
nasl. úprav. 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves 
Špeciálny stavebný úrad 
Novoveská 17/A 
841 l O Bratislava 

Navrhovatel': Bory Home II, s.r.o., Digital Park Il, Einsteinova 25, 851 Ol Bratislava 
v zastúpení spoločnosťou PKT s.r.o., Rovniankova 16, 851 02 Bratislava 

navrhuje, 

aby bolo povolené trvalé užívanie časti stavby: 
"Obytný súbor Devínska Nová Ves"- čast': 

• SO 251 Spevnené plochy 
na pozemkoch KN-C parc. č. 2810/565 a 4513/37, katastrálne územie Devínska Nová Ves, 
na ktorú vydala stavebné povolenie Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves ako príslušný 

stavebný úrad pod č. 202111064/KOM/3/PL zo dňa 30.07.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť 02.09.2021. 

Stavba bude dokončená a pripravená na trvalé užívanie v ll. týždni 2023. Kolaudačné konanie Vás 
z dôvodu zosúladenia ostatných dodávok a ďalších kolaudačných konaní plánovaných v rámci 
predmetnej stavby, týmto úctivo žiadame zvolať na 21.03.2023. 

Stavba je zrealizovaná podľa PD opečiatkovanej v stavebnom konaní. Doklady, potrebné k vydaniu 
užívacieho povolenia predmetnej časti stavby a PD skutočného zrealizovania stavby budú predložené na 
kolaudačnom konaní. 

Rozpočtoyý náklad kolaudovaných častí stavby podl'a stavebných objektov 
240 tis. EUR pre SO 251 Spevnené plochy 

Zhotoviteľom predmetnej časti stavby je: KONTI a.s., Hraničná 18, 821 05 Bratislava 

Stavba bude užívaná v zmysle vydaného stavebného povolenia. 

S pozdravom 

Prílohy: - 2x Projekt skutočného vyhotovenia na CD (pre MŽP SR a SÚ) 
- 2x Vyhodnotenie súladu návrhu ElA na vydanie kolaudačného rozhodnutia 
- Kópia právoplatného stavebného povolenia 
- Ix Geometrický plán (zatiaľ bez overenia katastrom) 
- Plná moc na zastupovanie stavebníka 
- Správny poplatok uhradíme obratom po stanovení jeho výšky a pridelení VS 

Vybavuje: Ing. Kerekeš 0905/200 111, Mgr. Katarína Kerekešová 0905/880 089 

PKT s.r.o., zastúpená konatel'om: Ing. Peter Kerekeš 
Korešpondenčná adresa: Starohájska 15, 851 02 Bratislava V; tel. č.: +421 (0)905 200 111; e-mail: kerekes@pkt.sk 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 42091/B 
IČ0:36669571 DIČ:2022234379 IČ DPH:SK2022234379 č. ú.: SK311100 0000 0029 4006 6279 SWIFT: TATRSKBX 
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PLNOMOCENSlVO 

Bory Home ll s.r.o., so sídlom Digital Park ll , Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, I ČO: 51 035 073, spoločnost' 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sro, vložka č . 122328/B, v mene ktorej koná 

Ing. arch. Juraj Nevolník a Ing. Tomáš Uhlík (ďa lej len .Splnomocnitel") 

týmto udeľuje plnomocenstvo 

PKT s.r.o., so sídlom Rovn ian kova 16, 851 02 Bratislava, I ČO : 36 669 571, spoločnosť zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sro, vložka č. 42091 /B, v mene ktorej koná Ing. Peter Kerekeš, konateľ 

(ďalej len "Splnomocnenec'~ 

aby v mene Splnomocniteľa v súlade s ustanovením § 568 ods. 3 ObZ v nadväznosti na ustanovenie§ 31 a nasl. 

OZ vykonal všetky faktické a právne úkony, nevyhnutné pre riadne plnenie inžinierskej činnosti vyplývajúcej z: 

(i) Mandátnej zmluvy uzatvorenej dňa 12.5.2017 medzi Sp lnomocniteľom ako mandantom 

a Splnomocnencom ako mandatárom (ďalej len "Zmluva '~ v súvislosti s výstavbou projektu "Bory 

Home 2", pozostávajúceho z etapy č . 1 označenej ako "Bory Home lľ' a z etapy č . 2 označenej ako 

"Obytný súbor Devínska Nová Ves", ktorého realizácia sa navrhuje na pozemkoch bližšie uvedených 

v Zmluve v katastrálnom území Devínska Nová Ves (ďalej len "Stavba'). 

