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19.12.2022 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej len 
"stavebný úrad") podľa§ 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), podľa §§ 81 a 82 
stavebného zákona a podľa ustanovení §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") 

povoľuje užívanie 

stavby s názvom: Obytný súbor Devínska Nová Ves s názvom "9 bytových domov- BORY 
HOME II - Lamačská brána", časť inžinierske siete, ktorá bola v stavebnom konaní 
povolená na pozemkoch registra "C-KN" parc. č.: 2810/609, 2810/614, 4513/37, 4513/38, 
4513/63, 4513/8, 4513/9, 2810/357, 2810/360, 2810/559, 2810/560, 2810/561, 2810/563, 
2810/565, 2810/684, 2810/685, 2810/686, 2810/687, 6810/688, 6810/689, 2810/690, 2810/707, 
4513/14, 4513/15, 4513/39, 4513/40, 4513/41, 4513/42, 4513/43, 4513/44, 4513/45, 4513/46, 
4513/47, 4513/48, 4513/49, 4513/50, 4513/51, 4513/52, 4513/53, 4513/54, 4513/56, 4513/57, 
4513/58, 4513/59, 4513/61, 4513/62 v katastrálnom území Devínska Nová Ves. 
Na stavbu bol vyhotovený geometrický plán č. 22-1/2022 zo dňa 17.10.2022, overený 
Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 02.11.2022 pod č. G 1-2228/2022, kde pre 
stavbu trafostanice vznikol nový pozemok parc. č. 4513/124 v katastrálnom území Devínska 
Nová Ves, vlastníkovi stavby- spoločnosti: 

Bory Home II, s.r.o., 
so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 Ol Bratislava- IČO: 51 035 073, 

podľa projektovej dokumentácie skutočného prevedenia overenej v kolaudačnom konaní, ktorá 
je totožná s PD overenou v stavebnom konaní a podľa geodetického zamerania skutočného 
vyhotovenia inžinierskych stavieb, ktoré vypracoval autorizovaný geodet a kartograf Ing. 
Marek Bajtala, PhD. 

Na stavbu s názvom "9 bytových domov - BORY HOME II - Lamačská brána", časť 
inžinierske siete, bolo Mestskou časťou Bratislava - Devínska Nová Ves vydané stavebné 
povolenie dňa 30.07.2021 pod č. 2021/1063/G/9/PL, právoplatné dňa 02.09.2021. 
Na stavbu s názvom "9 bytových domov- BORY HOME II - Lamačská brána", objekty SO 
601, SO 602, SO 603, bolo Mestskou časťou Bratislava- Devínska Nová Ves vydané stavebné 
povolenie dňa 25.07.2022 pod č. 2022/1006/G/23/PL, právoplatné dňa 22.08.2022. 



Druh stavby: inžinierska stavba 
Účel stavby: inžinierska stavba 

Objektová skladba: 
SO 302 Vodovodné prípojky 
SO 402 Prípojky splaškovej kanalizácie 
SO 501 PredÍženie verejného plynovodu 
SO 502 Pripojovací plynovod pre Obytný blok A2, B2,C3, C4 
SO 606 Verejné osvetlenie 
SO 607 Preložka existujúceho stÍpu VO 
SO 60 l Trafostanica TS l 
SO 602 Prípojka VN 
SO 603 Distribučné rozvody NN 

Popis stavebných objektov 
SO 302 Vodovodné prípojky 
Napojenie bytových domov je realizované prípojkami vody DN80, na ktorých sú osadené 
vodomerné šachty s vnútornými rozmermi 1400x2800xl860 mm (platí pre obytné bloky C.3 
a C.4) s fakturačným meraním spotreby a prípojkami DNlOO, ktorých kapacity zohľadňuje 
osadenie nadzemného požiarneho hydrantu DN l OO a na ktorých sú osadené vodomerné šachty 
s vnútornými rozmermi 1600x31 00x2090 mm (platí pre bloky A.2 a B.2). Požiarny hydrant je 
osadený až za vodomernou šachtou, teda až za meraním, pričom na meranie odobratej vody 
z verejného vodovodu je pri týchto prípojkách vo vodomernej šachte osadený združený 
vodomer. Picia fontánka na móle je napojená prípojkou DN20, ktorá je tvorená olauhom 
zdvojeným potrubím z vnútorných rozvodov s vodomernou šachtičkou. Rozsah prípojok 
vodovodu a prívodov vody je nasledovný: 
Bytový dom A2: 

