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Vytlačenéz aplikácie Mapový klient ZBGlS ' Ne pouŽĺtel'néna právne úkony
Dátum' 19.11'2019

(1/2\

@ Úrad geodézie, kar1ografie a katastľa Slovenskej republiky

Čísloĺistu vlastníctva

1196
Výmera parcely v m2

1302
Katastrálne územie

Rača (805866)
Obec

Bratislava-Rača
Druh pozemku

ostatná plocha
Spôsob vyuŽívanía pozemku

Pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión, kÚpalisko, športová dráha, autokemp, táborisko a iné
Umĺestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený V Zastavanom ÚzemĹ obce
Spoĺočnánehnuteĺhosť

Pozemok nĺe je spoločnou nehnutel'nosťou
Druh právneho vzťahu

Neevĺdovaný
Údaje platné k dátumu

'18. '11

.2019

Druh chľánenej nehnuteĺhosti (0)

Neexĺstuje záznam
Slavba (0)

Neexistuje záznam
Vlastník (1)

.

1

.

Bratĺslavský samospráVny kraj, Sabinovská

1

6, Bratislava,

PSČ 820 05, SR (Podiel: 1/1)

Vytlačené z aplĺkácie Mapový klient ZBGlS. NepouŽitel'né na právne úkony
Dátum: 19.11.2019

(2/2)

Úrad geodéne, kaľtografie

a

katasta Slovenskej ľepubliky

vŕpIs z KATAsTRA NEHNUTEĽNosTÍ
Okes

103

Bratislava III

Dáťum vyhotovenia

l9.l 1.2019

Obec

529354

Bratislava-Rača

Čas vyhotovenia

8:16:45

Katastrálne územie

80s866

Rača

Údaje platné k

18.11.2019 l8:00:00

Výpis je nepoužitelhý napráwre rrkony

vÝpIs Z LIsTU WAsTNÍCTVA č. 1196

ČnsľoČI$ŕ
ČĺsŤA: MAIETKovÁ

ľopsľRrĺ
Parcely ľegista ,,C'' evidované na kabsnálnej mape

l

Počet parciel:
Parcelné číslo

Výmera v

Druh pozemku

m2

17330/t5

t302

Spôsob
vyttžívania
pozemku

ostatná plocha

Druh chľánenej

nehnutelhosti

30

Spoločná

nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

I

Druh

právneho

vzťahu

1

Iné údaje:

Bez zápisu
ostatné PARCELY regisfra,,C'' nevyŽiadané.

Legenda
Spôsob vyllŽiv ania pozemkrr

30

Pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión, kúpalisko, špoľtová dráha, autokemp, táborisko a iné

Spoločná nehnutelnosť

l

Pozemok nieje spoločnou nehnuteľnosťou

Umiestnenie pozemku

l
STAVBY

Pozemok je umiestnený v zastavanom územíobce
nevyŽiadané.

ČesŤB: WASTMcI A INÉoPnÁu{ENÉ osoBY Z PRÁVA KNEHNUTEĽNoSTI

Ylastník
Počet vlastníkov:

lz3

1

Poraclové

čĺslo
I

TitLrl, pĺiezvisko' meno, rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dáfum narodeniä' rodné číslo/ IČo / Iný identiťrkačný údaj

Bratislavský samosprávny haj, Sabinovská 16, Bĺatislava, PsČ 820 05, sR' IČo: 36063606

Spoluvlastnícky
podiel
t/1

Titul nadobudnutia
Rozhodnutie'o uľčení_súpisnéhočísla546-l l969lso-C/2005/60-SČ a 546-12ir0215C,-Cl2005l6I-sČ, oetimitaen1'
protokol zo dňa 5.12.2005
Ziadosť č, 100459 l2009lsEM- 1 06 zo dŕra 19'5.2009
Iné údaje

Žiadosť o zmenu sídla zo dŤla22.7.2006 - R-560/2006.

GP č.0602/09

Zápis geometrického plánu č. 89 / 2009 zo día 6. 1 0.2009, R- 1932 l 09
Poznámky
Bez zápisu.

Správca
Poradové Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
číslo
Miesto trvalého pobyfu / Sídlo
Dátum narodeniä, rodné čĺslo/ IČo / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Nájomca
Poradové Titul, priezvisko, meno, rodné meno / Názov
číslo
Miesto trvalého pobytu / Sĺdlo
Dátum narodeniä, rodné čísto/ IČo / Iný identiťrkačný údaj

K nehnutelnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Iná oprávnená osoba
Poradové Tirul' priezvisko, meno, rodné meno / Názov
číslo
Miesto tľvalého pobyíl / Sídlo
Dátum narodeniä, rodné číslo/ IČo / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Tiful nadobudnutia _ nepriĺadené
Delimitačný protokol zo dŕra l.7.2002
Delimitačný protokol zo día 29.7 .2002
Delimitačný protokol zo dŕ'a 14.8.2002
Žiadosť o zápis zo dťĺa3.7.2003
Iné údaje - nepriradené

GP č.89/2000
Rozhodnutie č. X_1036/09-SPI zo dňa 0l'10.2009

ČesŤc: Ťencny
Bez tiarch.

223
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Kód Žiadosti:
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3 - údržbaihľísk a štadiónov a inej špoľtovejinfraštľuktúry
Dátum doručenia žiadosti:
(miesto pľe úradný záznam)

Popis projektu
Názov pľojektu
Okľes a kľaj, v ktoľom sa pľojekt
ľealizuie
Pľibližnýpočet obyvatel'ov
obce/mesta/mestskej časti, v
ktoľei sa pľoiekt ľealizuie
Oľientačnýpočet a chaľakteľ
špoľtovísk(napr. športovéihľiská,
multifunkčné ihľiská, telocvične, športové
haly' štadióny, plavárne a pod.) v
obci/meste/mestskej častí,v ktoľej sa
pľoiekt ľealizuie

Ciel'

(definuje sa hlavný ciel'alebo čiastkové
ciele projektu, čo sa má projektom
dosiahnuť)

Stľučnýpopis
(uvedie sa stručný popis súčasnéhostavu a
problém' ktorý sa má projektom vyriešiť,
definujú sa vonkajšie a vnútornéfaktory'
ktoré môŽu mať vplyv na implementáciu
projektu, formy a metódy riešenia)

Ciel'ová skupina
(uveclie sa konkrétna ciel'ová skupina,
predpokladaný počet osôb, pľe ktoré bude

projekt ľealizovaný a odôvodní sa prečo
bude pro.jekt realizovaný práve pre uvedenú
skupinu osôb, odpoľúčasa uviesť kol'ko
detí a mládeŽe, kol'ko Žien a muŽov a pod.)

Dľuh športovo ktoré sa budú
môcto na špoľtoviskuľealizovat'
Vek špoľtovej infľaštľuktúryona
ktoľom sa budú uskutočňovat'
povľchovéalebo iné úpľaw
Stľučná infoľmácia o pláne
pľevádzky ihľiska (napr' či bude
verejne pľístupnéalebo na základe súhlasu
pľevádzkovatel'a, či bude vykonávaná
sústavná spľáva a údľŽba ihriska, ako bude
zabezpečená ochľana ihriska a pod.)

Miesto realizácielIokalita pľojektu
Teľm ín r ealizŕrcie proj ektu
Stľučnáinfoľmácia o dostupnosti
špoľtoviska/ihriska pľe šiľokú
veľejnost' v rámci situačného
umiestnenia špoľtoviska/ihľiska v
obci (napľ. či Športovisko/ihrisko bude

Výmena povrchu a sietí na viacúčelovom ihrisku na Hubeného ulici
Bratislava III, Bratislavský
24 800

