 Bratislava
5.
Bernard Flurhan,e 900 55 Lozorno č. 64
6.
Ján l-lurbanic. 900 55 Lozorno č. 203
7.
vlastnici 1,ozeinku parcela registra „C‘ Č. 8793 118 k. ú. Lozorno doničenie ~erejnou vyhláškou
8.
projektant: Ing. arch. Ján Tvčiak. Batkova I, 841 0l Bratislava
9.
stavebný dozor: Ing. Pcl~ Szabá. I3udatinska 63. 851 06 Bralisiava
dolknutě orgány šlálncj správy. sanlosprás3 a správeovia inžinierskvch sielt
10. Západoslovenská distrihučná a.~.. CtLlcnova 6. 81647 Braiislava
II. Okresný úrad \lalack~. odbor sIarosIli~osti o živouie prostredie, ochrana pnrod~ a krajiny. Záhorácka 2942 60A. VOl Oj Malacky
12. ()kresný úrad \laIaek~. odhorslarosllivosti o zivotnc prostredic, 011, Láhorácka 2942 6W~. 901 01 \Ialacky
13. Okresnýúrad NlaIaek~. pozenskon a lcsn~ odhoi‘.Záhorácka 2942 60.t 901 01 \laiackv
11. Obec j.o,ornt, ochrana uvzdušia. vodna sprava. I-II.,vná ulica Č. I. 900 55 lozorno
5. tu
l‘riloha: sittláeia Č. vyL resu \ 01

rnicrke I : 200 vvpracovana Ing. arch. Jánon, I‘včiakoin

Doručuje
I.
2,
3,

Sa:

Obec Lozorno zastúpená slarostoin So žiadosťou o vvvesenie tohto oznánienia
vlastnici pozemku parcela regisb‘a ..C“ Č 8793 118 L ú. Lozorno doničenie ver4iou vyhláškou
In

Priloha: siluaícia Č.

Obec Lozorno

výIu-esti

AOl v rnierke I : 200 vypracovaná Ing. arch. Jánorn Tyčiakuni

úradná tabuľa

—

zverejnenie po dobu 15 dní:

1

FED. 2018
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Internetová stránka obce Lozorno w‘w‘w.Iozorno.sk

1

FED. 2U~8

—

úradná tabuľa, zvercjnenie podobu J5 dní:

