
ZVEREJNENIE

Mestská časť Bratislava—Dúbravka ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“)
podFa II? ods. 1 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení

neskorších predpisov (d‘alej len „stavebný zákon“) v nadväznosti na 7a písm. 1) zákona č.
377/1990 Zh. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o hlavnom rneste“) a Či. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, v nadväznosti na
1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územně plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie a o zmene a doplnení zákona Č. 50/1976 Zh. o územnom plánovaní a stavehnom poriadku
(stavebný zákon), v znení ncskorších predpisov, v nadväznosti na * 2 písm. e) zákona Č. 4 16/2001
Z.z. o prechode niektorých pósobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územně celky,
v znení neskorších predpisov, týmto

Z V C ľ cj ň U j C

kópiu návrhu ajeho doplnenia, na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu:

„Obytný súbor Dubrawa — Hrubá lúka, Bratislava, Dúbravka“,
objekty: SOOS Verejné osvetlenie

SO 10 Podzemná garáž,

bez príloh, týkajúcej sa stavby, vo vzťahu ku ktorej sa uskutoČnilo posudzovanie vplyvov alebo
zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu.

Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú
sprístupnené na webovej stránke http://enviroportal.sk/skieia./

Táto informácia sa zverejňuje na úradnej tabuli mestskej Časti Bratislava—Dúbravka a na jej
webovom sídle www.dubravka.sk, a to do doby právoplatného ukonČenia konania.

Dátum zvereinenia fl I Á Dátum zvesenia
na úradnj tabuli: *J - \ z úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis: PeČiatka a podpis:

MIESTNY ÚRAD
mestská Časť

Bratislava - Dúbravka
Zattvná 2, 844 02 Bratislava

ičo; 00603406 Dič: 2020919120
-2-
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Marizil s.r.o., Budovateľská 1, 821 08 Bratislava

Mestská časť BA Dúbravka
stavebný úrad

Žatevná 2

‘ 84402 Bratislava

-
V Bratislave, 07.052018

zn.: Obytný súbor Dubrawa/KR

‘j
Vec:

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu »Obytný súbor Dubrawa- Hrubá lúka,

Bratislava, Dúbravka“, stavebné objekty SO 08 Verejné osvetlenie a SO 10 Podzemná garáž, k.ú.

Dúbravka

V zastúpení stavebníka, spoločnosti Dúbravy Residencia s.r.o., Mýtna 48,81106 Bratislava 1,

Vám podávam návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Obytný súbor Dubrawa

Hrubá lúka, Bratislava, Dúbravka“, stavebné objekty SOOS Verejné osvetlenie a SO 10 Podzemná

garáž na pozemkoch parc.č. 3423/47, 3423/29, 3423/46, 3423/409, 3423/267, 3423/273, 3423/296,

3423/330, 3423/326, 3423/333, 3423/340, 3423/410, 3423/371, 3423/350, 3423/362, 3423/411,

3423/379, 3423/389, 3423/388, 3423/24, 3423/233, 3423/48, kú. Dúbravka.

Stavba bola povolená stavebným povolením č. SU-3740/14/2016/G-10/Ma, ktoré vydala Mestská

časť Bratislava-Dúbravka dňa 02.03.2016, právoplatné dňa 31.03.2016, zmena stavby pred

dokončením bola povolená stavebným povolením č. SU-16991/549/2017/Zm/Ma, ktoré vydala MČ

Bratislava- Dúbravka dňa 27.112017, právoplatné dňa 02.01.2018.

Meno a adresa stavebníka:

Dúbravy Residencia s.r.o., IČO 44 289 723, Mýtna 48, 811 06 Bratislava 1

II. Názov a miesto stavby:

Názov stavby-. „Obytný súbor Dubrawa- Hrubá lúka, Bratislava, Dúbravka“

objekty: SOOS Verejné osvetlenie

SO 10 Podzemná garáž

Miesto stavby; 3423/47, 3423/29, 3423/46, 3423/409, 3423/267, 3423/273, 3423/296, 3423/330,

3423/326, 3423/333, 3423/340, 3423/410, 3423/371, 3423/350, 3423/362, 3423/411, 3423/379,

3423/389, 3423/388, 3423/24, 3423/233, 3423/48, k.ú. Dúbravka

Ing. Mana Zilínkova /

konateľka Z
MrIziI sr.o.