Multifunkčnéihriská 3, Futbalové štadióny 2, Stolnotenisová hala 1,
Tanečnésály 2, Haly na úpolovéšporty 2, BMX dráha l, Plaváreň l
'
Skolský špoľtoý areál1, Velké školské telocvične 7,ll4ale školské
telocvične 7,
Našim hlavným cielbm je výmena umelého tľávnatého povľchu a sietí
na viacúčelovomihľisku. Výmenou poškodeného trávnatého povľchu
zabezpečíme kvalitnejšie špoľtovévyžitie žiakov pril'ahlých škôl,
špoľtovei mládeže, či športovei veľeinosti.
Ihľisko bolo uvedené do prevádzky v roku 2010 a neustálym
využívanímdošlo k opotľebeniu a čiastočnémupoškodeniu umelého
trávnatého povrchu a sietí. Jeho výmenou chceme zabezpečiť žiakom
pril'ahlých škôl, ktorí využivajÚ viacúčelovéihrisko na hodiny telesnej
výchovy, mládežníckym športoqým klubom počas tréningového
procesu' ale aj širokei vereinosti kvalitneišie športovanie.
Ihľisko je využívanev dopoludňajších hodinách žiakmipľil'ahlých
škôl, čo činípribližne 800 mládežníkov do l8 rokov. Následne je
vyuŽívané mládežníckymi futbalovými družstvamičo je pľibližne 300
detí do 15. rokov. Ked'že je využívaneaj špoľtovýmiklubmi s
pôsobnosťou v našej mestskej časti a širokou verejnosťou, je zrejme že
ie plne vyťažene a umelý povľch sa opotreboval'
Po ýmene povrchu bude ihrisko naďalej služiťna futbal' tenis'
basketbal či ľôzne jednoduché špoľty.
Ihrisko bolo uvedené do pľevádzky v roku 2010,takŽejevyužívané
nepretržite 9. rokov
Pľevádzka ihriska podlieha vopľed stanovenému prevádzkovému
poriadku. Nachádza sa v pľiestoľoch Gymnázia na Hubeného ulici'
Správcom ihľiskaje školníkuvedenej školy. Ihľisko je oplotené, čím
zabraňujeme vandalizmu . |Jdržba ihriska je vykonávaná pľavidelne,
podl'a návodu

ýrobcu.

Hubeného ulica, aľeál Gymnázia Hubeného - Bratislava
1.5.2019 -28.6.2019

Ihľisko sanachádzav školskom dvore Gymnáziana Hubeného ulici. V
okolí sa nacháďza sídlisko, ktorého obyvatelia využívajíihľisko na
rekreačnéaktivity'
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umiestnené na sídlisku, v areáli školy, v
blízkosti obytnej Štvrte,aké objekty sa v
blízkosti ihriska nachádzaiú a pod.)

Stľučná infoľmácia o
hospodáľení so špoŕovou
infľaštruktúľou1ei sa plánuje

sprístupňovať bezodplatne/odplatne

pokývaiúcu len prevádzkové

za cenu

náklady/odplatne so ziskom, akým
spôsobom budú získavanézdľoje najeho
zachovanie a pľevádzku - napr. príspevky a
darv. vstuoné. orenáiom a ood.)

Pôsobnost' projektu

regionálna

Udržatel'nost' pľojektu

(stručne sa

popíšuaktivity, ktoľé budú pokračovaťpo
skončeníÍ'inancovan ia projektu z dotácie
úradu vlády, prípadne aké d'alšie aktivity
budú nadväzovať na projekt, ako budú
vyuŽité výstupy z projektu v d'alších
rokoch)

Celkové rozpočtovénáklady
Vlastné zdľoje financovania
proiektu
Iné zdľoje financovania projektu
Výška požadovanej dotácie

Bratislava -

Ihrisko sa poskytnutie bezodplatne, podl'a stanoveného časového
harmonogľamu podl'a pľevádzkového poriadku ihriska. Slúžižiakom
na qýchovno vzde|ávací proces' špoľtoqým klubom a širokej
Verejnosti. V prípade záujmu je za pľevádzkové náklady na elektrickú
energiu možnosť prenájmu právnickým osobám.

Po v'ýmene umelého povrchu, bude ihľisko nad'alej slúžiťhlavne
šiľokejverejnosti, prevažne mládeži. Budú na ňom oľganizované
špoľtovépodujatia pre deti a mládež. Skvalitnením špoľtoviska
prispejeme k motivácii obyvatel'ov ľekľeačnýmšpoľtovým aktivitám,
skvalitníme vyučovací a tréningový proces našej mládeže.

v euľách: 19 584
v eurách: 1 404
v eurách: 0

veuľách:18 l80

dňa 12.03.2019

odt lačok peč iatky žiadatel' a

Podpis štatutáľneho oľgánu žiadate|'a
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ŠľRuxľuRoVANÝRoZPočET
(bežnévýdavky)

Názov pro.iektu: Výmena povrchu a sietí na viacúčelovom ihľisku na Hubeného ulici.
Typ v'ýdavku

A.
1

7

B.

