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P3 sENEC ll s.r.o.'Námestie Mateia Korvína 1.Bratislava 8.LI A7

Bratislavský sa mosprávny kraj

Právne oddelenie

Sabinovská L6

Bratislava 820 05

Vec: žiadosť o u renie náiomnei zmluvv na čas realizácie stavebnei
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uDr kcia MK na Dia i ulici a úorava ka na ceste
L1503" so 1_01-00Rekonštrukcia MK na Diaľn ulici v Senci.

Na základe stanoviska č.L0013l2o2L/PK-38 zo dňa 8.12.zo2lvydaného BSK

,odborom dopravy/vid'príloha / a oznámenia k ohláseniu stavebnej úpravy
Č.1. :výst. r 492-2O2I-Sc,Va vyd a néh o Mestom Se nec, oddelen ím stavebn ého
poriadku/vid'príloha /Vás týmto žiadam ako vlastníka ciest ll.a lll. Triedy podl'a

s3d ods.2 zákona č.L35/L96tzb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
o uzatvorenie nájomnej zmluvy na čas realizácie predmetnej stavby /úprava
ostrovčeka/ v trvaní cca7 dní/ a p|ocha potrebná k realizácii predmetnej úpravy
je 262m2/vid'príloha/ .Predpokladaný termín realizácie v letných
mesiacoch/úl-August/podľa povoIenia vydaného okresným úradom Senec _

odbor dopravy a nadobudnutia právoplatnosti./v prípade potreby poprosím
kontaktovať 0917 762 750,mail :lea@pozemkysenec.sk/

Ďakujem
ĺ



Radovan Pinka

od:
odoslané:
Komu:
Predmet:
Prílohy:

lea@pozemkysenec.sk
piatok 4. marca 2022 10:38
Radovan Pinka; Mihálik VLADIMíR
oRSR ostrovček žiadatel'
oR.pdf; žiadost' právne BSK.pdf

Dobný,posielam údaje na žiadateľa. A pôvodnú žiadosť./nové splnomocnenĺe doložím/žiadam opraviť žiadateľa
v zmysle OR
Ďakujem
Jerigová



SUBSTITuČľĺÉ SPLNoMotNEN|E

Spotočnost'Cushman & Wakefietd Pľopeľľy Seľvices Stovakia, s.l'o.. So sídtom Pľibinova 10, Bľaiistava
81'l 09, lČo, ]s 963 981, zapísanú v 0bchodnom registľi 0kľesného súdu Bľatislava l v odd' Sro, vl. č'

]8263/B na základe Sptnomocnenia od spoločnosľi P3 Senec l s.r.o., So sídlom Námestie Maieja Koľvína
1, Bľalistava _ mestská časľ Staľé Mesto 811 0?, lč0 36 689 610 zo dňa 23 11 2021
(d atej ten ,.splnomocnitet"'),

iýmlo udet'uje substitučné splnomocnenie

spoločnosti VM PROJEKT, s'r.o., so sídlom Bojnická 3,83104 Bratislava, ltO: ]6 809 9]l+, zapísanú v

Obchodnom ľegistľi 0kľesného súdu Bľaiislava l v odd. Sľo, vl. (.. 7866618
(d'atej ten,,Splnomocnenec"l,

na zastupovanie SpInomocnitet'a pľed pľístušným stavebným Úľadom, špeciátnymi sľavebnými úľadmi, ako

aj akýmikot'vek prístušnými alebo doiknutýni oľgánmi veľejnej moci, pľávnickými a fyzickými osobami,

vo veci zabezpečovania pľávoptatných ľozhodnutí týkajúcich sa stavebného pľojekiu,,REK0NšTRUKI|A

MK NA DlALN|ČNEJ ULltl A úpRĺvĺ oSTR0VčEKA NA tEsTA ll/503", ľealizovaného na pozemkoch

nachádzajúcich sa v kataslľálnom území Senec. pozemky paľc. [- 5551/l+; E- 3910/500 (d'atej ten

,,Projekt" )

