Obec Ivanka pri Dunaji
Stavebný úrad
Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Č. j. : Výst. 4028-15-Kt

Dňa: 9.4.2018

Okresný úrad
Odbor výstavby a bytovej politiky
Tomášikova 46
832 05 Bratislava
Vec: zaslanie spisového materiálu
Obec Ivanka pri Dunaji, stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 Zák. č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov obdržala
žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na„ Obytná zóna Dombale I./ Bytový komplex Dubaj
Ivanka pri Dunaji „ na pozemku parc. č. 1501, 1502, 1529, 1582, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659,
1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 508/2, 559/20, 669/5, 1503, 1504, 1505 v kat. území Ivanka pri
Dunaji.
Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky rozhodnutím č.OU-BA-OVBP22017/56865/ZAV zo dňa 18.09.2017 rozhodnutie č.Výst.4028-15-Kt zo dňa 23.02.2017 zrušil a vec
vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie.
Stavebný úrad oznámil podľa § 36 ods.2 stavebného zákona dňa 1.12.2017 začatie územného
konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy . Účastníci
konania vzniesli pripomienky. Stavebný úrad vydal dňa 2.2.2018 územné rozhodnutie.
Stavebný úrad Ivanka pri Dunaji obdržal v zákonom stanovenej lehote odvolania Občianskeho
združenia Triblavina , Združenia domových samospráv vz Marcel Slávik, Obec Bernolákovo, Mgr.
Lucia OsvaldováIng. Mariana Štefanidesová , voči rozhodnutiu Obce Ivanka pri Dunaji č.j. 4028-15Kt.
Stavebný úrad listom v súlade s § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku, v znení
neskorších zmien (ďalej len „správny poriadok“), upovedomil ostatných účastníkov konania o obsahu
podaného odvolania a vyzval ich, aby sa k nemu vyjadrili v stanovenej lehote. V stanovenej lehote
stavebný úrad obdržal vyjadrenia.
V súlade s § 57 ods. 2 správneho poriadku Vám predmetné odvolanie, spolu s výsledkami
doplneného konania a so spisovým materiálom, zasielame v prílohe.
V prípade potreby, na požiadanie, sú pracovníci stavebného úradu pripravení podať vysvetlenie
k prejednávanej veci aj osobne.

Ing. Ivan Schreiner
starosta obce
Vybavuje Ing. Kutšálová,