- Prípojka vodovodu "VP A.2" - TVLt DN l OO- ll ,Om 
Prívod vody k nadzemnému hydrantu- HDPE DNlOO (PNlO)- 38,00m 

- Prívod vody od rozbočky do objektu- HDPE DN80 (PNlO) -l,OOm 
Bytový dom B2: 

- Prípojka vodovodu "VP B.2"- TVLt DNlOO- 8,0m 
- Prívod vody k nadzemnému hydrantu- HDPE DNlOO (PNlO)- 15,00m 
- Prívod vody od rozbočky do objektu- HDPE DN80 (PN l O)- 2,00m 

Bytový dom C3: 
Prípojka vodovodu "VP C.3"- TVLt DN80- 12,5m 

- Prívod vody zo šachty do objektu- HDPE DN80 (PNlO)- 4,10m 
Bytoyý dom C4): 

- Prípojka vodovodu "VP C.4"- TVLt DN80 -12,7m 
- Prívod vody zo šachty do objektu- HDPE DN80 (PNlO)- 5,10m 

Picia fontánka: 
- Prívod vody (picia fontánka)- HDPE DN20- D25x2,3mm (PN16)- 2x33,00m 

SO 402 Prípojky splaškovej kanalizácie 
V rámci stavebného objektu je vybudovaných ll kanalizačných prípojok a odtokov splaškovej 
kanalizácie z materiálu PP, zabezpečujúcich odkanalizovanie objektov bytových domov. Na 
prípojkách sú osadené revízne šachty RŠla, RŠlb, RŠ2-RŠ11. Rozsah prípojok a odtokov 
splaškovej kanalizácie je nasledovný: 
Bytový dom A2: 

- Prípojka splaškovej kanalizácie SKP A.2.1 -PP-hladké DN200 -11,30 m 
Odtok splaškovej kanalizácie SKP A.2.1 - PP-hladké DN200- 4, l Om 
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Prípojka splaškovej kanalizácie- existujúca l ukončená v ŠPS4 
Odtok splaškovej kanalizácie SKP A.2.2 - PP-hladké DN200- 68,00m 

PP-hladké DN150 -7,80 m 
Prípojka splaškovej kanalizácie SKP A.2.3- PP-hladké DN200- 11,00 m 
Odtok splaškovej kanalizácie SKP A.2.3- PP-hladké DN200- 4,00 m 

PP-hladké DN125- 24,00 m 
Bytový dom B2: 

Prípojka splaškovej kanalizácie SKP B.2.1 -PP-hladké DN200- 10,80 m 
Odtok splaškovej kanalizácie SKP B.2.1- PP-hladké DN200 -15,90 m 

PP-hladké DN125- 4,50 m 
Prípojka splaškovej kanalizácie SKP B.2.2- PP-hladké DN200- 11,20 m 
Odtok splaškovej kanalizácie SKP B.2.2- PP-hladké DN200- 1,80 m 

PP-hladké DN150 -16,50 m 
Bytový dom C3: 

Prípojka splaškovej kanalizácie SKP C3.1 -PP-hladké DN200 -7,60 m 
Odtok splaškovej kanalizácie SKP C3 .l - PP-hladké DN200- 6, lOm 
Prípojka splaškovej kanalizácie SKY C3.2- PP-hladké DN125- 7,35 m 
Odtok splaškovej kanalizácie SKP C3.2 -PP-hladké DN125- 6,65 m 
Prípojka splaškovej kanalizácie SKP C3.3- PP-hladké DN200 -7,00 m 
Odtok splaškovej kanalizácie SKP C3.3- PP-hladké DN200- 5,00 m 

Bytový dom C4: 
Prípojka splaškovej kanalizácie SKP C4.1 -PP-hladké DN200 -7,25 m 
Odtok splaškovej kanalizácie SKP C4.1 - PP-hladké DN200- 6,25 m 
Prípojka splaškovej kanalizácie SKP C4.2 - PP-hladké DN125 - 6,95 m 
Odtok splaškovej kanalizácie SKP C4.2 - PP-hladké DN125 - 6,95 m 
Prípojka splaškovej kanalizácie SKP C4.3- PP-hladké DN200 -7,25 m 
Odtok splaškovej kanalizácie SKP C4.3- PP-hladké DN200- 4,15 m 