Požadovaná dotácia od UV SR
Zemné práce

m2

Komunikácie

m2

ostatné konštľukcie a práce búľanie
Spolu _ bežnévÝdavkv
Vlastné zdľoie

x

Cena
X

m

Výdavky
spolu v €
x

4
4

606
606

2424
2424

22

606

13332

X

x
x

x

X

x

X

X

zdroiov

X

X

X

SPOLU

X

X

x

X

X

x

0
0

(SúčetA+B+C)

x

x

x

19584

SPOLU
Finančnéprostriedky z iných

VYDAVKY SPOLU

x

Počet
iednotiek
x

za iednotku v €

x
x
x

Konštľukcie doplnkové kovové

C.

Jednotka

x

x

18180

x

x

1404
1404

x

Bratislava - Rača, dňa 12.03.2019

odtlačok peč iatky žiadate|' a

Podp i s štatutáľneho oľgánu žiadatel' a

Vysvetlivky:

V stÍpci ''mernájeclnotka"

sa uvádza napľíklad: hoclina. kus. tona. počet km a podobne.

Ceny sa uvádza.jú vľátane DPH.

316
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KoMENTÁR K ŠTRUKTURoVANEMU RoZPoČTU
podrobne rozpracovaťjednotlivé položky ľozpočtu tak, aby bol zľejmý spôsob, akým sújednotlivé sumy vypočítané

1: DemontáŽ pôvodného športovéhopovrchu umelej trávy s následným

uloženímdemontovaného

športovéhopovľchu na skládku vrátane poplatku za skladovanie.
5: Úpľava vrchnej Vrstvy podkladového drenáŽneho systému vrátane dosypania a hutnenia
štľkodrvy0-4 mm.
7: Dodávka amontáž športového povrchu umelej tľávy - výška vlákna 40mm, dtex 12000, počet
vpichov 10 000 nam2, celková plošná hmotnosť 2200 glm2,100% PE
ľrbrilovaný vlas, hľúbka vlákna 275 mikrónov ; vľátane zásypu sušeným kremičitým pieskom
(frakcie 0,6 - 1,2 mm) a granulátu EPDM - farba čieľna
18: DemontáŽ pôvodných ochranných sietí zakrátkymi stranami ihľiska a následná dodávka a
montáŽ nových ochľanných sietí a pomocného príslušenstva k montáŽi - ochľannésiete : oko 45 x
45 mm, farba zelená, materiál polyetylén

Bľatislava _ Rača, dňa12.03.2019

odtlačok pečiatky žiaďateľ a

Podpis štatutárneho oľgánu žiadateľ a
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Cestné vyhlásenie

lllt

lllr

Podpísaný(á)štatutárny(a) zástupca(kyňa): Mgľ. Michal Dľotován
žiadateľ a,

Mestská čast' Bľatislava-Rača

ktorým je, obec
so sídlom/adľesou trvalého pobytu:

Kubačova 2lr83106 Bľatislava - Rača

ĺČo/datumnaľodenia: 00304557
poŽadujúci dotáciu na pľojekt (nĺízovpľojektu) Výmena povrchu a sietí na viacúčelovomihľisku na

Hubeného ulici.
(ďalej len,,Žiadateľ")
čestne vyhlasujem' že

l.
2.
3.

Žiadatel'ovi nebola na ľovnaký projekt v minulosti poskytnutá dotácia od Uradu vlády SR'

žiadatel'nežiadadotáciu na tento pľojekt aj od iného subjektu alebo mu na tento pľojekt nebola od iného subjektu
dotácia poskytnutá*,

Žiadatel'má na financovanie pľojektu, na ktorý dotáciu poŽaduje, zabezpečene spolufinancovanie z vlastných
zdľojov alebo iných zdľojov najmenej vo výške stanovenej zákonom' to znamená vo výške 5 oÁ zo sumy pľojektu.

Súčasnevyhlasujem, že žiadateľ sa neuchtidza paralelne o dotáciu na obsahovo identiclql projekt v iných programoch,
resp' podprogramoch dotačného systému Úľaduvlódy SR.
*
s u

Žiadatel' uvedie

len

jednu možnosĺ'v závislosti od toho, či žiada, alebo nežiada dotčtciu aj od iného subjektu, resp. či nu bola alebo nebola od iného

bj e k ĺ u dotd c ia pos lgl tn

u

td.

