
Váš list č ís l o/zo dňa 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 

Naše č íslo 

7678/25046/2018/DOP/Zub 

Okresný úrad Bratislava 
Odbor starostlivosti o životné prostredie 
Tomášikova ul. č. 46 
832 05 Bratislava 

Vybavuje/ te l.č í slo 

Ing. Zubčáková/02/5924629 1 

Bratislava 
04.06.2018 

Vec: „ Polyfunkčná stavba TWIN CITY - Karadžičova, Továrenská, Chalupkova, Košická, Bratislava " 
(ďalej len „stavba"), objekty: 

SO A 1.2001 Vjazd - Karadžičova ulica - časť v II. fáze 
SO A 1.2001.1 cyklochodník 

- stavebné povolenie - žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k stavebnému konaniu v zmysle § 38 ods. 4 
písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v znení neskorších predpisov. 

Stavebník Twin City Infrastructure s. r. o„ Karadžičova ul. č. 12, 821 08 Bratislava, podal dňa 21. 05 . 2018 
žiadosť o začatie správneho konania vo veci povolenia stavby: 
„ Polyfunkčná stavba TWIN CITY - Karadžičova, Továrenská, Chalupkova, Košická, Bratislava ", 
objekty: 

SO A 1.2001 Vjazd - Karadžičova ulica - časť v II. fáze 
SO A 1.2001 .1 cyk1ochodník 

Na predmetnú stavbu bolo tunajším stavebným úradom vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1355 zo di1a 
22 . 01. 2016 pod č. 1043/36 14/2016/STA/Gal-UR, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 02. 2016. 

Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Okresný úrad Bratislava, odbor 
starostlivosti o životné prostredie sa vyjadrilo nasledujúcim stanoviskom: 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie - rozhod nutie č.: OU-BA-OSZP3-
2014/022248/DAM/I-EIA zo dt'la 31. 03. 2014. 

V zmysle § l40c ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení, po novelizácii zákonom č. 314/201 4 Z. z„ 
ktorým sa mení a dopÍňa zákon 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ž ivotné prostredie a o zmene a doplnen í 
niektorých zákonov v znení neskorších predpi sov, a ktorým sa men ia a dopÍňajú niektoré zákony, Vám 
zasielame na zaujatie záväzného stanoviska: 

A: Kópia žiadosti o stavebné povolenie zo difa 2 1. 05. 2018; 
B: Písomné vyhodnotenie pripomienok k návrhu na začatie stavebného konania so zákonom 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vp lyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a rozhodnutiami vydanými podľa 
tohto zákona k navrhovanej č innosti „ Polyfunkčná stavba TWIN CITY - Karadžičova, Továrenská, 
Chalupkova, Košická, Bratislava", 
objekty: 

SO A 1.200 1 Vjazd - Karadžičova ulica - časť v II. fáze 
SO A 1.2001.1 cyklochodník 

C: Dokumentácia pre stavebné povolenie - spracovateľ Ing . Róbe1t Hatos, SIEBERT +TALA S, spol. s r. o„ 
Prievozská ul. č . 4/D, blok E, 821 09 Bratislava (máj 2018), so žiadosťou o vráten ie spolu so záväzným 
stanoviskom): 



str. 2 

O: Kópia oznámenia o začatí konania - informác ia (zverejnenie podľa§ 58a ods. 3 zákona 50/l976 Zb. 
v platnom znení). 

S pozdravom 
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Na vedomie: 
Tw in C ity Infrastructure s. r. o„ Karadžičova ul. č. 12, 82 1 08 Bratis lava 2 



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

Č íslo záznamu: 7678/25056/2018/DOP/Zub V Bratislave 04. 06 . 20 18 

Polyfunkčná stavba TWIN CITY - Karadžičova, Továrenská, Chalupkova, Košická, Bratislava, objekty 
SO A 1.2001 Vjazd - Karadžičova ulica - časť v II. fáze 
SO A 1.2001.1 cyklochodník 

- žiadosť o stavebné povolenie - oznámenie o začatí konania - informácia. 

