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Vec
Vodoprávne konanie na vodné stavby „Dažďová kanalizácia s ORL a retenčnou nádržou“ v m.č. Bratislava –
Dúbravka, parc. č. „C-KN“ 2520/1, 2520/12, k. ú. Dúbravka a na parc. č. 2525/1, 2522/1, 2522/2, 2522/3, 2522/4,
k. ú. Karlova Ves – z v e r e j n e n i e k o n a n i a v zmysle § 58a zákona č. 50/1976 Zb.
Žiadateľ Atelier ATRIO, s. r. o., Rezedová 25A, 821 01 Bratislava, IČO: 46 645 128, v zastúpení stavebníka Magistrát
Hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, požiadal dňa 10. 11. 2021 o vydanie povolenia
na uskutočnenie vodných stavieb „Dažďová kanalizácia s ORL a retenčnou nádržou“, v rámci objektu IO.04 Prípojka
kanalizácie a areálová kanalizácia, ktorá je súčasťou hlavnej stavby „Zberný dvor v MČ Bratislava-Dúbravka“ na
pozemkoch „C-KN“ parc. č. 2520/1, 2520/12, k. ú. Dúbravka a na parc. č. 2525/1, 2522/1, 2522/2, 2522/3, 2522/4,
k. ú. Karlova Ves.
Na stavbu vydala MČ Bratislava – Dúbravka dňa 18.01.2021 územné rozhodnutie č. SU-639/2068/2021/U-3/Hr,
právoplatné dňa 03. 03. 2021.
Okresný úrad Bratislava Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP-eia v
zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vydalo rozhodnutie zo zisťovacieho konania dňa 15.01.2019 č. OU-BAOSZP3-2019/011373/SEA/IV-EIA-r.
V zmysle § 58a zákona č. 50/1976 Zb., novelizovaného zákonom č. 314/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z v e r e j ň u j e m
e nasledovné údaje:
- kópia žiadosti o vydanie povolenia na uskutočnenie vodných stavieb zo dňa 10. 11. 2021
- informácia o sprístupnení záverečného stanoviska – http://www.enviroportal.sk

Ing. Branislav Gireth
vedúci odboru
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