
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Interný list 

Pre: Schmidtová Paulina, lng.,kancelária prednostu, referát organizačný a správy registratúry 

Od: Zubčáková Helena, lng.,oddelenie dopravy,referát špeciálneho stavebného úradu 

Číslo 
10703/51650/2018/DOP/Zub 

Vec: 

Vybavuje 
Zubčáková Helena, Ing. 

Obytný súbor čulenova -1. etepa, K.T.Plus, s.r.o. bežná korešpondencia, DOP 

Bratislava 
30.11.2018 

Dovoľujem si Vás požiadať o zverejnenie na úradnej tabuli a na webovom sidle Mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto v zmysle § 38 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
(zákon o EIA): 

List Oznámenie o začatf kolaudačného konania časti stavby „Obytný súbor Ču/enova - 1. etapa" 
- informácia, ktorý sme vydali pod č. 10703/51649/2018/DOP/Zub zo dňa 30. 11. 2018, 

Kópiu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Obytný súbor Čulenova - 1. etapa" 
Stavebný objekt: 
SO E 103 rekonštrukcia Bottovej ulice časť 1. 

O ukončenie zverejnenia Vás opätovne požiadame. 

S pozdravom 

7< v/ /Y.2'h-4 A ? 

Ing. Helena Zubčáková 



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

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo 
10703/51649/2018/DOP/Zub 

VEC: Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby: 
„Obytný súbor Čulenova - 1. etapa " 
- informácia 

Vybavuje/ tel.číslo 
Ing. Zubčáková/ 02/59246291 

Bratislava 
30.11.2018 

Dňa 20. 11. 2018 podal navrhovateľ SKY PARK RESIDENCES, s. r. o„ Digital Park II, Einsteinova ul. 
č. 25, 851 O 1 Bratislava, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu: 

„Obytný súbor Čulenova - 1. etapa " 
Stavebný objekt: 

SO E 103 rekonštrukcia Bottovej ulice časť 1 

na pozemku reg. C pare. č. 2179111 v katastrálnom území v mestskej časti Bratislava- Staré Mesto. 

Podaním návrhu bolo v zmysle § 18 ods. 2 Zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v spojení s § 76 až 82 Zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov začaté kolaudačné konanie. 

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

• Kópiu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia. 
• Navrhovaná činnosť bola predmetom povinného hodnotenia podľa Zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo k stavbe v zmysle Zákona č. 

24/2006 Z. z. záverečné stanovisko č.: 2798/2015-3:4/ak. Zo dňa 11. 11. 2015. 

Uvedené rozhodnutie a rozhodnutia súvisiace so stavbou sú prístupné na stránke 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia. 
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Mestská časť Bratislava Staré Mesto 
oddelenie územného konania a stavebného poriadku 
referát špeciálneho stavebného úradu a ŠFRB 
Vajanského nábrežie č.3 
814 21 Bratislava 

V Bratislave dňa 15/11/2018 

Vec: Žiadosť o vydanie užívacieho povolenia pre stavebný objekt: 
SO E 103 rekonštrukcia Bottovej ulice časť 1 
v rámci stavby: Obytný súbor Čulenova -1.etapa 

V zastúpení stavebníka si Vás dovoľujeme požiadať o vydanie užívacieho povolenia pre stavebný objekt SO E 103 
rekonštrukcia Bottovej ulice časť 1, v rámci stavby „Obytný súbor Čulenova - 1.etapa" 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. 

1. Stavebník: 
II. Miesto stavby: 
III. Parcelné č.: 
IV. Projektant: 
V. Náklady na stavbu: 
Vl. dodávateľ: 

SKY PARK RESIDENCES, s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
Bottova ulica, Bratislava -Staré mesto 
21791/1, v kat.územie Staré Mesto 
Ing. Soňa Ridillová, OS-projekt s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava 
20 tis.euro 
CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, 949 78 Nitra 

Stavba bola umiestnená rozhodnutím MČ Staré Mesto pod č. 6051/30234/2016/STA/Mys zo dňa 21.06.2016, 
právoplatné dňa 28.07.2016 a následne stavebným povolením vydaným pod ev.č. 10453/55802/2016/STA/Zub 

zo dňa 20/12/2016, právoplatným dňa 18/1/2017. 

SO E 103 rekonštrukcia Bottovej ulice časť 1. 
V rámci 1. etapy výstavby sa zrekonštruuje komunikácia Bottova. Komunikácia je navrhnutá kategórie 

MO 7,5/30 funkčnej triedy C3 s priľahlými parkovacími pásmi s kolmým radením po oboch stranách komunikácie. 
Celkovo je navrhnutých 70 stojísk, z celkového počtu budú 4% vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie (3PM). Parkovanie je navrhnuté s kolmým radením vozidiel, rozmer stojísk je 2,40 x 5,0 
a 2,40 x 4,80 m. Pozdfž komunikácie je vedený jednostranný chodník v min. šírke 2,25 m. Povrchové odvodnenie 
komunikácie je riešené spádovaním do uličných vpustov. Odvodnenie parkovacích stojísk je riešené samostatne 
do vpustov, ktoré budú zaústené do areálovej dažďovej kanalizácie s odlučovačom RL. 

Stavenisko bude vypratané a stavba ukončená ku dňu 6/12/2018 
Predpísané doklady a skúšky v zmysle§ 17 a 18 zákona č.453/2000 Z.z. Vám budú predložené pri miestnom 

zisťovaní 

K.T.Plus, s.r.o„ Kopčianska 15, 851 01 Bratislava IČO: 35 958 766, IČ DPH: SK.2022072107 
kontalá : e-mail: l .krolus@gmail.com alebo Tumová tel.0903-253-500 a Korbová tel.0908-052-449 


