
ZVEREJNENIE 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako príslušný stavebný úrad ( ďalej len „stavebný úrad") 
podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") v nadväznosti na § 7a písm. i) 
zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste") a čl. 67 štatútu hlavného mesta Bratislavy, 
v nadväznosti na§ 1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné 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. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností 
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v znení neskorších predpisov, 
týmto v súlade s ustanovením§ 35 ods. (2) stavebného zákona 

zverejňuje 

kópiu žiadosti o začatie územného konania o umiestnení stavby, ktorá sa týka stavby: 

,,SAND RESORT DÚBRAVKA" 
Agátová ul. Dúbravčice - sever, MČ Bratislava-Dúbravka 

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/sk/eia./ 

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 zverejnenia 
na úradnej tabuli: 
Pečiatka a podpis: 

Dátum zvesenia 
z úradnej tabuli: 
Pečiatka a podpis: 
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stave ny ura 
Žatevná 2 
844 02 Bratislava 

D~tum: 4 -09- 2017 

VEC: Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom „SAND RESORT DÚBRAVKA" 

V zastúpení navrhovateľa: Park Villa s.r.o., so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava, si Vás 
dovoľujeme požiadať o vydanie územného rozhodnutia na stavbu s názvom „SAND RESORT 
DÚBRAVKA", v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona. 

I. Navrhovateľ: 

II. Miesto stavby: 
III. Parcelné č. 

IV. Projektant: 

Park V illa s.r.o., so sídlom Poštová 3, 811 06 Bratislava 
Agátová ul., Dúbravčice - sever, MČ Bratislava - Dúbravka 
hlavné stavebné objekty: 
KN C pare. č. 3468/2, 3468/7, 3469/2, 3469/5, 3470/3, 3470/18, 3471/2 v k. ú. 
Dúbravka (mimo zastavaného územia obce), 
dopravná a technická infraštruktúra na po=emkoch: 
KN C pare. č. 3448/116, 3465/5, 3466, 3447/3 v k. ú. Dúbravka (v extraviláne), 
KN E pare. č. 4424/202, 3232/100, 3192/100, 3201, 3200, 3199/6, 3195/2 
v k. ú. Dúbravka (v extraviláne) 
Ing. arch. Juraj Benetin, Compass s.r.o., Bajkalská 29/E, 821 O I Bratislava 
autorizovaný architekt, r.č. 1769 AA (DUR 04/2016 rev.07/2017) 

V. Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky, dodávateľ bude vybraný vo výberovom konaní 

Vl. Základné údaje o stavbe: 
Polyfunkčný súbor s nachádza v severnej časti k.ú. Dúbravka, priamo susedi s Agátovou ulicou. Ide 
o výstavbu bytového domu, objektov apartmánového domu a 29 samostatných depandance hotela. Hlavné 
objekty má tvar písmena E a skladá sa z 3 samostatných, od dilatovaných a nezávyslich stavebných 
objektov SO O 1, SO 02 a SO 03. Navrhovaná zástavba bude dopravne napojená na Agátovú ulicu. 

SO O l Bytový dom: 
Bytový dom sa umiestňuje pozdÍžne s Agátovou ulicou. Bude mať jedno podzemné podlažie a 4 
nadzemné podlažia. Bytový dom bude mať pôdorys tvaru L a zastrešený bude plochou strechou. 
Podzemné podlažie bude prevádzkovo prepojené s podzemným podlažím objektov SO 02 a SO 03. Garáž 
bude mať zriadený jeden vjazd z navrhovanej komunikácie napojenej na komunikáciu Agátová. 
V spoločnej garáži bude pre objekty SO 01 až SO 03 celkovo umiestnených 131 parkovacích miest. Vstup 
do bytového domu bude z 1. PP. V suteréne sa umiestňuje garáž, sklad a TZB priestory. Na 1.-4. NP bude 
celkovo umiestnených 66 bytových jednotiek a kobky/skladové priestory. Nadzemné podlažia budú 
terasovito ustupovať. 7 BJ bude ]-izbových, 11 BJ bude 1,5-izbových, 29 BJ bude 2-izbových, 6 BJ bude 
3-izbových a 5 BJ budú 4-izbové. 



