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Vec: „Parkovisko SZU Kramáre“ na pozemkoch parc. č. 5436/4 k.ú. Vinohrady –
žiadosť o stavebné povolenie – oznámenie o začatí konania – informácia.

Stavebník: ProPark Group, a.s., Krížna 47, 811 07 Bratislava, v zastúpení ENG2 SR.
Spol. s r.o., Karpatská 23, 811 05 Bratislava podal dňa 18.02.2019 žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na stavbu „Parkovisko SZU Kramáre“ na pozemkoch parc. č.
5436/4 k.ú. Vinohrady.
Dňom podania žiadosti 18.02.2019, bolo v zmysle § 18 ods.2 správneho poriadku začaté
stavebné konanie.
V zmysle § 38 ods. 2 zákona č.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 dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len zákon o EIA“), zverejňujeme
kópiu žiadosti na vydanie povolenia zo dňa   18.02.2019.

Údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní sú
prístupné na stránke http://envoroportal.sk/sk/eia./

                                                                                Mgr. Rudolf  K u s ý
Starosta mestskej časti

                                                                                Bratislava-Nové Mesto

                                  Potvrdenie dátumu zverejnenia
Dátum vyvesenia:                                                           Dátum zvesenia:
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832 05 Bratislava Ý
v Bratislave, dňa18.02.2019L;0ĺ

Vec: Žiadosťo vydanie stavebnéhopovolenia
V zastúpenístavebníkaProPark GROUP, a.s., Krížna47, 811 07 BratislavaVás podľa * 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovanía stavebnomporiadku v zneníneskoršíchpredpisov (stavebný zákon) v spojenís 8 a 9Vyhláškyč. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanoveniastavebného zákona týmto zdvorilo žiadame o vydanie stavebného povoleniastavby

Parkovisko SZU Kramárev členenístavebných objektov:SO01 Parkovacídom5002 Opornémúry5003 Prípojkavodovodu a areálový vodovodSO05 PrípojkaNNSO06 Úprava spevnených plóchparkovísk
Základný popis stavby:Predmetom predkladanéhoprojektu „ParkoviskoSZU Kramáre“je stavbagarážovéhodomu a súvisiacej infraštruktúryza účelom rozšíreniakapacityexistujúcehoparkoviska s vjazdom z Limbovej ulice.Navrhovaný parkovacídom bude vybudovaný na ploche existujúcehodolného parkoviska areáluSlovenskej zdravotnej univerzity, využívasvahovitýterén predmetnej lokality tak, že vjazd/výjazci do 1.NP parkovacieho domu jeriešený z dolnej úrovneterénua vjazd/ výjazd do 2.NP je riešený z vyššejúrovnesvahu. Počet navrhovaných parkovacíchmiest (PM): 1.NP —46 PM, 2.NP —45 PM,spolu — 91 PM. Celková nová kapacita parkovacíchmiest na parkoviskách aparkovacom dome bude 136 parkovacíchmiest, teda o 44 parkovacíchmiest viacako je kapacita existujúcehoparkoviska v súčastnosti.Navrhovanéstavebnéobjekty budú umiestnenéna pozemku p.č. 5436/4katastrálnehoúzemia Vinohrady, obec Bratislava — NovéMesto. K pozemku má
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navrhovateľiný vzťah— koncesnúzmluvu.Prípojkavody je vedenáa napojenána verejný vodovod na pozemku p.č.21648/4 katastrálnehoúzemia Vinohrady (verejný pozemok, vlastník Hlavnémesto SR Bratislava).
Známiúčastnícikonania:ProPark GROUP, a.s. Krížna47, 811 07 Bratislava — ako investor stavbySlovenskáRepublika — ako vlastníkpozemku podľaLVSlovenskázdravotníckauniverzita, Limbová12, 833 03 Bratislava — ako správcapozemku podľaLVHlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, Bratislava — ako obec a vlastníkdotknutéhoa susedných pozem kovMinisterstvo zdravotníctvaSR, Limbová 2, 837 52 Bratislava — ako vlastníksusedných pozemkov

Stavba bude uskutočňovanádodávateYsky.Stavebníkohlásistavebnémuúradu názova sídlozhotoviteľapo ukončenívýberového konania. Odhadovanálehota výstavby je 4 mesiace. Odhad nákladovstavby je 450 tisícEUR.

Za vybavenie našejžiadostivopred d‘akujemea zostávames pozdravom.

v.z.: Ing. Lucia BarlováLaubertovátel.: 0904/423467laubertova@eng2.sk

Prílohy:2x Projektovádokumentáciastavby pre stavebnépovolenieKoncesnázmluva — doklad preukazujúcivzťahk pozemkuZmluva o BZ vecnom bremene s hl.m.SR Bratislava (prípojkavodovodu)List vlastníctva+ káplaz katastrálnejmapyPrávoplatnéúzemnérozhodnutieStanovisko MVSR, KRPZ v BA, KDIStanovisko HaZÚhI.m.SR BratislavyVyjadrenie Magistrátuhl.m.SR BA—odd. život.prostrediaa mest. zeleneZáväznéstanovisko hl.m.SR BratislavyStanovisko MČ BA — NovéMesto k investičnémuzámeruRozhodnutie o ElARozhodnutie MČ BA — NovéMesto — súhlas na výrubVyjadrenie OÚ Bratislava z hľadiskaodpad.hospodárstvaVyjadrenie OÚ Bratislava — orgánuochrany prírodya krajiny
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