Budo1,atr3Xá I
821 08 BratEslava 2

iČO; 47142 049
‚

oič 2023761795
Pn/ohy:

• dohoda o plnomocenstve
• 2xkópiaSP

Zapisaná v Obchodnom registri OS BA I IČO: 47 142 049 Tel.: 0905 660 751
Odd.: Sro, vl. Č.: 88992/B DIČ: 2023761795 e-mail: xmariziisroupcmail.sk
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Marizil s.r.o., Budovateľská 1, 821 08 Bratislava

Mestská časť BA Dúbravka
•

stavebný úrad
Žatevná 2

• 54402 Bratislava

V Bratislave, 14.05.2018

/ ‚J Zn.: Obytný súbor Dubrawa/KR
/ ‘íi -SOO8aSO10—dopl.

Vec:

Doplnenie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu ‚Obytný súbor Dubrawa- Hrubá
lúka, Bratislava, Dúbravka“, stavebné objekty SO 08 Verejné osvetlenie a SO 10 Podzemná garáž,
k.ú. Dúbravka

V zastúpení stavebníka, spoločnosti Dúbravy Residencia s.r.o., Mýtna 48,81106 Bratislava 1,
Vám dopĺňam návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Obytný súbor Dubrawa- Hrubá
lúka, Bratislava, Dúbravka“, stavebné objekty SOOS Verejné osvetlenie a SO 10 Podzemná garáž na
pozemkoch parc.č. 3423/47, 3423/29, 3423/46, 3423/409, 3423/267, 3423/273, 3423/296,
3423/330, 3423/326, 3423/333, 3423/340, 3423/410, 3423/371, 3423/350, 3423/362, 3423/411,
3423/379, 3423/389, 3423/388, 3423/24, 3423/233, 3423/48, kú. Dúbravka o doklad o úhrade
správneho poplatku.

‘J ĺ%
Ing. Mária Zilinková

konateľka

cr.o.
BLJdOV$Wfská I

82) 08 Br2isava 2
CP 47142049

DI 2O2376i7g

PrYohy:
• doklad o úhrada správneho poplatku

Zapísaná v Obchodnom registri OS BA I IČO: 47 142 049 Tel.: 0905 660 751
Odd.: Sro, vl. Č.: 88992/B DIČ: 2023761795 e-mail: x.marizilsro@upcmail.sk
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23 O7 2018 Marizil s.r.o., Budovatefská 1, 821 OB Bratislava

e
Mestská časť BA Dúbravka
stavebný úrad
Žatevná 2
844 02 B r a t i 5 I a v a

V Bratislave, 20.07.2018
Zn.; Obytný súbor Dubrawa/KR

-5008 a SO 10— dopl. 2

Vec:
Doplnenie návrhu na vvdanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „ObVtny súbor Dubrawa- Hrubá
lúka, Bratislava, Dúbravka“, stavebné obiekty SO 08 Verejné osvetlenie a SO 10 Podzemná garáž,
k.ú. Dúbravka

V zastúpen stavebníka, spoločností Dúbravy Residencia s,r.o., Mýtna 48, 81106 Bratislava 1,
Vám v zmysle vašej výzvy č. SU-8640/3394/2018/Ma zo dňa 06.06.2018 doplňam návrh na vydanie
kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Obytný súbor Dubrawa- Hrubá lúka, Bratislava, Dúbravka“,
stavebné objekty SOOS Verejné osvetlenie a SO 10 Podzemná garáž na pozemkoch parc.č. 3423/233,
3423/24, 3423/268, 3423/269, 3423/29, 3423/291, 3423/329, 3423/330, 3423/331, 3423/332,
3423/333, 3423/334, 3423/400, 3423/409, 3423/410, 3423/411, 3423/46, 3423/47, 3423/48, k.ú.
Dúbravka o požadované údaje a priložené doklady:
1. písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania,
2. predpokladaný termĺn dokončenia stavby: stavba bola ukončená ku dňu 29.06.2018,
3. termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby: 31.08.2018,
ostatné doklady sú predložené podľa priloženého zoznamu v priloženom šanone a sú označené
poradovým čislom pre Iepšiu orientáciu.
K návrhu prikladám 2 x PO skutočného vyhotovepia stavby vrátane predpisaných skúšok a revízii
a tiež certifikátov a vyhláseni o zhode. Cf St ‚E9

Zároveň upravujem znenie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia, nasledovne:
Póvodné znenie:
Miesto stavby: 3423/47, 3423/29, 3423/46, 3423/409, 3423/267, 3423/273, 3423/296, 3423/330,
3423/326, 3423/333, 3423/340, 3423/410, 3423/371, 3423/350, 3423/362, 3423/411, 3423/379,
3423/389, 3423/388, 3423/24, 3423/233, 3423/48, kú. Dúbravka
Nové znenie:
Miesto stavby: 3423/233, 3423/24, 3423/268, 3423/269, 3423/29, 3423/291, 3423/329, 3423/330,
3423/331, 3423/332, 3423/333, 3423/334, 3423/400, 3423/409, 3423/410, 3423/411, 3423/46,
3423/47, 3423/48, k.ú. Dúbravka