SO 02 Apartmánoyý dom: 
Apartmánový dom sa umiestňuje pozdÍžne s Agátovou ulicou, vedľa bytového domu. Bude mať jedno 
podzemné podlažie a 4 nadzemné podlažia. Apartmánový dom bude mať pôdorys tvaru T, zastrešený 
bude plochou strechou, nadzemné podlažia budú terasovito ustupovať. Podzemné podlažie bude 
prevádzkovo prepojené s podzemným podlažím objektov SO OJ a SO 03. V suteréne sa umiestňuje garáž, 
centrálna recepcia, sklad, práčovňa. Na 1.-4. NP bude celkovo umiestnených 37 apartmánov 
a kobky/skladové priestory. 

SO 03 Apartmánoyý hotel: 
Apartmánový hotel sa umiestňuje pozdÍžne s Agátovou ulicou, vedľa apartmánového domu SO 02. Bude 
mať jedno podzemné podlažie a 4 nadzemné podlažia. Apartmánový hotel bude mať pôdorys tvaru L, 
zastrešený bude plochou strechou, nadzemné podlažia budú terasovito ustupovať. Podzemné podlažie 
bude prevádzkovo prepojené s podzemným podlažím objektov SO O I a SO 02. V suteréne sa umiestňuje 
garáž, kotolňa a TZB priestory. Na 1.-4. NP bude celkovo umiestnených 44 apartmánov a kobky/skladové 
priestory. 

SO 04 Depandance hotela A 
Objekt obsahuje 19ks objektov depandance hotela typu A, ktoré budú umiestnené v južnej časti riešeného 
územia. Objekty depandance hotela typu A budú umiestnené v dvojiciach, prístup a príjaz budú mať 
z navrhovanej komunikácie. Typická apartmánová vila bude mať jedno podzemné podlažie, dve 
nadzemné podlažia, zastrešená bude plochou strechou. Pôdorys bude mať tvar obdÍžnika s rozmermi 9 x 
9,5 m. 

SO 05 Depandance hotela B 
Objekt obsahuje 6ks objektov depandance hotela typu B, ktoré budú umiestnené vo východnej časti 
riešeného územia. Objekty depandance hotela typu B budú umiestnené v dvojiciach, prístup a príjaz budú 
mať z navrhovanej komunikácie. Typická apartmánová vila bude mať dve nadzemné podlažia, bez 
suterénu, zastrešená bude plochou strechou. Pôdorys bude mat' tvar obdÍžnika s rozmermi 9 x 9,5 m. 

SO 06 Depandance hotela C 
Objekt obsahuje 4ks objektov depandance hotela typu C, ktoré budú umiestnené vo juhovýchodnej časti 
riešeného územia. Objektov depandance hotela typu C budú umiestnené v dvoch dvojiciach, prístup 
a príjaz budú mať z navrhovanej komunikácie. Typická apartmánová vila bude mať mať jedno podzemné 
podlažie, dve nadzemné podlažia, zastrešená bude plochou strechou. Pôdorys bude mať tvar obdÍžnika 
s r~zmenni 9 x 9,5 m. 

SO 07 Stojiská pre komunálny odpad: 
Predmetom sú dve stojiská určené pre objekty SO 01 až SO 03, s pôdorysným rozmerom 4 x 4,5 m 
a výškou obvodových stien 1.5 m. Stojiská budú umiestnené medzi parkovacími plochami prístupné 
priamo z peších a obslužných komunikácií. Objekty depandance hotela majú riešený zber odpadu na 
vlastnom pozemku. 

Výškové umiestnenie: 
SO OJ. SO 02 a SO 03: 
±0,000 = 196,6 mn. m. (1. NP SO OJ, SO 02 a SO 03) 
výška atiky strechy nad 4. NP =+ 12,650 m od ±0,000 
strojovne výťahov = 13,600 m od ±0,000 
výška komínov = 14,150 mod :i:0,000 

SO 04, SO 05 a SO 06: 
±0,000 = rôzna pre 1. NP pod-objektov, viď str. 74, 76 a 78 v DUR) 
výška atiky strechy nad 2. NP =+ 6,7 mod ±0,000 
výška komína = +7, 7 mod ±0,000 



