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MESTSKÁ ČASŤ BRA TISLA V A - STARÉ MESTO 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

Naša značka 
9905143708/2017 /ST A/Mys 

Vybavuje/~/@ 
Ing.Myslíková / 0259246257 / 

maria.mys likova@staremesto.sk 

Bratislava 
11.10.20 17 

VEC: Oznámenie o začatí stavebného konania na časť stavby "Rekonštrukcia inžinierskych sietí 
a komunikácií Karadžičova Továrenská, Chalúpkova, Bratislava" 

Dňa 16.08.201 7 požiadal stavebník Twin City a.s., Karadžičova 12, 82 1 08 Bratislava, IČO: 
3 5 872 217, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na časť stavby "Rekonštrukcia inžinierskych 
sietí a komunikácií Karadžičova Továrenská, Chalúpkova, Bratislava" v rozsahu 

Časť "C" 
X2 - Spo ločné zariadenie staven iska pre Twin City: 

so X2.110 
so X2.200 
so X2.310 
SO X2.810 

Administratívne a sociálne vybavenie 
Komunikácie a spevnené plochy 
Areálové oplotenie 
Areálové rozvody NN, 

ktoré budú uskutočňované medzi Chalupkovou a Košickou ulicou v Bratislave (ďalej len „stavba"). 
Stavba bola umiestnená rozhodnutím č. 81 57/43552/20 16/STA/Kul zo dňa 14.09.201 7, právoplatné 
dňa 10.11.2016. Na časť stavebných objektov SO X2.200, SO X2.31 O a SO X2.8 l O bolo vydané 
stavebné povolenie č. 7488/22162/20 l 7/STA/Kul/G-38 zo dňa 22.05.20 17. 

Podaním žiadosti bolo v zmysle § 18 ods. 2 Zákona č . 71 /1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v spojen í s§ 61 ods. 1 Zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov začaté stavebné konanie. 

V zmysle § 38 ods. 2 Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v 
znení neskorších predpisov a § 58a ods. 3 stavebného zákona zverejňujeme: 

• Kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia 
• Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ministerstvo 

životného prostredia SR sa vyjadrilo nasledujúcimi stanoviskami a vyjadren iami: 
l. Záverečné stanovisko MŽP SR, č. 2257/2011-3 ,4/dp, zo dňa 28.07.2011 
2 . vyjadrenie MŽP SR, podľa§ 18 ods . 4, zákona č. 24/2006 Z.z., č.: 8316/2014-3.4/pl, zo dňa 
5.11.2014 

Dokumenty sú prístupné na stránke http://www.enviroportal.sk. 

In~:~--:vá 
vedúca oddelenia 'zemného 
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V Bratislave, 10.8. 20 17 

Mestská časť Brat islava - Staré Mesto 

Referát územného rozhodovan ia 

a stavebného poriadku 

Vajanského nábrežie č . 3 

B ra ti slava 

Vec : Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií, 

Spoločné zariadenie staveniska stavby Twin City 

Chalúpkova, Košická, Bratislava, 

SO X2.110 Pozemné stavebné objekty Kl, K2, K3, K4 

(administratívno - sociálne zázemie); 

SO X2.200 Komunikácie a spevnené plochy 

SO X2.310 Areálové oplotenie 

SO X2.810 Areálové rozvody NN 

žiadosť o stavebné povole nie. 

Stavebník 

Twin City a .s., Karadžičova 12, 82 1 08 Bratislava. 

Druh, miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia 

Novostavba - d očasná stavba, Bratislava, juhozápadná časť križovatky ulíc Mlynské Nivy, Košická, 

10/2017 

Parcelné čísla dotknutých pozemkov 

LV č . 2792: parc.č. : 9120/24; 27; 30; 32; 36; 39; 74; 9126/1; 9130/l k.ú. Staré Mesto, 

LV č. 8849 : pa rc . č . 9120/28; 33 ; 38; 67; 72 k.ú. Staré Mesto 

Uvedené pozemky sú vo vlastníctve stavebníka Twin City a.s. 

Spracovateľ projektovej dokumentácie 

Proj ektovú dokumentáciu spracovala spoločnosť SI EBERT + TALAŠ, spo l. s r.o., Prievozská 4/ 0, 

821 09 Brat islava. 

Twin City a.s., sídlo Karadžičova 12, 82 1 08 Bratislava, IČO 35 872 217, 
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Brati slava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3244/B 



'• 

Zhotoviteľ stav by 

Stavbu bude realizovať spoločnosť HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r.o., Karadžičova 12, 821 08 

Bratislava. 

Zá kl adné údaje o stavbe 

Projektová dokumentácia rieši výstavbu spoločného zariadenia staveniska stavby Twin City . 

SO X2.110 Pozemné stavebné objekty Kl, K2, K3, K4 - zostavy obytných kontajnerov za účelom 

zabezpečenia kancelárií a sociálneho zázemia účastníkov výstavby. Objekty budú osadené na 

základových pásoch, položených na že lezobetónovej doske. Zostavy Kl až K4 budú vybudované 

v štyroch etapách. Pozemné stavebné objekty Kl, K2 a K3 budú mať 3 podlažia, K4 bude 

dvojpodlažný objekt. 

SO X2.200 Komunikácie a spevnené plochy - okolie bunkoviska bude celoplošne riešené ako 

spevnená plocha z vibrovaného štrkupod ktorým bude netkaná textíl ia REO Fb a ako spodná vrstva 

bude recyklát presypaný pieskom. 

SO X2.310 Areálové oplotenie - je riešené dvomi spôsobmi, ako pletivové oplotenie výšky 2,0 m 

na oceľových stÍpikoch a ako plný drevený plot z OSB dosiek výšky 2,5 m. Umiestnenie plotov je 

zrejmé zo situácie . 

SO X2.810 Areálové rozvody NN - napojenie areálu zariadenia staveniska na elektrickú energiu. 

NN rozvody budú napojené z hlavného NN rozvádzača kioskovej trafostanice, ktorá je predmetom 

samostatného konan ia. 

Pre stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1382 čís l o : 8157 /43552/2016/STA/Kul 

dňa 14.9.2016. 

S pozdravom 

Mgr. Zdenko Kučera 

predseda predstavenstva 

Vybavuje: Némethová 

tel.: 0905 594 927 
e-mail: nemethova@hbreavis.sk 

( J ', ( Adrián Rác 

;; , ! Di,-tJi,J1en predstavenstva 
L 