S pozdravom
I

Ing. Mária Zilinková ) ‚1:i«(-‘
konatell<a,r

Budcvatrská 1
a21 ce Sťat java 2
ičo 47142 0.ID
rÝ 7fl27IJ5

Zapisaná v Obchodnom registri OS BA I Čo: 47 142 049
Odd.: Sro, vl. Č.: 88992/B DIČ: 2023761795

jji“tflV ů rad,

2

Tel:0905660751
e-mail: x.marizilsroupcmaiI.sk
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• písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania Z2
• čierny šanon - doklady podra zoznamu
• 2 x PD skutočného vyhotovenia vrátane revízii, odb. skúšok, certifikátov a prehlásení o zhode (U
• 1 CD — projekt skutočného vyhotovenia ()

Zapisaná V Obchodnom registri OS BA I ičo: 47 142 049 Tel.: 0905 660 751
Odd.: Sro. vl. Č.: 88992/B Dič: 2023761795 e-mail: x.mariziIsroupcmaiisk



— podl‘a rozdel‘ovníka

Vaše číslo/zo dňa Naše číslo Vvhavujeflinka Bratislava
- / 09.0520] 8 SU- I 666/3391/201 SliMa lnu.NkeľníkovĹJ6OlOl 168 30. júla 2018

V cc

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Mestská časť Bratislava—Dúbravka ako príslušný stavebný úrad (ďalej len ‚.stavehný úrad“)

podfa 117 ods. J zákona č. 50/1976 Zh. o územnorn plánovaní a stavebnom poriadku. v zncní
neskorších predpisov (ďalei len „stavebný zákon“) v nadväznosti na 7a písm. 1) zákona č.
377/1990 Zh. o hlavnorn meste Slovenskej republiky Bratislave, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o hlavnom meste“) a Čl. 67 štaLútu blavného mesta Bratislavy, v nadvĹiznosti na
I písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územně plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na 2 písm. e) zákona č.
4 16/2001 Z.z. o prechode niek(orých pósobností z orgánov štátnej správy na obce ana vyššie
územně celky, v znení neskorších predpisov, oznamuje, že

stavebník: spoločnosť Dúbravy Residencia, s.r.o., Mýtna 48, 811 06 Bratislava 1,
fCO 44 289 723,

ktorého zastupuje: spoločnosť Marizil s.r.o., BudovatcFská 1, 821 08 Braislava 2,

podal dňa: 09.05.20 IS návrh na vydanie kolaudaČného rozhodnutia.

na stavbu: „Obytný súbor Dubrawa — Hrubá lúka, Bratislava. Dúbravka“,

objekty: So 08 Verejné osvetlenie
SO 10 Podzemná garáž,

rniesto stavby: na pozemkoch registra CKN parckl Č. 3423/233. 3423/24,3423/268.
3423/269.3423/29. 3123/291,3423/329, 3423/330.3423/331, 3123/332.
3423/333,3123/331, 3423/400,3423/409, 3423/410,3423/411, 3423/46,
3423/47, 3423/48 ka(astrálne územie Dúbravka, Bratislava ďalej kú.
Dúbravka, Bratislava).

účel stavby: nebytová budova — podzemná garáž (* 43c ods. (1) písm. d) stavebného
zákona),
inžinierska stavba — miestne rozvody elektriny, stožiare (* 43a ods. (3)
písm. i) stavebného zákona),



na stavbu bob mestskou časťou Bratislava—Dúbravka vydané:
- územné rozhodnutie Č. SU-5536/83/2015/U-14/Ma ze dňa 31. marca 2015, které nadobudlo

právoplatnosť dňa 05.05.20 15,
- stavebné povolenie vydané Č. SU-3740/l4/2016/G-10/Ma zo dňa 02. marca 2016, ktoré

nudobudlo právoplatnosť dňa 31.03.2016,
- zmenu stavby pred dokončením č. SU-16991/54912017/ZrnIMa zo dila 27. novemhra 20!?,

která nadohudla právoplatnosi dňa 02.01.2018,
popis stavby:
SO 08 Verejné osvetlenie
Stavbu rieši osvetlenie motorových a nemotorových komunikácií, které sú rozdelené clo [roch čutí
Cl, C2, C3, križovatiek, prechodov pre chodcov (Kl až K7), parkovísk medzi bytovými domarni
(P1 až P7) a koridor a chráničky pre slaboprúdové prípojky.
SO 10 Podzemná 2aráž
Ide o stavbu dvojpodlažnej podzernnej garáže o kapucite 135 parkovacích miest, z toho je 13
parkovacích miest vyhradených prc telesne postihnutých.
Na I .podzcmnom podlaží sa nachúdza 79 parkovacích rniest, z toho je 9 parkovacích miest
vyhradených pre telesne postihnutých.
Na 2.podzemnom podlaží sa nachádzu 56 parkovacích miest, z toho sil 4 parkovacie rniesta
vyhradené pre telesne postihnutých.