SO 501 PredÍženie verejného plynovodu 
Je realizované STL plynovodom D50 dÍ. 185,61m, umiestneným v areálovej komunikácii 
predmetnej stavby a je ukončené odvzdušnením vyvedeným do zemného poklopu. Nový STL 
plynovod je napojený cez odbočku na existujúci distribučný STL plynovod D225, nachádzajúci 
sa v komunikácii medzi kruhovými objazdmi MOK3 a MOK2. 

SO 502 Pripojovací plynovod pre Obytný blok A2, B2, C3, C4 
Prípojky plynu D32 (DN25) sú vysadené z STL distribučného plynovodu D50 riešeného v 
rámci SO 501 a zabezpečujú plynofikáciu 4 kotolní v obytných blokoch A2, B2, C3 a C4. 
Pripojovacie plynovody PE100HD SDR11 032 x 2,9, vedené v zemi, sú ukončené zemným 
uzáverom DN25 pred skrinkami doregulovacích a meracích staníc (DRS) na hranici pozemkov 
jednotlivých blokov. Celková dÍžka prípojok: 54,96 m. 

A2- 10,71 m 
B2 -10,95m 
C3- 16,55 m 
C4 -16,75 m 

SO 601 Trafostanica TS1 
Transformačná stanica EHl je betónová bloková transformačná stanica pozostávajúca 
z káblového priestoru "vane", železobetónového skeletu a strechy. Transfmmačná stanica 
svojím vyhotovením obsahuje samostatný priestor pre transformátor a spoločný priestor pre 
VN, NN a kompenzačný rozvádzač. V trafostanici je osadený 1ks olejový transformátor s 
výkonom 630kVA. Zastavaná plocha objektom trafostanice je 14m2

. 
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SO 602 Prípojka VN 
Vonkajšia zemná prípojka VN slúži pre napojenie novovybudovanej distribučnej trafostanice 
TSl. Pripojka je vyhotovená káblom typu 6xNA2XS(F)2Y 3xlx240 mm2 v trase s celkovou 
dÍžkou 6,28 m. Káble sú uložené vo výkope v pieskovom lôžku, chránené plastovými doskami 
KPL a označené výstražnou fólio1J. V priestore pod spevnenými plochami je vedenie uložené v 
chráničke FXKV 200 mm. 

SO 603 Distribučné rozvody NN 
Distribučné káblové NN rozvody sú vedené z novovybudovanej distribučnej trafostanice TS l 
a slúžia pre napojenie objektov obytných blokov. NN rozvody sú realizované káblami NA YY-J 
4x240 mm2

, ktoré sú uložené vo vol'nom teréne v zemnej ryhe v pieskovom lôžku a pri 
križovaní pojazdných komunikácií a v plastových chráničkách FXKVR 160. Celková dÍžka 
káblovej trasy je 227,77 m. Súčasťou vybudovaných distribučných NN rozvodov sú aj istiace 
rozpojovacie skrine SR v celkovom počte 4 ks. 

SO 606 Verejné osvetlenie 
Verejné osvetlenie areálovej komunikácie pozostáva z 15ks osvetl'ovacích žiarovo zinkovaných 
stožiarov výšky 8 m, na ktorých sú inštalované svietidlá SITECO SLll so zdrojom LED 
lx51W a z 2 ks osvetl'ovacích žiarovo zinkovaných stožiarov výšky 6 m, na ktorých sú 
inštalované svietidlá SITECO SLlO so zdrojom LED lxl43W, osvetľujúce priechod pre 
chodcov. Napojenie jednotlivých stožiarov verejného osvetlenia je vyhotovené káblom CYKY
J 4xl0mm2 z existujúceho rozvodu verejného osvetlenia. Kábel je po celej trase vedený 
v chráničke 040 mm. Stožiarová výzbroj je EKM-2072-1D2 lxlOA (IO ks) a EKM-2020-2Dl 
2xlOA (7 ks). 

