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

Čís lo záznamu: 7975/23093/2017/STA/Zub V Bratislave 22. 05. 2017 

Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií, Karadžičova, Továrenská, Chalupkova, Bratislava, objekt SO X 1.200 Rekonštrukcia komunikácie Chalupkova 
- žiadosť o stavebné povolenie - oznámenie o začatí konania - informácia. 

Stavebník TWIN CITY, a. s„ Karadžičova ul. č. 12, 821 08 Bratislava, podal dňa 11. 04. 2017 žiadosť o začatie správneho konania vo veci povolenia stavby: 
Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií, Karadžičova, Továrenská, Chalupkova, Bratislava, objekt SO X2.200 Komunikácie a spevnené plochy 
na pozemkoch pare. č. 9118/ 12, 9118/13, 9118/20, 9118/21, 9118/23, 9120/7, 9120/59, 9120/63, 9120/65, 9120/24, 9120/34, 9120/64, 9120/74 k. ú. Staré Mesto. 

Na predmetnú stavbu bolo tunajším stavebným úradom vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1382 zo drfa 14. 09. 2016 pod č. 8157/43552/2016/STA/Kul, právoplatné difa IO. 11. 2016. 

Dňom podania žiadosti, dňa 11. 04. 2017, bolo v zmysle § 18 ods. 2 správneho poriadku začaté stavebné konanie vo veci povolenia stavby podľa § 60 zákona č. 5011976 Zb. v platnom znení. 
V zmysle§ 58a ods. 3 citovaného zákona, novelizovaného zákonom č . 314/2014 Zb„ ktorým sa mení a dopÍrfa 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 dopÍrfajú niektoré zákony, zvereji'íujeme: 

a) Kópiu žiadosti o stavebné povolenie zo difa 11. 04. 2017, 
b) Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. MŽP SR sa vyjadrilo nasledujúcimi stanoviskami a vyjadreniami: 

1) Ministerstvo životného prostredia SR - Záverečné stanovisko č.: 2257/2011 -3.4/dp zo dňa 28. 07. 2011, 2) Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor enviromentálneho posudzovania, záväzné stanovisko č. 39771/2016 zo dr1a 14. 07. 2016. 

,z~,; · ·~~•vá 
__ _..,u ca oddelenia úze , ého rozhodovania 

a sta/ Ho poriadku 

Zverejnením na úradnej tabuli a webovom sídle Mestskej časti Bratislava-Staré mesto stavebný úrad spÍňa 
povinnosť vyplývajúcu z§ 58a ods. 3 stavebného zákona, v znení neskorších predpisov. 

Dátum vyvesenia : Dátum zvesenia : 
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V Bratislave, 10.4. 2017 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 

Špeciálny stavebný úrad 

Vajanského nábrežie č. 3 

Bratislava 

V e c : Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií, X2 Spoločné zariadenie 

staveniska stavby Twin City, SO 200 Komunikácie a spevnené plochy, 

žiadosť o stavebné povolenie. 

Stavebník 

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

Druh, miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia 

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

7/2017 

Parcelné čísla dotknutých pozemkov 

LV č . 7076 : parc.č.: 9 118/ 12; 20; 21; 23; 9120/ 7; 59; 63; 65 k.ú. Staré Mesto 

LV č. 2792: parc.č. : 9120/ 24; 34; 64; 74; k.ú. Staré Mesto 

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

Spracovatel' projektovej dokumentácie 

Projektovú dokumentáciu spracova la spoločnosť SI EBERT + TALAŠ, spol. s r.o., Prievozská 4/D, 

821 09 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Ondrej Májek, PROKOS, s.r.o ., Černyševs kého 26, 

851 01 Bratislava. 

Zhotovitel' stavby 

Stavbu bude rea lizovať spoločnosť HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r.o., Karadž ičova 12, 821 08 

Bratislava. 

Popis stavby 

Jedná sa o odstavné plochy stavebných mechanizmov a autobusov, vrátane izolovaných 

spevnených plôch pre výdaj pohonných hmôt, spevnené plochy pre umývanie nákladných áut 

Twin City a.s., síd lo Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO 35 872 217, 
Zapísaná v obchodnom reg istri Okresného súdu Bra t islava I, oddiel : Sa, vložka čís l o: 3244/ B 



a autobusov. Vjazd a výjazd sú jednosmerné a nadväzujú na spevnené plochy dočasnej 

autobusovej stanice. 

Pre stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1382 číslo: 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 

Adrián Rác 

f, Y, ~venstva 