Splnomocnenec je na záktade tohio plnoĺnocenstva opľávnený najmä, nie však výtučne, na nasIedovné
úkony iýkajúce sa Projektu:
' podávanie žiadosií o vydanie siavebných povoIení, dodaiočných stavebných povotení, žiadostí

o povoLenie zmeny stavby pľed dokončením, kotaudačných ľozhodnutí, pľípadne akýchkot'vek iných
ľozhodnutí,

- podávanĺe akýchkot'vek návľhov, oznámení, si'ažností, pľipomienok a iných podnetov, na ich zmenu,
úpľavu, doplnenie atebo späľ'vzptie,

- pľeberanie akýchkot'vek ľozhodnutĺ, písomností, výziev a iných písomnosľí; podávanie opľavných
pľostriedkov voči nim, popľípade na vzdanie sa pľáva na ich uptainenie,

- nahtiadanie do pľístušnej spisovej dokumeniácie, vyhoiovovanie odpisov, výpisov atebo kópiĺ,
- akúkol'vek inú foľmu zastupovania Splnomocnite['a v ľozsahu ptnomocenstva ptnom ľozsahu'

Splnomocnenec je opľávnený konat' v ľozsahu plnomocensfva pľostredníctvom štatuiáľneho oľqánu a[ebo
tľetej, ním subsiitučne sp[nomo

sa udel'uje na dobu uľčitú a to

Bľatislava, dňa: 07.03.2027

cnenej osoby, za ktoľú zo
do )1.12.20?2 ibaže by

dá v plnom ľozsahu. Toto splnomocnenie
ĺ odvoIané,

Cushĺnan & \{akefietd opeľty Seľvices SIovakia, s.r.o',

lng. Maľio K[as, Head of Office & R\ď Assef Seľvices SK

Sptnomocniiel'

Plnomocenstvo pľrjĺmame a budeme posiupovai' na jeho záktade a v

VM PROJEKT, s.r.o.

lng' Vladimíľ Mihátik, k

Splnomocnen

el'



Spoločnosť P3 Senec l s'r.o', 5t: Síolo;n Nárnestie ĺ'.4a'leja Korvína 1' Bratislava - mestská časť Staľe
Mesto 8L1 07, lČc 36 689 670, zapĺsaná v obclr,-ldne m registri okresného súdu 3ratislava |' cdilieĺ Sro,
vloŽka Č. 47847 /B {d'alej leľr .,splnomotnĺtel"'i,

tÝnrio splnomocňuje

ĺpoločncsť Cushman & Wakefield Propeŕý Services Slovakia, 5'ľ.o., 50 sĺrJ|om

Pľibirrova 10, Br,ltisla''la 8].]' 09, tČo: -ls 963 981, zapís;:nú v cbiľrldnom regĺstri Ol<resného stidrl

Bratislarra lv odd' 5ro, vl. Č. 3E263/8 {ĺl'alej len,'5plnomocneneĺ''),
na zastupovanie Splnonrocllrteĺa pľed prjsĺLlšnýĺn stai,ebĺiýrn úradom, šĺ:eciálnymi slat ebnýĺli úradmi,

eko aj akýmikoľvek prĺslušnými alebo dotknutými orgánmi verejnej moci, ľá'ln:ckýmĺ a ŕyzícki1rĺi

osobami,

ľo veci rabeipeČor.ania právoolatnýclr ľoZl]ocinutí týkajÚc|ch sa staveľrného pro1ektu

,,REl{oNšTRUl(clA MI{ NÄ D|ALNIčNEJ uLlcl AÚpRAvA osTRcVčEKÄ ľ.jar cEsTA lll5g3",

ĺeaiizovaného na pozerakoch rrachádzajúciclj sa V kaiastĺálnorn územiSenec, ptzelriky parc. Ĺ- 555114;

E- 391Ú1500 (dbĺej len ,.Pľojekt").

