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Informácia o sú časnom stave prác na Nosnom systéme MHD v období                  
od 22.11. 2011 do 13.12.2011 

 

1. Štátna expertíza pod ľa zákona 254/1998 Z. z. o verejných prácach. 

MVRR SR podľa našich informácií kontroluje úplnosť dokladov stavebného zámeru 
verejnej práce a pripravuje zmluvy s externými expertmi, ktorí vykonajú posúdenie 
technických a ekonomických častí stavebného zámeru verejnej práce. 

2. Stav majetkovo - právneho vysporiadania. 

Oproti stavu uvedenému v správe na rokovaní MZ konaného dňa 24.11.2011 nastali 
tieto zmeny: 

- Bola podpísaná zmluva na zábery pozemkov v inundácii pod hrádzou a vodnú plo-
chu Dunaja o veľkosti 1518m2 

Slovenský vodohospodársky podnik, GR Banská Štiavnica nájomná zmluva zo 
dňa 12.12.2011 

- V riešení: BMC International s.r.o. (člen skupiny Grafobal Group)  

Predmet zmluvy: záber pozemkov v k. ú. Petržalka o veľkosti 52 m2, nájomná 
zmluva zo dňa 08.12.2011. Zmluva predložená na podpis. 

- V riešení: Ballymore Real Estate, zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena. 

Predmet zmluvy: zábery parciel v k. ú. Staré mesto o veľkosti 1 m2. Zmluva predlože-
ná na podpis, čaká sa na príchod štatutára z Írska. 

3. Podanie žiadostí o stavebné povolenia. 

METRO Bratislava a.s. podalo žiadosti o stavebné povolenia na nasledujúce úrady: 

- Krajský úrad životného prostredia (vodovody, kanalizácie nad vodným tokom, ...) 

- Obvodný úrad životného prostredia (vodovody, kanalizácie, ... ) 

- Stavebný úrad MČ Petržalka (elektrika, plyn, ...) 

- MGR hl. m. SR Bratislava – referát špeciálneho stavebného úradu (HMO, komuni-
kácie) 

Pripravuje sa podanie na špeciálny stavebný úrad VÚC. 

 

 

 

 

 
 
 
 



 