Dopravné napojenie (SO 14 až SO 17): 
Polyfunkčný súbor bude dopravne napojený na Agátovú ulicu. V mieste napojenia je navrhnutá úrovňová 
styková križovatka bez riadenia CDS. Okrem samostatných priamych smerov je navrhnutý s smere od 
Dúbravky samostatný ľavý odbočovací pruh do areálu združený s pruhom pre odbočenie vľavo do 
susediaceho Penati clubu. Z vedľajšieho smeru je navrhnutý spoločný pruh pre odbočenie vľavo i vpravo. 
Celková dÍžka úpravy Agátovej je 300 m. Pre priamu dopravnú obsluhu objektov sú navrhnuté dve 
miestne obslužné komunikácie kategórie MO 7/30 funkčnej triedy C3. Vetva OS-B tvorí jedno rameno 
navrhovanej stykovej križovatky na Agátovej. Na konci tejto vetvy je navrhnutá styková križovatky 
s komunikáciou označenou OS-C. Súčasťou objektu je aj vjazd do podzemnej garáže bytového domu 
a kolmé parkoviská pozdÍž oboch komunikácií. Pre chodcov sú po oboch stranách komunikácií chodníky 
s min. šírkou 2 m. DÍžka komunikácie OS-B je 105 m, OS-C má 232 m. Po ľavej strane Agátovej ulice sa 
v dotknutom úseku navrhuje cyklotrasa šírky 3 m s dvoma pruhmi 2 x 1,5 m a dÍžkou 145 m. Pred 
bytovým domom na Agátovej ulici sa umiestňuje obojstranná zástavba s dÍžkou nástupnej hrany 25 m. 

Statická doprava 
Celková potreba parkovacích stojísk v zmysle STN 73 6110/Z2je 246 PM. Zámer rieši potrebu statickej 
dopravy nasledovne. Každý objekt depandance hotela bude mať na vlastnom pozemku - v garáži resp. na 
teréne, 2 PM, t.j. spolu 58 PM. Na teréne pozdÍž navrhovaných komunikácii sa vybuduje 57 kolmých PM. 
V podzemnej garáži sa vybuduje 131 PM. Celkovo sa v rámci stavby vybuduje 245 PM. 

Napojenie na inžinierske siete 
Zásobovanie elektrickou energiou {SO 08 až SO 13): 
VN prípojka bude zrealizovaná káblom NA2XS2Y 3x I x240 mm2 z preloženej VN linky č. l 041. 
Káblová slučka bude ukončená v navrhovanej trafostanici. DÍžka prípojky je 2x40 m = 80m. Prekládka 
VN linky č. 1041 nie je súčasť návrhu, bude predmetom samostatného konania. 
Trafostanica EHS bude betónová bloková, samostatne stojaca s menovitým výkonom transformátorov 2 x 
630 kV A, osadená bude za vstupom do areálu. 
Z navrhovanej TS bude vedený areálový rozvod NN, ktorého káble budú ukončené v istiacich 
a rozpojovacích skriniach SR. Z nich budú napájané NN prípojky pre jednotlivých odberateľov (SO 1 O). 
Predmetom DUR je aj návrh NN rozvodu do existujúcej NN siete v Agátovej ulici. Po jeho zrealizovaní 
sa pôvodné napojenie NN rozvodu z TS 0001-89 zruší. 
V areáli sa navrhuje vonkajšie osvetlenie SO 11. Rozvádzač vonkajšieho osvetlenia RVO bude napojený 
z navrhovanej istiacej skrine SR. Z rozvádzača RVO sa vyvedie NN kábel osvetlenia CYKY 4Bx10 mm2. 

Plynofikácia (SO 18, SO 19): 
Návrh rieši prekládku existujúceho plynovodu a návrh nového v areáli SAND RESORT. Výstavba 
prijazdu do areálu SAND RESORT vyvolala preloženie existujúceho STL plynovodu (SO 18). Prekládka 
sa týka úseku cca 43 m dlhého z PE rúr DN 200. 
Z potrubia prekládky plynovodu bude vybudovaný nový plynovod D 90 pre zásobovanie areálu plynom. 
Plynovod SO 18.02 (STL plynovod pre objekt SO O 1 a SO 03) bude vedený popri hlavnom objekte pozdÍž 
Agátovej ulice a bude mať dÍžku cca 140 m. Pre apartmánové vily sa vybuduje plynovod SO 18.03 PE 
090. Celková dÍžka plynovodu SO 18.03 bude cca 311 m. 
Na navrhovaný plynovod budú všetky objekty napojené prípojkou plynu. Pre bytový dom, apartmánový 
dom a apartmánový hotel SO 03 budú prípojky zabezpečovať dodávku zemného plynu do kotolní, pre 
apartmánové vily budú zásobovať samostatné kotle. Objekty SO 02 a SO 03 budú mať spoločnú kotolňu, 
prípojka bude dovedená k objektu SO 03. 