SO 607 Preložka existujúceho stÍpa VO 
Preložil sa existujúci stožiar verejného osvetlenia výšky 8m, ktorý bol v kolízii s výstavbou 
navrhovanej komunikácie v mieste kruhovej križovatky MOK2. Existujúci stožiar so 
svietidlom SITEC bolo potrebné presunúť o 5m do novovybudovaného ostrovčeka a napojiť na 
pôvodný káblový rozvod, ktorý bol odkopaný a následne skrátený na potrebnú dÍžku. 

Pre užívanie stavby stanovuje stavebný úrad podľa§ 82 stavebné/to zákona tieto podmienky: 

l. Stavbu možno užívať len na účel určený týmto rozhodnutím. Každá zmena v užívaní musí 
byť vopred povolená príslušným stavebným úradom. 

2. Stavbu je možné užívať až po nadobudnutí právoplatnosti tohoto rozhodnutia. 

3. Počas užívania stavby musia byt' stále dodržiavané príslušné platné predpisy týkajúce sa 
ochrany životného prostredia, zdravia l'udí, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany. 

4. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia uchovávať po celý čas 
jej užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdať novému nadobúdatel'ovi a pri 
odstránení stavby stavebnému úradu v súlade s § l 03 stavebného zákona. 

5. Prevádzkovatel'om stavby bude navrhovateľ, vlastník stavby je povinný udržiavať ju 
v dobrom technickom stave tak, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu a aby sa čo najviac 
predÍžila užívatel'nosť stavby. 

6. Údržbu inžinierskych sietí bude zabezpečovať navrhovateľ. 

7. Na stavbe sa zriaďuje ochranné pásmo v zmysle§ 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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O d ô v o d n e n i e: 

Navrhovateľ: Bory Home II, s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 Ol Bratislava -
IČO: 51 035 073, v zastúpení splnomocnencom PKT s.r.o., Rovniankova 16, 851 02 
Bratislava podal dňa 25.08.2022 na stavebný úrad návrh na vydanie užívacieho povolenia na 
stavbu Obytný súbor Devínska Nová Ves s názvom "9 bytových domov- BORY HOME II 

Lamačská brána", čast' inžinierske siete, na pozemkoch C-KN parc. č. 2810/609, 
2810/614, 4513/37, 4513/38, 4513/63, 4513/8, 4513/9, 2810/357, 2810/360, 2810/559, 
2810/560, 2810/561,2810/563,2810/565, 2810/684, 2810/685,2810/686,2810/687, 6810/688, 
6810/689, 2810/690, 2810/707, 4513/14, 4513/15, 4513/39, 4513/40,4513/41, 4513/42, 
4513/43, 4513/44, 4513/45, 4513/46, 4513/47, 4513/48, 4513/49, 4513/50, 4513/51, 4513/52, 
4513/53, 4513/54, 4513/56, 4513/57, 4513/58, 4513/59, 4513/61, 4513/62 v katastrálnom 
území Devínska Nová Ves v počte šesť stavebných objektov. Svoj návrh navrhovateľ doplnil 
podaním dňa 19.09.2022, ktorým rozšíril predmet kolaudácie o ďalšie tri stavebné objekty. 

Na stavbu bol vyhotovený geometrický plán č. 22-1/2022 zo dňa 17.10.2022, overený 
Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor dňa 02.11.2022 pod č. G 1-2228/2022, kde pre 
stavbu trafostanice bol z pozemku parc. č. 2810/685 odčlenený nový pozemok parc.č. 4513/124 
v katastrálnom území Devínska Nová Ves a geodetické zameranie· skutočného vyhotovenia 
inžinierskych stavieb, ktoré vypracoval autorizovaný geodet a kartograf Ing. Marek Bajtala, 
PhD. 

Na stavbu s názvom "9 bytových domov - BORY HOME II - Lamačská brána", časť 
inžinierske siete, bolo Mestskou časťou Bratislava - Devínska Nová Ves vydané stavebné 
povolenie dňa 30.07.2021 pod č. 2021/1063/G/9/PL, právoplatné dňa 02.09.2021. 
Na stavbu s názvom "9 bytových domov- BORY HOME II- Lamačská brána", objekty SO 
601, SO 602, SO 603, bolo Mestskou časťou Bratislava- Devínska Nová Ves vydané stavebné 
povolenie dňa 25.07.2022 pod č. 202211006/G/23/PL, právoplatné dňa 22.08.2022. 