5pinomoclietlec je lia Žákjade tchto plnaĺiloctnstva oprávnený najnlä' nie všaľĺ. vyluČne ' na naslecovné
úkony týkajúce sa Projektu;
' podávanĺe žiadostĺ o vydanie stavebných po';olenĺ, dodatočných stavebných pevo|errí. žĺadostí

o pcvolellie zĺneny s.'avby pred doĺ<onieníirr, kcĺatldačĺlých rozhcdrttltí' prípaľine akýciikoľvek rllých
ĺozhoil nrrĺí,

' podávaĺlie akýchkoľvek rlávrhov, oz.náĺĺ:ení, sťažností, pripotnĺellok a iriých podrĺetov, na icli
zn'lenu, úpĺavtl, cloplnenie alebo späťvĺatie,
pĺeberanie akýctrkoľvek rozlicdnutí. písoĺnnostĺ, výziev a iných písomno5tí; poflávanie opravnýclr
prostriedkov voči ninl, popÍípade na vldanie sa pĺáva rla ich uplatnenie,

- nahliadarrie do príslušnej spisovej dokumenľácie, Vyhotovovaliie odpisov, vý|isov alebo kópiĺ.
akťlkoťvek inú formu zasiupovania 5plnornocniteľa v ľozsahu plnomocenstva plnc,nr ľl:zsahu.

Splnomocnenec je opľáVltený konat V rozsahu plnomocenstva píostĺecinícivorn štatUtáineho oĺgánu
alebo tľetej, nínl substitučlie splnomocnenej osolry, za ktoĺú zodpovedá vplnom rozsahu. Toto

spImsľYt&cffienie

a to do 31-I2.F;12 ibaže by bĺjlo skôr odvolsĺie.--"t ''i'
' '"'t 

'

splnonlocnenie sa udeľuje

Bľatisĺava, dňa 11 "i'1. }.|;??.

na dobu u}čitú

,r.. ,ĺ .1-:|'. - .. '

13 Seneĺ ĺ 5.ĺ,$;

Jánošĺ' Katĺe Jaíre Sghc':uliz, konatelia

Splnomocniteľ

..,)
Plnoĺnoceĺrĺtvo prijimalne a bucleme ĺrosttlrJovať na jeho záklacle 

^ 
u i"t#ndri/,,.'/i'//

curĺ n,. n á ],.,:. 
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ľvTetlo: /!
Splnornocneneĺ



MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

oBcHoDNÝ REGlsTER
NA INTERNETE

Slovenskyl lSHEnglish

lfuiugoĺr
$lotĺec

tld"

Výpis z obchodného registra okresného súdu Bratislava l
Tento výpis má len infľrľmatívny charakter a nie je pouŽitel'ný pre právne úkony !

Oddiel: Sro

obchodné meno:

Sídlo:

lČo:

Deň ápisu:

Právna forma:

Predmet činnosti:

Spoločnicĺ:

Výška vkladu každého
spoločnika:

Štatutárny orgán:

Konanie menom
spoločnosti:

Základné imanie:

Ďalšie právne
skutočnostĺr

Vložka číslo: 8í635/9

P3 Senec I s. r. o.

Námestie Mateja Korvína í
Bľatislava - mestská časť staľé Mesto 81í 07

36 286 443

í6'03.2006

Spoločnosť s ručenĺm obmedzeným

obtaÉvacia činnosť spojená so spĺavovanĺm a prenájmom
nehnuternostĺ

pĺenájom nehnuteľnostĺ s poskytovaním dodatočných sluŽieb

čistiace práce

P3 HoldCo lV SK S.a r.l.
Avenue de la Libe*é í3-{5
Luxemburg L _ í930
Luxemburcké veľkovojvodstvo

P3 HoldCo lV SK S.a r.l.
Vklad: 7 500 EUR Splatené: 7 500 EUR

konatslia

Katie Jane Schoultz
Nad Sadem 2
Praha't09 00
česká ĺepublika
Vznik funkcie: 29.01.2020

Peteĺ Jánoši
ĺanraÄiexvľlo 3355líí
Bľatĺslava _ mostská časť Dúbravka 84í 01
Vzĺtik fu nkcie : 29.a1.2a2a

Otis Les Spencer
Lenartowicza í8A
VaÉava 02-6ĺ4
Poľská ľepublĺka
Vznik funkcie: 29.A1.202A

Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja konatélia spoločne.
Konatelia podpisujú tak' že pripoja svoj podpis k napísanámu alebo
vytlačenému obchodnému menu spoločnostĺ.