Zásobovanie vodou (SO 20, SO 21 ): 
Stavba bude zásobovaná vodou na pitné účely vodovodom SO 20. Prípojka DN 100 bude mať dÍžku 7 m 
a bude napojená na existujúci verejný vodovod vedený v Agátovej ulici, pri areáli Club Penati. 
Vybuduje sa centrálna vodomerová šachta. Z šachty bude vedený areálový rozvod vody DN 100 (SO 21 ). 
Ten bude riešený troma vetvami. Jednotlivé objekty budú na areálový rozvod vody napojené prípojkami 
DN25 resp. DNSO. Podružné meranie spotreby vody pre bytový dom a apartmánové domy bude na 
prípojkách DNSO, ktoré budú umiestnené v kotolni jednotlivých objektov. Apartmánové vily budú mať 
podružné meranie riešené v domových vodomerových šachtách. 



Odkanalizovanie (SO 22 až SO 25): 
Stavba bude odkanalizovaná delenou kanalizáciou - splaškovou a dažďovou. 
Odvádzanie splaškových odpadových vôd je navrhnuté tromi stokami splaškovej kanalizácie profilu DN 
300, ktoré sú zaústené v najnižšom mieste územia do čerpacej stanice, z ktorej sú následne odpadové 
vody prečerpávané výtlačným potrubím DN 100 dÍžky 160 m do gravitačnej časti prípojky. Ďalej 
pokračuje gravitačná časť prípojky PVC DN 200 dÍžky 8m, ktorá je zaústená do existujúceho zberača DN 
400 na Agátovej ulici. Predmetom SO 25 Areálový rozvod splaškovej kanalizácie je napájanie 
jednotlivých objektov prostredníctvom domových kanalizačných prípojok PVC DN 150 resp. PVC DN 
200. 
Dažďová voda zo striech bude zvedená do jednej spoločnej retenčnej nádrže (SO 24 ), ktorá bude 
umiestnená pri navrhovanej cyklotrase pri Agátovej ulici. Objem retenčnej nádrže bude 465 m3. 
Dažďová voda z parkovísk (SO 25) bude odvedená do odlučovača ropných látok, po prečistení bude 
následne dažďová voda zaústená do dažďovej kanalizácie zo striech. 

SO 26 Ochrana proti prívalovým vodám: 
Z dôvodu ochrany stavby pred prívalovými vodami zo svahov je predmetom návrh záchytná priekopa, 
ktorá bude zachytávať prívalovú vodu. Voda z priekopy bude vedená potrubím DN 400 cez lapač 
splavením do retenčnej nádrže. 

SO 27 Úprava priepustu DN800: 
Z dôvodu vybudovania dopravného napojenia na Agátovú ulicu bude nutná úprava existujúceho priepustu 
DN800 zabezpečujúceho priepustnosť vodného toku potoka popod Agátovú. Počíta sa s nadpojením 
priepustu o dÍžku cca 5 ma vytvorením revíznej šachty. 

SO 28 Úžitkový vodovod: 
V areáli sa vybuduje rozvod úžitkovej vody, ktorý bude využívaný pre zásobovanie polievacích systémov. 
Objekt bude zásobovaný vodou z vlastného zdroja - studne DN 200. (SO 29 Studňa). 

SO 30 Požiarna nádrž: 
Požiarna potreba vody bude zabezpečená požiarnou nádržou s objemom 35 m3. Nádrž bude umiestnená 
pri bytovom dome a bude zásobovaná vodu z areálového rozvodu vody. 

Vykurovanie: 
V bytovom dome SO 01 bude umiestnená kotolňa s výkonom 372 kW, v ktorej budú 2 stacionárne 
kondenzačné kotle. Apartmánový dom SO 02 a apartmánový hotel SO 03 budú mat' spoločnú kotolňu 
s výkonom 492 kW. Kotolňa bude umiestnená v SO 03 a bude mat' 2 stacionárne kondenzačné kotle. 
Objekty depandance hotela budú mat' vlastné zdroje tepla - kotle. 