Stavbou dotknuté pozemky v k. ú. Devínska Nová Ves, sú vo vlastníctve stavebníka Bory 
Home II, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 Ol Bratislava- IČO: 51035073, 
podľa listov vlastníctva č. 7701, č. 6955, č. 7939. 
Objekty SO 302 Vodovodné prípojky, SO 402 Prípojky splaškovej kanalizácie, SO 501 
PredÍženie verejného plynovodu a SO 502 Pripojovací plynovod pre Obytný blok A2, B2, C3, 
C4 na pozemkoch registra C-KN parc. č. 2810/563, 2810/565, 2810/609, 4513/37, 4513/40, 
4513/46, 4513/48, 4513/51, 4513/53-57, 4513/59, 4513/62 v katastrálnom území Devínska 
Nová Ves, podľa geodetických zameraní vypracovaných GeosK s.r.o., so sídlom Bodrocká 
7/5156, 821 07 Bratislava, overených Ing. Marekom Bajtalom, PhD. dňa 10.05.2022. 
Objekty SO 601 Trafostanica TSl a SO 602 Prípojka VN na pozemkoch registra C-KN parc.č. 
2810/565, 2810/685 v katastrálnom území Devínska Nová Ves, podľa geodetického zamerania 
vypracovaného GeosK s.r.o., so sídlom Bodrocká 7/5156, 821 07 Bratislava, overeného Ing. 
Marekom Bajtalom, PhD. dňa 04.10.2022 a podľa geometrického plánu č. 22-1/2022 zo dňa 
17 .l O .2022 overeného Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom pod č. G 1-
2228/2022 dňa 02.11.2022, podľa ktorého sa z pozemku parc. č. 2810/685 odčlenil pre stavbu 
trafostanice pozemok parc. č. 4513/124 k. ú. Devínska Nová Ves. 
Objekt SO 603 Distribučné rozvody NN na pozemkoch registra C-KN parc. č. 2810/559-561, 
2810/684, 4513/47-48, 4513/50, 4513/52, 4513/57, 4513/61 v katastrálnom území Devínska 
Nová Ves, podľa geodetického zamerania vypracovaného GeosK s.r.o., so sídlom Bodrocká 
7/5156, 821 07 Bratislava, overeného Ing. Marekom Bajtalom, PhD. dňa 06.10.2022. 
Objekty SO 606 Verejné osvetlenie a SO 607 Preložka existujúceho stÍpa VO na pozemkoch 
registra C-KN parc. č. 2810/357, 2810/563, 2810/565, 2810/686, 2810/689, 2810/707, 4513/43-
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44 v k.ú. Devínska Nová Ves, podľa geodetického zamerania vypracovaného GeosK s.r.o., so 
sídlom Bodrocká 7/5156, 821 07 Bratislava, overeného Ing. Marekom Bajtalom, PhD. dňa 
16.8.2022. 

Stavebník na základe výzvy stavebného úradu č. 2022/2170/popl/KR zo dňa 26.09.2022 uhradil 
súhrnný správny poplatok za podanie návrhu v zmysle položky 62a písm. g) zákona č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, vo výške 420 eur. 

Následne stavebný úrad listom pod č. 2022/2170/ozkk/KR zo dňa 03.10.2022 oznámil začatie 
kolaudačného konania uvedenej stavby. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa 
uskutočnilo dňa 21.10.2022. Z miestneho zisťovania bol spísaný protokol. 

Stavebný úrad súčasne požiadal listom č. 2022/2170/EIA-stan./KR zo dňa 12.10.2022 
Ministerstvo životného prostredia SR, Sekciu environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor 
posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. Ľ. Štúra l, 812 35 Bratislava o vydanie záväzného 
stanoviska k vydaniu kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu. 

Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány zaujali k návrhu na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia kladné stanoviská: 
• Inšpektorát práce Bratislava, záväzné stanovisko č. IBA-104-48-2.2/ZS-C22-C23-22 

IPBA/IPBA ODD BOZP/KON/2022/5136 zo dňa26.10.2022. 
• Regionálny úrad verejného zdtavotníctva Bratislava hlavné mesto, záväzné stanovisko č. 