Bratislava - Rača, dŤn12.03.2019

(odtlačok pečiatky žiadateľ a)

(podpis štatutárneho zástupcu)
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Kontľolný list povin
o

Poľadové
číslo
1.*

'r*

3.*

4.

5.

ó.*

7.*

8.

9.

-

til
žiadosti

dotácie v
Názov dokumentu

(povinnei nĺiležitosti žiadosti)
čestnévyhlásenía Žiadate|'a o tom, že dotáciu na tento projekt nežiada aj od iného subjektu, alebo mu na
tento pľojekt nebola od íného subjektu poskytnutá dotácia (ak Žiadatet' žiadana tento projekt dotáciu aj
od iného subjektu, alebo mu bola na tento pľojekt poskytnutá dotácia od íného subjektu, uvedie názov a
sídlo tohto subiektu a výšku poskytnutei dotácie). **údaie vvolní v tabul'ke niŽšie
čestnévyhláseniažiadatel'a o tom, že má na financovanie projektu, na ktoý dotáciu poŽaduje,
zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške stanovenej
zákonom, to znamená vo výške 5 %o zo sumy projektu, alebo žiadatel'predložívýpis z bankového účtu
nie starší ako tri mesiace alebo výpis z uznesenia obecného Zastupitel'stva alebo mestského
zastupitel'stva.
čestnévyhlásenia Žiadate|'a o tom' Že mu na rovnaký projekt nebola v minulosti poskýnutá dotácia od
úradu vlády; táto povinnosť sa nevzťahuje na projekty, ktoré sa realizujú vo viacerých na seba
nadväzui úcich obdobiach'
doklady podl'a $ ó ods' 3 zákona na účelypodl'a $ 4 zákona: údaje pľe oveľenie listu vlastníctva
katastrálne územie, číslolistu vlastníctva, register parcely/parciel a číslopaľcely/parciel, na ktorej bude
ihrisko postavené, resp. súpisné číslobudovy _ iba v prípade podprogramov č. l , 2 a 3.
doklady podl'a $ 6 ods. 3 zŕtkonana účelypodl'a $ 4 zákona: ak je to relevantné, žiadate|'predložízmluvu
alebo kópiu zmluvy o nájme nehnutel'nosti alebo zmluvu alebo kópiu zmluvy o výpoŽičke nehnutel'nosti
najmenej na obdobie desiatich rokov odo dňa predloŽenia Žiadosti o poskytnutie dotácie _ iba v prípade
podprogramov č. 1,2 a3,
doklady podl'a $ 6 ods. 3 zákona na účelypodl'a $ 4 zákona: čestnévyhlásenie Žiadateľa o tom, že
nezmení vlastnícke právo k nehnutel'nosti alebo iné právo k nehnutel'nosti po dobu desiatich rokov odo
dňa odovzdania stavby do uŽívania; zmluvu o nájme nehnutel'nosti alebo zmluvu o výpoŽičke
nehnutel'nosti možno nahradiť iei úradne osvedčenou kóoiou _ iba v oríoade oodorosramov č. l.2 a3doklady podl'a $ 6 ods. 3 zákonana účelypodl'a $ 4 zákona: čestnévyhlásenie Žiadatel'a o tom, Že
dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu bude Žiadatel' využívaťna účel,na ktoý mu bola
dotácia podl'a $ 4 poskytnutá, najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia stavby alebo
rekonštrukcie stavby - iba v prípade podprogľamov č. 1 ' 2 a 3.
doklady podl'a $ 6 ods. 3 zákonana účelypodl'a $ 4 zákona: písomný súhlas všetkých vlastníkov
nehnutel'nosti so stavebnýmí úpľavami,ak ide o zmluvu o nájme nehnutel'nosti alebo o zmluvu o
výpoŽičke nehnutel'nosti iba v pľípadepodprogramov č.1,2 a3,
doklady podl'a $ 6 ods. 3 zákonana účelypodl'a $ 4 zákona: právoplatné stavebné povolenie alebo úradne
osvedčená kópia právoplatného stavebného povolenia alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému
stavebnému úradu alebo úradne osvedčená kópia dokladu o ohlásení stavby príslušnémustavebnému
úradu _ iba v pľípade podprogramov č,. 1 a2.