Členenie na objektovú skladbu: 
SO 00 Príprava územia 
SO 01 Bytový dom 
SO 02 Apartmánový dom (ubytovacia časť) 
SO 03 Apartmánový hotel (ubytovacia časť) 
SO 04 Depandance hotela A (ubytovacia časť) 

SO 04.02 Depandance hotela A2 (ubytovacia časť) 
SO 04.03 Depandance hotela A3 (ubytovacia čast') 
SO 04.04 Depandance hotela A4 (ubytovacia čast') 
SO 04.05 Depandance hotela AS (ubytovacia čast') 
SO 04.06 Depandance hotela A6 (ubytovacia čast') 
SO 04.07 Depandance hotela A 7 (ubytovacia čast') 
SO 04.08 Depandance hotela A8 (ubytovacia časť) 
SO 04.09 Depandance hotela A9 (ubytovacia časť) 
SO 04.10 Depandance hotela AIO (ubytovacia čast'} 
SO 04.11 Depandance hotela A 11 (ubytovacia čast') 



so 04.12 
so 04.13 
so 04.14 
so 04.15 
so 04.16 
so 04.17 
so 04.18 
so 04.19 
so 04.20 

S005 
so 05.01 
so 05.02 
so 05.03 
so 05.04 
so 05.05 
so 05.06 

S006 
• so 06.07 

so 06.08 
so 06.09 
so 06.10 

S007 
so 07.01 
so 07.02 

S008 
S009 

so 09.01 
so 09.02 

so 10 
so 11 
so 12 
so 13 
so 14 
so 15 

so 15.01 
so 15.02 
so 15.03 
so 15.04 
so 15.05 
so 15.06 
so 15.07 
so 15.08 
so 15.09 
so 15.10 
so 15. 11 
S015. 12 

so 16 
so 17 
so 18 

so 18.01 
so 18.02 
so 18.03 

so 19 
so 19.01 
so 19.02 

Depandance hotela A12 (ubytovacia časť) 
Depandance hotela Al3 (ubytovacia časť) 
Depandance hotela A 14 (ubytovacia časť) 
Depandance hotela A 15 ( ubytovacia časť) 
Depandance hotela A 16 (ubytovacia časť) 
Depandance hotela A 17 ( ubytovacia časť) 
Depandance hotela A 18 ( ubytovacia časť) 
Depandance hotela A19 (ubytovacia časť) 
Depandance hotela A20 (ubytovacia časť) 
Depandance hotela B 
Depandance hotela 81 (ubytovacia časť) 
Depandance hotela 82 (ubytovacia časť) 
Depandance hotela B3 (ubytovacia časť) 
Depandance hotela 84 (ubytovacia časť) 
Depandance hotela 85 (ubytovacia časť) 
Depandance hotela 86 (ubytovacia časť) 
Depandance hotela C 
Depandance hotela C 1 (ubytovacia časť) 
Depandance hotela C2 (ubytovacia časť) 
Depandance hotela C3 (ubytovacia časť) 
Depandance hotela C4 (ubytovacia časť) 
Stojiská pre komunálny odpad 
Stojiská pre komunálny odpad, pre objekt SO O 1 
Stojiská pre komunálny odpad, pre objekt SO 02 a SO 03 
VN prípojka 
Distribučné rozvody NN 
NN rozvod Sand Resort 
NN rozvod do existujúcej NN siete 
Prípojky NN 
Vonkajšie osvetlenie 
Slaboprúdové rozvody 
Trafostanica 
Dopravné napojenie na Agátovú ulicu 
Komunikácie a spevnené plochy 
Exteriérové parkovisko 
Exteriérové parkovisko 
Exteriérové parkovisko 
Exteriérové parkovisko 
Exteriérové parkovisko 
Exteriérové parkovisko 
Exteriérové parkovisko 
Exteriérové parkovisko 
Exteriérové parkovisko 
Exteriérové parkovisko 
Exteriérové parkovisko 
Exteriérové parkovisko 
Cyklotrasa 
Zastávky MHD 
Plynovody STL 
Prekládka plynovodu DN 200 
Plynovod pre objekty SO O I a SO 03 
Plynovod pre objekty SO 04, SO 05 a SO 06 
Prípojky plynu 
Prípojka plynu pre objekt SO O 1 
Prípojka plynu pre objekt SO 03 



