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MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA-DÚBRAVKA
Žawvnú 2, 84402 Bratislava

Naše Číslo Vybavuje I linka
Horváthová/60 10 I 169

v Braiislave
01.07. 20 19

Váš lkt / zo dňa

Vec: stavba: „So 05 Stavebné úpravy spevnených plöch a parkovísk“ — zverejnenie návrhu
na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade v súlade s *35 ods. 2 stavebného zákona

Navrhovatef: spoločnosť s obchodným menom Griffin s.r.o., so sídlom Štúrova 11,
81! 02 Bratislava. v zastúpenf Ing. Peter Zachariáš, Matejkova 30, 841 05 Bratislava, podal
dňa 17.06.20 19 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu,, Prístavba, nadstavba
a stavebné úpravy jestvujúcich objektov na Zariadenie sociálnych služieb a špecializované
zariadenie Dúbravka — Hlavica“ objek „SO 05 Stavebné úpravy spevnených plůch a
parkovísk“ na pozemkoch CKN parciel Č. 3610/24, 3610/20, 3610/15, 3610/11, 3610/1,
3610/10, 3610/12, 3610/13, 3610/19, 3610/25, 3610/7, 3610/26, 3610/27, 3610/14,
katastrálne územie Dúbravka, Bratislava, pre ktorú bob vydané Okresným úradom
Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia v zisťovacom konaní rozhodnutie Č. OU-BA-OSZP3-
20l6/074295/SINIV-EIA z 19.09.2016, ktoré je zverejnené na webovej stránke
http://enviroportal.skJskJeia./

Do podkladov konania možno nahliadnuť na ul. Pri kríži 14— na stavebnom úrade Č. dv. 211,
v stránkové dni
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St : g00
— 1200 1300_ 1600, Štv: j300_ 160.

Prí)oha: kópia návrhu na vydanie kolaudačněho rozhodnutia zo dňa 17.06.2019

Táto informácia sa Zverejňuje na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti
Bratislava—Dúbravka www.dubravka.sk do doby právoplatného ukončenia konania.

Dátum zverejnenia
na úradnej tabuli:
PeČiatka a podpis:

Žatevná 2
843 02 RratiIava

Tele fón
02/ 6920 2501

Verejná vyhláška

E-niail
siarusti@dubravka.sk

Dátum zvesenia
z úradnej tabuli:
Pečiatka a podpis:

Internet
www.Ju%ravkask



Žiadateľ: Griffin s.r.o., Štúrova 11,811 02 Bratislava, vzastúpeniPeterZachariáš
— splnomocnený zástupca
Tel. číslo: ÷421 903 226 980
Adresa (sídlo), Matejkova 30, 841 05 Bratislava e mail

peter zacharias3gmaiL com

Mestny úrad Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Mestské Časť Bratislava-Dúbravka Stavebný úrad

Zatevná 2
17 -06- 2019 844 02 Bratislava 42

Plchyfl
ĺrIwbas: tV1_ V Bratisiave, dňa 17.06.2019

Vec:
Návrh na wdanie kolaudačnéhĎ rozhodnutia v súlade s 79 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poňadku (stavebný zákon) v zneni neskorších
predpisov a podľa 17 whláškv Č. 453/200 Q Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona.

N meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) navrhovateľa:

Griffin, s.r.o., Štúrova 11,811 02 Bratislava

Tel: + 421 903 226 980

BI označenie ( názov ) stavby: „Zariadenie sociálnych služieb

a špecializované zariadenie Dúpravka-Hlavica“ prístavba, nadstavba

a stavebné úpravy jestvujúcich objektov, stavebný objekt SO 05 Stavebné

úpravy spevnených plöch a parkovisk“.

miesto stavby ( obec, ulica): Bratislava - Dúbravka

parc. čísla pozemkov, na ktorých je stavba zrealizovaná: p2. 3610124

3610120, 3610115, 3610111, 3610I1, 3610110, 3610Í12, 3610I13, 3610119, 3610125,

361017, 3610126, 3610127, 3610I14, všetky k.ú. Dúbravka

CI Číslo stavebného povolenia: SU-16882133I1I2018IMa zo dňa: 31 .01 .2019

čislo povolenia zmeny stavby pred dokončením zo dňa

číslo územného rozhodnutia: SU-3645159312017IU-lIHr zo dňa: 27.04.2017

DI predpokladaný termín dokončenia stavby: 19.02.2019

El termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby:

15.02.2019

Fl Údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka NIE

Ak áno, čas jej trvania -

CI lné údaje:



• rozpočtový náklad stavby: 85 tis. EUR

• meno a adresa projektanta: Ing. Martin Uličný, endis, s.r.o., Roľnícka

486/43, 031 05 Liptovský Mikuláš

• meno a adresa odborného stavebného dozoru stavby: ing. Emil Marek,

QM projekt s.r.o., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava

• meno a adresa zhotovitera stavby: CONCO Services, s.r.o., Miletičova

5/B, 821 08 Bratislava

Prehlásenie: Prehlasujem, že údaje uvedené v návrhu sú pravdivé.

Peter Zachariáš
splnomocnený zástupca


