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Váš list/ zo dňa Naše číslo 

Žatevná 2, 844 02 Bratislava 

Vybavuje/ linka 
Horváthová/60 IO 1169 

v Bratislave 
08.10.2021 

Vec: ,,Zberný dvor v MČ Bratislava-Dúbravka" - zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného 
povolenia v súlade s §58a ods. 3 stavebného zákona 

Navrhovateľ: Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy, so sídlom Primaciálne nám. l, 814 99 
Bratislava, v zastúpení Atelier A TRIO s.r.o .• Rezedová 25A, 821 O 1 Bratislava, podal dňa 
O 1.10.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ,,Zberný dvor v MČ 
Bratislava-Dúbravka" v obj. skladbe: S0.01 - Príprava územia, S0.02 -Spevnené plochy, 
S0.03 - Oplotenie, S0.04 - Unimobunky, S0.05 - Cestná váha, S0.06 - Sadové úpravy, 
10.01 - Prípojka NN, 10.02 - Areálový rozvod NN, 10.03 - Prípojka vody a areálový 
vodovod, 10.04 - Prípojka kanalizácie a areálová kanalizácia, Mobilné a bezpečnostné 
objekty (MO) MO.OJ - Kontajnery, M0.02 - Prefabrikované deliace steny, M0.03 -
Bezpečnostné prvky na pozemku CKN parcelné čísla 2520/12. 2520/l v katastrálnom území 
Dúbravka, Bratislava a 2525/1, 2522/1-4, katastrálne územie Karlova Ves, pre ktorú bolo 
vydané Okresným úradom Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia v zisťovacom konaní rozhodnutie 
č. OÚ-BA-0SZP3-2019/011373/SEA/IV-EIA-r zo dňa 15.01.2019, ktoré je zverejnené na 
webovej stránke http://enviroportal.sk/sk/eia./ 

Do podkladov konania možno nahliadnuť na ul. Pri kríži 14 - na stavebnom úrade č . dv. 211, 
v stránkové dni : 
Po: 800 

- 12°0 1300 - 17°0 

St : 800 - 1 ZCJO 1300 - 1600, Štv: 1300 - 1600• 

Príloha : kópia žiadosti o vydanie stavebného povolenia zo dňa O 1.10.2021 

Verejná vyhláška 

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: 

ža1cvná 2 
844 02 Bratislava 

Telefón 
02/ 6920 2.'iO 1 

Dátum zvesenia 
z úradnej tabuli: 
Pečiatka a podpis: 

E- mail 
stamsla@<lubravka sk 

lmcmcl 
www .<lubravka sk 



žiadater.M~_g,1.~Jr.~.U:U •. m~~.ln.§fUlrn.tmlnY.1ii .. (Y .. ~it~!Hílt:r.,1 tel. číslo .Q.~.Q.~ •• ey§~.?.~Q ..... 
meno, pnezv1sko (nazov) 
Adresa (sídlo), .eur;rmr.;i~!n~.r:i.$m.J.,.l;l.c{l.li.!il~.Yíl .................... e mail : .~!!t!~r.~.t~.rn~it~. 

fa1_,-.. , , urad 
Mestská č-Jsľ tlGÍ,slava-Oúbr.lľx,-

'*'"' 

Vec: 

Mestská časť Bratislava-Dúbravka 
Stavebný úrad 
Žatevná 2 
844 02 Bratislava 42 

V Bľ<!lis_l~~~ . . ........... .. dňa ~.Q ... !il.-.?9~.1. . 

2iadosť o yydanie stavebného povolenia v súlade s § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom ponadku (stavebmi zákonl v znení neskorších 
predpisov a podla § B yyhlášky c. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávaju niektoré 
ustanovenia stavebného zákona 

Meno, priezvisko (názov) a adresa (sldlo) stavebnlka: 

Magisträt Hl. mesta SR Bratislava, Pnmacialmne na. 1, 814 99 Brallslava 

v zastúpení Atelier ATRIO s.r.0 .1 Rezedová 25A, 821 01 Bratislava 

. ..... .... .... .... . . . . tel. ()~08 564 730 

Názov . druh stavby· Zb~r1.1y dvotv .M~.B,ratislava-Oúbravka . . ..... ,. , 

ucel stavby· z.~emý ,c,ivor P.~~.!":1:1.~.~~~-~~-~?!~L .................. .. 
miesto stavby (obec, ulica) ulica Za brehmi, 

umiestnenie stavby bolo povolené rozhodnutím č . 

SU-639/?99.~/?021/U-3/Hr zo dňa J.~.9.1.-.?.Q~:! ............... .. 

predpokladaný termín dokončenia stavby (uvedenie do prevádzky) 9-20~2 

pn dočasnej stavbe doba trvania -

predpokladaný ro:rpočlový náklad stavby • 

stavebný pozemok 

parcelné číslo 

Dub 2520/1 

Dub 2520/12 

KV 2525/1 

KV 252211-4 

druh pozemku 

ostatná plocha 

ostatná plocha 

osta~ná plocha 

ostatná plocha 

vlastnlk (iné právo) meno adresa 

Hl mesto SR Bratislava 

Hl mesto SR Bratislava 

Hl mesto SR Bratislava 

Hl mesto SR Bratislava 

Jv 
susedné pozemky: 

parcelné číslo: 

.?.~?.?1.1f? ............ .. . 

.2~:?Y.1 .. 

.2.5.?9/1.D. 

2520/2 

2519/1 

druh pozemku 

záhrada 

záhrada 

oslatné pozemky, ako stavenisko: 

parcelné číslo: druh pozemku 

Meno, pnezv1sko, adresa projektanta : 
Alelier ATRIO s r o Rezedova 25A, B21 01 B~tis_l~va 

vlaslnik (iné právo) meno, adresa 

Ii.st r.iez~lo?,ený 

list nezaložený 

súkr,~sob_Y, , 

súkr.osob_y 

list nezaložen,ý 

vlastník (iné právo) meno, adresa 

Spôsob uskutočnema stavby· {!) dodávateľsky 
O svojpomocne, pod odborným vedením 

meno · bude určeny v procese vereJ!"ého obstaravama 

adresa 

kvalifikácia 

Základné údaje o stavbe. Jej členeni , technologickom alebo výrobnom zaríadenl 

budúceJ prevádzke a Jel vplyve na životné prostredie. 

Účel~.m navrhovai;ie1 č nnosh J~ '!Y.b!J~~-'!~m~ _a P.revf!(!~k~ .~!>~rn.áho .~Y'?.r.~. k_on,~r:i~!~.Y~~-~ ll~~ov 

v ~!T'!Y.~.l~J>lat11ei legi~lé_!.tíyy,,z . .(1_~9flél.t .?.~~?.Q.1!?.:?.-.~, 9.9.~P.il.~9.9.h.- .... .. .. . . . 

Zbern_ý dvor bude slúžif_pr~ ztirQfllél~ď<;>vé_1_r:1ie !~o~~né ulo~erne1 vyln!:Jd~flých 

zlpž1e_k kpm\Jnálnych odp_é_ld9v pre ,-.ič Dúbravka a Karlova Ves 

Mená a adresy ostatných účastnlkov konania: 

Prehlásenie: Prehlasujem. že údaJe uvedené v žiadosti sú pravdivé. 

~ 

*""' Anao s.r~ 
billleNt ... lJlCll ln 

tNHUuin 
.l'lt ~ 

meno a podpis stavebníka 
(štatutárneho zástupcu) 

odtlačok pečiatky 