Predkladám

Áno

Ano

Nie
Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Čestnévyhlásenia žiadatel'a sú dokumentmi elektronickej registrácie

x* tabul'ka bod

I

(akžiadateľ žiaďana tento pľojekt dotáciu aj od iného subjektu, alebo mu bola na
tento projekt poskytnutá ďotácia od iného subjektu, uvedie názov a sídlo tohto
subjektu a vyšku poskytnutej dotácie)
Uveďte názov a sídlo tohto subiektu a výšku poskYtnutei dotácie
Bľatislava

-

dŤn 12'03'2019

odtlačok peč iatky žiadatel' a

Podpi s štatutáľneho orgán u žiadatel' a
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MEsTsxÁ ČĺsŤBRÁTIsLAVA_nĺČa

Miestny inad, Kubačova 2l , 831 06 Bratislava 35

Riaditel'stvo
Gymnázium Hubeného 23,
834 08 Bratíslava

Váš Iist číslo/dňa

Naše číslo

Vybavuje / tel.
Mgr. Porvazník

|945IlKsĺ2019

Bľatislava

07.t0.2019

Vec : Žiadost' o predíŽenie nájomnej zmluvy é.2aO9ĺ575lsEM
Dovoľujem si Vás týmto požiadaťo predĺŽenie nájomnej zmluvy medzĺ vašim
subjektom a Mestskou časťouBratislava-Rača o prenájmb po'"'xu 177330115
o rĺýmere 1302 m2 oddelenú Geometrickým piáno' č.8gĺ201ga o súhlas
s rekonštrukciou viacúčelovéhoihriska s umelou trávou v areáĺi Gymnázia Hubeného
23, Bratislava.
Za kladné vybavenie žiadosti vopred d'akujem

I r''

,Lá
telefón:

02 491124 42

FAx

00421149112419

Mgr. M

,ľ,

Drotován

ĺ/' Zoĺ?

Bankové

spojenie

vtĺs +zt_O:2/0200

lČo
0O3O4

Intemet

E-mail:

55'/ www'raca.sk marek.porvaznik@raca.sk

MEsTsKÁ ČĺsŤBRATISLAvA_naČĺ

Miestny wad, Kubačov a 2l , 83 1 06 Bľatislav a 35

Riaditel'stvo
Gymnázium Hubeného 23,
834 08 Bratislava

Váš list čĺslo/dňa

Naše číslo

Vybavuje / tel.
Mgr. Porvazník

1945lĺKsl2019

Bľatislava

07.rc.2019

Vec : Žiadost'o súhlas vlastníka pozemku s realizovaním stavebných úprav
Dovoľujem si Vás ýmto poŽiadat o vydanie súhlasu na rekonštrukciu
viacÚčelového ihriska s umelým trávnatým povrchom v areáli Gymnázia Hubeného
23, Bratislava, nachádzajúce sa na pozemku 17733ot15, o qýmere 1302 m2
oddelenú geometrickým pláno m č.89 l2a1 9.
Za kladné vybavenie Žiadosti vopred ďakujem

q

!t

íi €
iŕ.

i

Mgr. Mi

Drotován
L\

.'.t;-

I

telefÓn:

02 491t24 42

FAx

ao42l/49rn4

9

Bankové spojenie

IČo

Internet

E-mail;

VUB 421-032/020a 0$04 55'7 www.ĺaca.sk marek.porvaznik@raca'sk

MESTSKA CAST BRATISLAVA-VAJNORY
Rol'nícka 109, 831 07 Bratislava 36

os- 1375t2009-KL

Bľatíslava 20.10.2009

Yec: oznámenie k ohláseniu stavebných úprav
Nĺestská časťBľatislava - Vajnory. ako pľíslušnýstavebný úľad(d'alej len ,,stavebný úľad")podl'a
$ 117 zákona č' 50l1976 Zb' o ilzemnonr plánovaní a stavebnom poľiadku v zneni neskoľšíchpredpisor'
(d'alej len ,,stavebný' zákon"), po preskúmaní Žíadosti stavebníka Mestskej časti Bľatislava _ Rača,
Kubačova 2t,83106 Bľatislavan podl'a $ 57 ods. 2 zákona č' 5011976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poľiaclku, v znení nesl<oľšíchpľedpisov (d'alej len
zákon")
',stavebný

nemá námietky
voči realizácii ohlásených stavebných úpľav a dľobnej stavby - viacúčelovénriniihrisko a pľípojka
vonkajšieho osvetĺenia ihľiska, aľeál Gyrnnázia Hubeného, na pozemku paľc, č. 17330115 , kat. úz.
Rača.

