
OBEC MARIANKA 
Školská 32, 900 33 Marianka 

 
 

Č.j.:SÚ-2019/471/Po                                                                                             Marianka 07.08.2019 

 

 

Vec: 

Oznámenie o začatí konania 

Obec Marianka ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona  

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, (ďalej len 

stavebný zákon) v spojení s ustanovením § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe 

pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona podľa 

§68 stavebného zákona a podľa §18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov (ďalej len správny poriadok) oznamuje  

 

        začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením 
 

 

na stavbu:  Revitalizácia Bystrickej ulice"  pre stavebníka spoločnosť Prvá Mariatálska 

prevádzková s.r.o., Školská 32, 900 33  Marianka, IČO 46 168 907, ktorá sa bude realizovať na 

pozemku parc. č. 374, 445, 446/1, 439/9, 438/3, 438/8, 438/1, 433/3, 432/2, 429/1, 428/1, 423/2, 

422/1, 416, 411/1, 410, 406/1 a 403 k.ú. Marianka 
O zmenu stavby pred dokončením požiadal stavebník  tunajší stavebný úrad písomne dňa   

Na stavbu bolo Obcou Marianka – stavebným úradom v Marianke vydané právoplatné stavebné 

povolenie č.j. SÚ-B/2013-15/1302 právoplatné  dňa 07.05.2015 pre stavebníka Prvá Mariatálska 

prevádzková s.r.o., Školská 32, 900 33  Marianka, predĺženie lehoty výstavby Č.j.:SÚ-2019/129/1/Po 

zo dňa 27.02.2019.  

Zmena stavby bude realizovaná podľa projektu dokumentácie, ktorú vypracoval 03/2019 Ing. Marek 

Mojto, PINEL sro, Viedenská cesta 257/1869, 851 01 Bratislava 

 

Zmena 

zmena stavby spočíva v: 

- zmene stavebníka v časti "preložka vzdušného vedenia NN" 

- výmena aktuálnej situácie podľa aktuálneho geometrického zamerania 

- úprava existujúcej trasy vzdušného NN vedenia 

- posun stĺpa vzdušného NN vedenia  

- úprava polôh stĺpov a PRIS na križovatke pri pozemku parc. č. 425/1, 423/2 

- úprava polôh stĺpov a PRIS, RE pri pozemku parc č. 926/6  

- posun poistkových a elektromerových skríň pri pozemku parc.č. 401/3 

 

- zmena stavebníka z Prvá Mariatálska prevádzková s.r.o., Školská 32, 900 33  Marianka, IČO46 

168 907  na Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 

 

Rozsah, obsah a ostatné podmienky v uvedenom stavebnom povolení mimo uvedenej úpravy ostávajú 

bez zmeny.  

 

 
          Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade v Marianke v stránkových 
hodinách.  
Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7  pracovných dní odo dňa doručenia 
tejto výzvy zápisom do protokolu, alebo písomným podaním na tunajšom stavebnom úrade do daného 
termínu. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a dotknuté 
organizácie.  
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V súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona, ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený so  

začatím stavebného konania, neoznámi v určenej dobe svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa 

za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 

 

 

 

 
                                                                                                     Ing. Dušan Statelov 
                                                                                                         starosta obce 
                                                                                                                v.r. 
 
 
Toto oznámenie má charakter verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
obce a zároveň spôsobom v mieste obvyklým (internetová stránka Obce Marianka – 
www.marianka.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia písomnosti. 
 

 
 
oznámenie bolo vyvesené dňa:         09.08. 2019        na:   internetovej stránke Obce Marianka  www.marianka.sk  

 

úradnej tabuli Stavebného úradu Marianka umiestnenej pri 

budove Obecného úradu v Marianke 

 

 

 

 

 

 

 

  

oznámenie bolo zvesené dňa:  ................................ na:  internetovej stránke Obce Marianka  www.marianka.sk  

 

úradnej tabuli Stavebného úradu Marianka umiestnenej pri 

budove Obecného úradu v Marianke 

 

 

 

vybavuje: Pospišová, tel.: 02 / 60 200 926, e-mail.: lucia.pospisova@stupava.sk 

 

prílohy: situácia 

 

 

 

 

Doručuje sa: 

1. Prvá Mariatálska prevádzková s.r.o., Školská 32, 900 33  Marianka - stavebník (vz. Západoslovenská 

distribučná a.s.), doručuje sa verejnou vyhláškou 

2. Obec Marianka — so žiadosťou o vyvesenie a zverejnenie tohto rozhodnutia  

3. PINEL s.r.o., Viedenská cesta 257/1869, 851 01 Bratislava —Ing. Marek Mojto - projektant -  doručuje sa verejnou 

vyhláškou  

4.  