Splnomocnenec je oprávnený na zastupovanie Splnomocnitel'a pri styku s príslušnými orgánmi verejnej správy (t. 

j. orgánmi štátnej správy a samosprávy) v správnom konaní alebo mimo neho, najmä aby komunikoval s 

príslušnými orgánmi, podával / obstaral všetky potrebné stanoviská, vyjadrenia, návrhy a žiadosti, podával opravné 

prostriedky, námietky alebo rozklad ako i na komunikáciu s tretími osobami (t.j . s fyzickými alebo právnickými 

osobami) v súvislosti s výkonom inžinierskej činnosti v rozsahu vymedzenom Zmluvou. 

Splnomocnenec je oprávnený najmä, nie však výlučne: 

• na obstaranie potrebných podkladov a informácií v súvislosti s výkonom inžinierskej či nnosti podľa Zm luvy, 

a to vo všetkých fázach výkonu inžinierskej činnosti , vrátane zabezpečen i a všetkých potrebných 

prieskumov, vyjadrení, stanovísk, rozhodnutí, posudkov a majetkovoprávnych podkladov dotknutých 

orgánov a organizácií štátnej správy a dotknutých fyzických a právnických osôb /vlastníkov /užívatel'ov; 

• na zastupovanie Splnomocniteľa v konaniach predchádzajúcich vydaniu právoplatného rozhodnutia 

o umiestnení stavby; 

• na zastupovanie Splnomocniteľa v konaniach súvisiacich s vydaním asanačných, rozkopávkových 

a výrubových povolení; 

• na zastupovanie Splnomocniteľa v územnom konaní o umiestnení stavby (spracovanie návrhu, obstaranie 

potrebných príloh a podkladov, nastupovanie navrhovateľa v konaní, prevzatie a zabezpečenie vyznačenia 

právoplatnosti územného rozhodnutia) vrátane konania o zmene územného rozhodnutia; 

• na zastupovanie Sp lnomocniteľa v konaní o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy (spracovanie návrhu, 

obstaranie potrebných príloh a podkladov, nastupovanie navrhovateľa v konaní, prevzatie a zabezpečenie 

vyznačen ia právoplatnosti rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy); 



• na zastupovanie Splnomocniteľa v konaniach o vydanie rozhodnutí predchádzajúcich vydaniu 

právoplatných stavebných povolení jednotlivých častí Stavby; 

• na zastupovanie Splnomocniteľa v stavebnom konaní pre jednotlivé časti Stavby (spracovanie návrhu, 

obstaranie potrebných príloh a podkladov, nastupovanie navrhovateľa v konaní, prevzatie a zabezpečenie 

vyznačenia právoplatnosti jednoUivých stavebných povolení) vrátane konania o zmene stavebného 

povolenia; 

• na zastupovanie Splnomocniteľa v kolaudačných konaniach jednotlivých častí Stavby (spracovanie návrhu, 

obstaranie potrebných príloh a podkladov, nastupovanie navrhovateľa v konaní, prevzatie a zabezpečenie 

vyznačenia právoplatnosti jednotlivých kolaudačných povolení) vrátane uvádzania priestorov Stavby do 

prevádzky a 

• na zastupovanie stavebníka v konaní o pridelení listiny o určení súpisného a orientačného čísla Stavby, na 

podanie návrhu na zápis ukončenej stavby do príslušného katastra nehnuteľností ako i na zastupovanie 

v iných konaniach v súvislosti s prípravou a realizáciou Stavby až do momentu jej ukončenia v zmysle 

Zmluvy; 

• vzdať sa práva podať odvolanie voči vydaným rozhodnutiam. 

Splnomocnenec je taktiež oprávnený udeliť inej osobe plnomocenstvo, ktorým ju splnomocní, aby namiesto neho 

konala v mene Splnomocnitel'a čiastočne alebo v celom rozsahu tohto plnomocenstva. 

Plnomocenstvo sa udeľuje na dobu do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pridelení súpisného 

a orientačného čísla Stavby. 

V Bratislave dňa ... ~.?. :.~ .... Zv..t~ 

Ing. arch Juraj Nevolník 

konateľ 

Vyššie uvedené plnomocenstvo prijímam. 

. . 43 1 <..a-1 cr V Bratislave dna ............ : ....... :. 

Bory Home IÍ s.r.o. 

Ing. Tomáš Uhlík 

konateľ 

( PKT s.r.o. 
Ing. Peter Kerekeš 

konateľ 