Stavebník Twin City lnfrastructure s. r. o„ Karadžičova ul. č. 12, 82 1 08 Bratislava, podal dňa 21. 05. 2018 
žiadosť o začatie správneho konania vo veci povolenia stavby: 

Polyfunkčná stavba TWIN CITY - Karadžičova, Továrenská, Chalupkova, Košická, Bratislava, objekty 
SO A 1.2001 Vjazd - Karadžičova ulica - časť v II. fáze 
SO A l .200 l. 1 cyklochodník 

na pozemkoch pare. č. 2 1293 / l 6 a 21293/ l 8 v k. ú. Bratislava-Staré Mesto. 

Na predmetnú stavbu bolo tunajším stavebným úradom vydané rozhodnut ie o umiestnení stavby č . 1355 zo dfia 
22. 01. 2016 pod č . 1043/3614/2016/STN Gal-UR, právoplatné di'ía 11. 02. 2016. 

Dií.om podania žiadosti, d11a 21 . 05 . 2018, bo lo v zmysle § 18 ods. 2 správneho poriadku začaté stavebné 
konanie vo veci povolenia stavby podľa§ 60 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení. 

V zmysle § 58a ods. 3 citovaného zákona, novelizovaného zákonom č . 314/2014 Zb., ktorým sa mení 
a dopÍií.a zákon 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony, zverejih1jeme: 

a) Kópiu žiadosti o stavebné povolenie zo di'ía 21. 05. 20 18, 
b) Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Okresný úrad Bratislava, odbor 
starostlivosti o životné prostredie sa vyjadiilo nasledtúúcirn stanoviskom: 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie - rozhodnutie č.: OU-BA-OSZP3-
20 l4/022248/DAM/I-EIA zo dií.a 3 l. 03. 2014. 

Uvedené dokumenty sú prístupné na stránke http://enviroportal.sk/sk/eia./ 

-r~:~íková 
erená riadením oddelenia dopravy 

Zverejnením na úradnej tabuli a webovom síd le Mestskej časti Bratis lava-Staré mesto stavebný úrad spÍiía 
pov i nnosť vyplývajúcu z§ 58a ods. 3 stavebného zákona, v znení neskorších predpisov. 

Dátum vyvesenia : Dátum zvesenia : 



Twin City lnfrastructure s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava 

Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto 

Špeciálny stavebný úrad 

V Bratislave, 21. máj 2018 

Vajanského nábrežie 3 

Bratislava 

Vec : Polyfunkčná stavba TWIN CITY - objekt Al, ul. Mlynské Nivy, Karadžičova, 

Továrenská, Bratislava, časť DOPRAVA - 2. fáza, žiadosť o stavebné povolenie. 

Stavebník 

Twin City Infrastrukture s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO : 50 847 279. 

Druh, miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia 

Novostavba, Bratislava, križovatka ulíc Karadžičova - Mlynské Nivy, 12/2018 

Parcelné čísla dotknutých pozemkov 

Parc.č. 21293/16; 21293/18 k.ú. Staré Mesto - vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, 

stavebník má uzatvorenú s vlastníkom zm luvu o nájme. 

Vlastn íci susedných pozemkov 

Pare. č. 21863/2 k.ú. Staré Mesto sú vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne 

nám. 1, 814 99 Bratislava; 

Parc.č. 9095/3 k.ú. Staré Mesto - Twin City II a.s., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava; 

Spracovateľ projektovej dokumentácie 

Generá lnym projektantom predmetnej stavby je spoločnosť SIEBERT + TALAŠ spol. s r.o., 

Prievozská 40, 821 09 Bratislava, zodpovedným projektantom pre časť doprava je Ing. Róbert 

Hatos. 

Twin City lnfrastructure s. r. o. 
Karadžičova 12 
821 08 Bratislava 

IČO: 50 847 2 79 

Spoločnosť zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratis lava /, Oddiel: Sro, Vložka č. : 119525/ B 



Zhotovitel' stavby 

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

Bratislava. 

Základné údaje o stavbe 

Predmetom žiadosti sú stavebné objekty : 

SO Al.2001 Vjazd - Karadžičova ulica, 

SO Al.2001.1 Cyklochodník, 

Pre stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č . 1355 číslo : 1043/3614/2016/STA/Gal

UR dňa 22.1.2016. 

Náklady stavby : 250.000,00 Eu r. 

S pozdravom 

Mgr. Zdenko Kučera 

konateľ 

Vybavuje: Némethová 

tel.: 0905 594 927 
e-mail: nemethova@hbreav1s.sk 

/,,-/' 

rgr. Marcel Sedlák 

9J' ·. konateľ 

/Dl0/~J 