 

Osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov 

a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť zmenou stavby priamo dotknuté 

– doručené verejnou vyhláškou: 

 
5. Vlastníci pozemku parc. č.:446/1,  k.ú.: Marianka, reg. „E“ KN– doručenie verejnou vyhláškou 

6. Vlastníci pozemku parc. č.: 445,    k.ú.: Marianka,  reg. „E“ KN– doručenie verejnou vyhláškou 

7. Vlastníci pozemku parc. č.: 403,    k.ú.: Marianka,  reg. „E“ KN– doručenie verejnou vyhláškou 

8. Vlastníci pozemku parc. č.: 423/1,  k.ú.: Marianka,  reg. „E“ KN– doručenie verejnou vyhláškou 

9. Vlastníci pozemku parc. č.: 439/9,  k.ú.: Marianka, reg. „C“ KN– doručenie verejnou vyhláškou 

http://www.stupava.sk/
http://www.stupava.sk/
http://www.stupava.sk/


  3  

10. Vlastníci pozemku parc. č.: 438/3, k.ú.: Marianka, reg. „C“ KN– doručenie verejnou vyhláškou 

11. Vlastníci pozemku parc. č.: 438/23, k.ú.: Marianka, reg. „C“ KN– doručenie verejnou vyhláškou 

12. Vlastníci pozemku parc. č.: 438/22 , k.ú.: Marianka, reg. „C“ KN– doručenie verejnou vyhláškou 

13. Vlastníci pozemku parc. č.: 438/1,  k.ú.: Marianka, reg. „C“ KN– doručenie verejnou vyhláškou 

14. Vlastníci pozemku parc. č.: 433/4, k.ú.: Marianka, reg. „C“ KN– doručenie verejnou vyhláškou 

15. Vlastníci pozemku parc. č.: 433/3, k.ú.: Marianka, reg. „C“ KN– doručenie verejnou vyhláškou 

16. Vlastníci pozemku parc. č.: 432/3 , k.ú.: Marianka, reg. „C“ KN– doručenie verejnou vyhláškou 

17. Vlastníci pozemku parc. č.: 429/1,  k.ú.: Marianka, reg. „C“ KN– doručenie verejnou vyhláškou 

18. Vlastníci pozemku parc. č.: 429/6, k.ú.: Marianka, reg. „C“ KN– doručenie verejnou vyhláškou 

19. Vlastníci pozemku parc. č.: 423/9, k.ú.: Marianka, reg. „C“ KN– doručenie verejnou vyhláškou 

20. Vlastníci pozemku parc. č.: 428/1, k.ú.: Marianka, reg. „C“ KN– doručenie verejnou vyhláškou 

21. Vlastníci pozemku parc. č.: 432/3 , k.ú.: Marianka, reg. „C“ KN– doručenie verejnou vyhláškou 

22. Vlastníci pozemku parc. č.: 429/1,  k.ú.: Marianka, reg. „C“ KN– doručenie verejnou vyhláškou 

23. Vlastníci pozemku parc. č.: 422/4, k.ú.: Marianka, reg. „C“ KN– doručenie verejnou vyhláškou 

24. Vlastníci pozemku parc. č.: 416/4, k.ú.: Marianka, reg. „C“ KN– doručenie verejnou vyhláškou 

25. Vlastníci pozemku parc. č.: 415/2 , k.ú.: Marianka, reg. „C“ KN– doručenie verejnou vyhláškou 

26. Vlastníci pozemku parc. č.: 412/3,  k.ú.: Marianka, reg. „C“ KN– doručenie verejnou vyhláškou 

27. Vlastníci pozemku parc. č.: 411/4, k.ú.: Marianka, reg. „C“ KN– doručenie verejnou vyhláškou 

28. Vlastníci pozemku parc. č.: 410/2, k.ú.: Marianka, reg. „C“ KN– doručenie verejnou vyhláškou 

29. Vlastníci pozemku parc. č.: 406/3 , k.ú.: Marianka, reg. „C“ KN– doručenie verejnou vyhláškou 

30. Vlastníci pozemku parc. č.: 407/5,  k.ú.: Marianka, reg. „C“ KN– doručenie verejnou vyhláškou 

 

Dotknuté orgány a organizácie 

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

32. SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, Bratislava 

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

34. Okresný úrad Malacky, Odbor starostlivosti o ŽP, OPaK, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky 

35. Okresný úrad Malacky, Odbor starostlivosti o ŽP, OH, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky 

36. Okresný úrad Malacky, Odbor starostlivosti o ŽP, voda, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky 

37. Sitel, s. r. o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava 

38. VTR - Komunikačné systémy, spol. s r. o., Zelinárska 8, 821 08 Bratislava 

39. Orange Slovensko a.s., správca PTZ – Michlovský, spol. s r. o., UC 1 – údržbové centrum Piešťany, Letná 9,  

       921 01 Piešťany; 

40. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 

41. Rainside, spol. s r. o., Teslova 43, 821 02 Bratislava 

42. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 

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

44. OR HZ Malacky, Legionárska 6, 901 01 Malacky 

45. GLOBAL ENERGY, s. r. o., Bajkalská 11, 821 02 Bratislava 

46. tu 
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