Realizácia stnvebných úpľavbude v ľozsahu :
Stavba bude umiestnená na ploche jestvujúceho basketbaiového ihriska, ktoré je neťunkčnéa v zlom
technickom stave' Realizáciou stavebných úpľavdôjde k vybudovaniu ihriska o ľozmeľoclr 33,0 x 18,0 m'
Povľch bude z umelého tľávnatého kobeľca DD Crown, tnalltinely sú z panelov POLYPLANK po celorn
obr'ode do výšky 1 m' na zadných stenách sú siete do ryšky 3,0 m nad bránkami klesajúc rla 2 m
v rohoch ihľiska' Súčast'ouje špor1ovélrybavenie pľe futbal, volejbal a basketbal. Pre osvetlenie
lniniilrris]<a sú inštalované štyri nadstavitel'né svietidlá upevnené na stožiaľoch, kaŽde o ýkone 400 W.
Realizácia dľobnej stavby bude v ľozsahu :
Zenná elektľická pľípojka rozvodu vonkajšieho osvet|enia miniihľiska, kábei CYKY 5c x 4 díŽky l2,0 nl
bude vedená z rozvádzača na budove školy k rozvodnej skľini osadenej na oplotení ihľiska S vYPínačom
32Al480v apadruŽnýln tneraníln a následne bude napájat'4 stožiare osvetlenia ihriska'
Pĺojektovú dokumentáciLl ohlasovanej stavbv vypracova! SCANSIS SLOVAI(]A s.r.o', Sebet'íniho 9,
82I 03 Bľatislava.
'I'unajšíĹrľad súčasneupozoľňuje
stavebníka rtato, že pri uskutočňovaĺlístavby je povinný:
' ĺ!o<lľžat'ľozsahprác uvedettýclr v ohlásení,
- dodržat'podmienky stavebnélro zákona a dodľŽat'pľíslušnéSTN
- pred realizáciou stavby pľeverit' podzemné inžinieľske siete
- zabezpečit'na stavbe kvalifikovaný stavebný dozor
' zabezpečit' zneškodnenie odpadov vznikajúciclr pri stavebných prácach v súlade s ustanovetliami
zákonaNR SR č' 223 1200 l Z. z. o odpadoch a odvážat' odpad na ľiadenú skládku'
- pľi uskutočňovanístavebných prác nespôsobiť škodu na cudzích nehnute!'nostiach a majetku.
Stavebník lnÔŽe
ohlásenia stavebn íkovi'

začat-' uskutočňovat'ohlásené stavebné ťlpľary do

dvoch rokov odo dňa doľučenia

Podl'a $ 57 ods. 5 stavebného zákona, oználnenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia.
stanoviská, vyjadrellia' súhlasy alebo iné opatrenia dotkn uých orgánov štátnej spľá
é podlh

osobitných

predpisov.

l'lťs7st{Á ČasŤ"
ÉaATl$LAVA *. VÁJNoB!'
fioi'nicka U] Č O:j
B3l 07 Brailstav;,
-3,
.j

Ing' Ján MRVA

staľosta Mestskej časti Bľatislava

Doľučísa : MČ Braĺislava
TeleíÓn

ĺÍax'02 l

-

437 12 494
02 l 48 22 44 48
Čĺsloúčtu:0176873163 / 0900

Telefón:

E-mail: starosta@vajnorv.sk

_

Vajnory

Rača, Kubačova 21, B2l 0ó Bľatislava

lČo: 00304565
Bankové spojenie:
Slovenská sporitel'ňa, a's

In{ernet; www.vajnorv. gK

Stránkové hodinv:
Pondelok: 09:00 - 'l 7:00
Streda; 08:00 - 16:00
Pĺatok: 08:00 _ 12:00