so 19.03 
S020 
S021 

so 21.01 
so 21.02 
so 21.03 
so 21.04 
so 21.05 

S022 
S023 

so 23.01 
so 23.02 
so 23.03 

Prípojky plynu pre objekty SO 04 až SO 06 
vodovod 
prípojka vodovodu 
Prípojka vodovodu pre objekt SO O 1 
Prípojka vodovodu pre objekt SO 02 
Prípojka vodovodu pre objekt SO 03 
Prípojka vodovodu pre objekty SO 04, SO 05 a SO 06 
Prípojka vodovodu pre objekt SO O I SO 33 Bazén 
splašková kanalizácia 
Prípojka splaškovej kanalizácie 
Prípojka splaškovej kanalizácie pre objekt SO O 1 
Prípojka splaškovej kanalizácie pre objekt SO 02 
Prípojka splaškovej kanalizácie pre objekt SO 03 

so 23.04 
S024 

Prípojka splaškovej kanalizácie pre objekty SO 04, SO 05 a SO 06 
Dažďová kanalizácia zo striech 

so 24.01 
so 24.02 
so 24.03 

Dažďová kanalizácia zo striech pre objekty SO O 1, SO 02 a SO 03 
Dažďová kanalizácia zo striech pre objekty SO 04, SO 05 a SO 06 
Dažďová kanalizácia zo striech pre objekt SO 33 Bazén 

S025 
S026 
S027 
S028 
S029 
S030 
S031 
S032 
S033 
S034 

Prevádzkové súbory: 
PSOl 
PS 02 
PS 03 

Dažďová kanalizácia z komunikácií 
Ochrana proti prívalovým vodám 
Úprava priepustu DN800 
Úžitkový vodovod 
Studňa 

Požiarna nádrž 
Sadové a parkové úpravy 
Drobná architektúra 
Bazén 
oporné múry 

Trafostanica 
Kotolňa pre objekt SO O 1 
Kotolňa pre objekt SO 02 a SO 03 

Zoznam účastníkov konania: 
1. Park Villa s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava - stavebník 
2. K.T.Plus, Kopčianska 15, 851 O I Bratislava - v zastúpení 
3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 
5. KERVEK Slovakia, s.r.o., Laurinská 18, Bratislava, PSČ 811 O 1, SR 
6. RENOMÉ, a.s., Šulekova 70, Bratislava, PSČ 811 03, SR 
7. Slovenská republika 
8. Vlastníci pozemku a nehnuteľnosti parc.č.3465/1, k.ú.Dúbravka, KN E 3204/7 
9. Vlastníci pozemku a nehnuteľnosti parc.č.3468/1, k.ú.Dúbravka, KN E 3204/4 
1 O. Vlastníci pozemku a nehnuteľnosti parc.č.3468/ 1 O, k.ú.Dúbravka, KN E 1213/ 1 
11. Vlastníci pozemku a nehnuteľnosti parc.č.3471/3, k.ú.Dúbravka, KN E 1213/4 
12. Vlastníci pozemku a nehnuteľnosti parc.č.34 71 /3, k.ú.Dúbravka, KN E 3202 

v 



" 

Prílohy:/ 
vf. Splnomocnenie na zastupovanie v konaní v 
V2· L V na stavebný pozemok J 
-y3. Kópia z katastrálnej mapy 
v.4-:' HazuJ 
VS. Ruvz/ 
(/6. Ou Ba švsJ 
t/7. Ou Ba odpady j 
vs. Ou Ba ovzdušie j 
v9. Bvs J 
( 10. Ou Ba OOP J 
Vl 1. Ou Ba PLO J 
vl2. Ou Ba PLO / 
V13. Unss / 
v t4. Sztp J 
v l 5. Mest.lesy J 
vť6. BatJ 
v l 7. Bsk J 
v 18. Min.obrany J 
ý19. Zsdis / 
a/20. Spp dis j 
vÍI. Du J 
V22. Siemens j 
Y23. Dpba J 
1124. Krpz kdi J 
/ 25. Ou Ba co J 
i/'26. Žsr ,/ 
V 27. Svhp .1 
t,,28. Hl.m.SR inv.zámer i/ 
v29. Súhlas 2ks 
v30. ou Ba EIA J 
v 3 I. EIAJ 

32. 3ks DUR J 
,/'Z>":. H/n,..fK_ Dr'7 ?-.A. f-. ľr,+'r..t:t;Pk.J; J 