OHŽPaZ/15008/2022 zo dňa 15.11.2022. 
• Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy, stanovisko č. HZUBA3-

2022/002284-002 zo dňa 26.10.2022. 
• Ministerstvo ŽP SR, sekcia posudzovania vplyvov na ŽP, odbor posudzovania vplyvov na 

ŽP, záväzné stanovisko č. 2067/2022-1.7/fr, 62967/2022 zo dňa 26.10.2022. 

Vydané podmieňujúce kolaudačné rozhodnutia: 
• Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie oclu·any 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna vodná správa, užívacie povolenie 
na stavebné objekty SO 301 Verejný vodovod, SO 401 Verejná splašková kanalizácia, 
rozhodnutie č. OÚ-BA-OSZP3-2022/131694-009 zo dňa 30.11.2022, právoplatné dňa 
16.12.2022. 

Pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním stavebný úrad skonštatoval, že 
stavebník splnil podmienky stavebného povolenia a práce boli zrealizované podľa projektovej 
dokumentácie skutočného vyhotovenia overenej v kolaudačnom konaní. 

Stavebník predložil všetky doklady potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, a to najmä: 
projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby,· dokumentáciu skutočného 

vyhotovenia inžinierskych sietí vypracovanú autorizovaným geodetom Ing. Marekom 
Bajtalom, PhD., majetkové podldady, geometrický plán, súhlasné stanoviská dotknutých 
orgánov, doklady preukazujúce výsledky predpísaných skúšok a revízií podľa osobitných 
predpisov a technických noriem. 

Stavebný úrad v kolaudačnom konaní, po doplnení dokladov nezistil dôvody, ktoré by bránili 
vydaniu kolaudačného rozhodnutia. 

Na základe vyššie uvedených skutočností, stavebný úrad rozhodol tak, ako znie výrok tohto 
rozhodnutia. 
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Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie (podľa§ 54 správneho poriadku) do 15 dní 
odo dňa jeho oznámenia na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal - Mestská časť 
Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava. Odvolacím orgánom je 
Ohesný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. štátnej stavebnej správy, 
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3. 
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom, až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných 
prostriedkov. 

Doručí sa (účastníci konania): 

~-~4' 
llirius Krajčír 

starosta 
mestskej časti Bratislava 

Devínska Nová Ves 

l. Bory Home II, s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 Ol Bratislava- stavebník 
2. PKT s.r.o., Rovniankova 16, 851 02 Bratislava- splnomocnený zástupca 
3. Bory, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 Ol Bratislava 
Účastníci konania, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov podl'a § 140c 
stavebného zákona: 
4. Združenie domových samospráv, P. O. Box 218, 850 OO Bratislava 
5. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Ing. Karin Lexmann, vedúca oddelenia stratégií rozvoja 
mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentov, Primaciálne nám. l, P.O.BOX 192, 814 99 
Bratislava 
6. Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 lO Bratislava 
7. Mestská časť Bratislava-Lamač, Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava 

Ďalej sa doručuje na zverejnenie podl'a § 140c stavebného zákona: 
8. Mestská časť Bratislava - Devínska No vá V es -stavebný úrad 

Na vedomie (dotknuté orgány a prizvaní): 
9. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou l, 832 64 Bratislava 
10. HaZÚ hl.m.SR Ba, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 
ll. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ba, hl.m.SR, Ružinovská 8, 820 09 Ba, P.O.BOX 
12. MŽP SR, odb. posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. Ľ. Štúra l, 812 35 Bratislava 
13. OÚ Bratislava, OSoŽP, odpadové hospodárstvo, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 
14. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie l, 814 99 Bratislava 
15. Yunex, s. r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
16. SPEMA mont spol.s r.o., Miloslavov 414, 900 42 Dunajská Lužná- zhotoviteľ 
17. merga s.r.o, Komenského 2826, 069 Ol Snina- zhotoviteľ 
18. VALLO & SADOVSKY ARCHITECTS, s.r.o., Sienkiewiczova 4, 811 09 Ba- projektant 
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