Na stavbu bole vydané, Okresným úradom Bratislava, odbor starostlivosti o životné
prosiredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zbožiek životného prostredia, v zist‘ovacom
konaní rozhodnutie č. OU-BA-OSZP3-2014/077874/FIL/IV-EIA zo dňa 19.11.2014.

Uvedeným dňom holo začaté kolaudačně konanie.
Stavebný úrad v súlade s * 80 stavebného zákona a IS ods. 3 zák. č.7l/1967 Zb. o

správnom konaní, v znení neskorších predpisov, oznamuje začatie kolaudačného konania a zároveň
vytyčuje ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním, které sa uskutoČní dňa

16. augusta 2018 (štvrtok) - o 10,00 hod.,

so stretnutím pozvaných priame na stavbe, na Agátovej ulici (doprava za križovatkou ulíc Pri
Hrubej lúke a Agátová ul.), v mestskej časti Bratislava—Dúbravka.

V zmysle 80 ods. 2 stavebného zákona sa účastníci konania a dotknuté orgány
upozorňujú, že námietky a stanoviská móžu uplatniť najneskór pri ústnom pojednávaní, inak sa na
ne neprihliadne.

Súčasne žiadame Okresný úrad Bratislava. odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia. ktorý vydal v zisťovacom
konaní rozhodnutie Č. OU-BA-OSZP3-2014/077874JF1L/IV-EIA ze dňa 19.11.2014. aby ku
konaniu zaslal závdzné stanovisko.

Ak sa niektorý z účustníkov konania nechá zastupovuť, predloží jeho zástupca pInů moc s
podpisom toho účastníka konania, který sa nechá zastupovať.

Zároveň pozývame na kolaudačné konanie projektanta a zhotovitefa stavby,
prostredníctvorn stavebníka stavby, resp. osobu vykonávajúcu stavebný dozor (v prípade
uskutočňovania stavby svojpomocou).

K miestnemu zisťovaniu je stavebník povinný zubezpečiť splnenie podmienok ustanovení *
75a ods.4 a * Stb stavebného zákona.

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

9



Oznámenie sa doručí:

L Účastníkom konania:
1. stavebník: spotočnosť Dúbravy Residencia, s.r.o., Mýtna 48, 811 06 Bratislava 1, ICO

44289723, ktorého zastupuje spoločnosť Marizil s.r.o., Budovateľská 1,821 08 Bratislava 2
2. Cyklokoalícia, Karadžičova 6,821 08 Bratislava 2

II. Dotknutým orgánorn, správ com IS, organizáciám:
I. Hasičský a záchranný útvar hl. ni. SR Bratislavy, Radlinského 6, Sl I 07 Bratislava I
2. lnšpektorát 1ráce Bratislava. Za kasárňou I, 832 64 Bratislava 3
3. Rcgionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavnó mesto SR so sídlorn v Bratislave,

Ružinovská 8, 82009 Bratislava 29, P.O.BQX 26
4. Hlavné mesto SR Bratislava. Primaciálne nám. . 1, 814 99 Bratislava 1, zas(úpcné primátorom
5. Krajské riaditcfstvo PZ v BA - Krajský dopravný inšpektorát, Dopravno—inžinierske oddelenic,

Spiiúlska ul. č. 14,81228 Bratislava I
6. Okresný úrad Bratislava. odbor starostlivostí o životné prostredie, orgán odpadového

hospodárstva, Tornášikova č. 16, 832 05 Bratislava 3
7. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a

vyhraných zložick životného prostredia. Tomúšikova č. 16, 832 05 Bratislava 3 + prílohy

Co: - spis

Prílohv prc Okresný úrad Bratislava. odbor starostlivosti o životné prostredie. oddelcnie ochrany
nrírodv a vvhran*h zložiek životného prostredia:
— písomné vyhodnotcnie pripomienok k návrhu na začatie kolaudačného konania, určených v

záverečnom stanovisku
— projektová dokumentácia na CD nosiči
— návrh na začatie kolaudačného konania

Vcrcjná vyhláška

Toto oznámcnie Sa zverejňuje na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava—Dúbravka, do
doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Dátum zverejnenia Koniec zverejnenia
na úradnej tabuli: na úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

MIESTNY ÚRAD
me;tská Časť

rafls a\a - Dúbravka
žatevná 2, 844 02 biai.isjaya

Ičo: 00603406 Dič: 2020919120
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