7 500 EUR Rozsah splatenia:7 500 EUR

(od: 22.05.2020)

(od: 04.06.2020)

(od: 24.05.20í2}

(od: 24.05.2012)

(od: 24.05.20í2}

(od:24.A5.20121

(od: 24.05.20{2)

(od: 24.05.20ĺ2}

(od: 22.05.2020)

(od:22.05.242A1

(od:24.05.20'12l

(od:22.05.2020)

(od: M.06.2020)

lod:22.05.202A1

(od: 22.05.2020)

(od124.05.20121

(od: 24.05.2012)
Komanditná spoločncť \ŕznikla ľozdelenim spoločnosti Atpin Real
Slovakia, k's', BanskobystÍická í6,8ĺĺ 06 Bľatislava, lČo : 35 888
377' ktoľá zanikla bez likvidácio na áklade schváleného projektu
rozdelenia. Spoločnosť Alpin Real Slovakia Beta' k.s. je spolu 8
ďalšĺmi dvomi obchodnými spoločnosťami Alpin Real Slovakia
Alpha' k. s. a Alpin Real Slovakĺa Gamma, k.s. právnym nástupcom
zanlka|úcol spoločnostl Alpln Real Slovakla, k's. a preberá obchodné
amanie' práva a povinnosti' záväzky a pohľadávkn i neznáme, podľa
schváleného projektu rozdelenia.



ärloŽné právo na obchodný podlel komanditlstu Dľ. Hopta Jescheka
zriadené na áklade Zmluvy o zľiadení álož:ĺtóho pľáva k
obchodnému podielu zo dňa í'l. 02' 2005. Záložné právo nniká dňom
áplsu do obchodného ľegistra. ZáloŽné pÉvo na obchodný podiel
komandtlistu Dr. Erika PlätseÍa zÍiadené na áklade Zĺnluvy o zriadenĺ
áloŽného práva k obchodnému podielu zo dňa lĺ.02.2005. Záložná
pÉvo vmiká dňom ápisu do obchodného rcgistra. Záložné pĺávo na
obchodný podlel komandltlstu tllag. And.€asa Prckesa zriadené na
áklade Zmtuvy o zľiadenĺ áložného práva k obchodnému podiolu zo
dňa t1.02. 2005. 7Álotné právo vzniká dňom ápisu do obchodného
registra.

Zápisnica z ĺokovania schôdze spoločnĺkov zo dňa í8.í0.2006 -
rozhodnutie spoločnakov o zmene pÉvnej foÍmy z komandltnej
spoločnooti na vercjnú obchodnú spoločnoeťs účlnnosťou od
0í.,l1'2006.

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa í6.í2.20í1.

Zápisnica z valného zhľomaŽdgnaa zo dŕĺa 27 .o4.2o12, m ktoĺom bolo
rozhodnuté oznene právnej formy spoločnosti Alpin Real Slovakia
Beta, v.o.s., go sídtom Bansŕooysĺĺcre í6' 8ĺ1 o6'Bľatislava, lčo: 36
286 {.43, zapĺsanei v obchodnom rcgEtri okresnóho súdu Bratislava
l, oddlel Sĺ vloŽka č. 6í4/8 zvercJnej obchodnej spoločnosti na
spoločnosť s ručgnĺm obme&eným.

Zápisnica z VZ zo dňa 1 3.a7 .2a1 2.

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.11.2012.

Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.01.20í3.

Rozhodnutie iediného spoločnĺka zo dňa 2í.05.20í9.

Zlúčenie' splynutie' Gĺalalĺnaof ia ĺ;Áĺrnrrn náa}rlnann ĺr rlÄclaátrrl z!{tŕl .

rozdelenie spoločnosti: Spoločnosť je pľávnym nástupcom v dôsledku lúčgnia

Spoločnosťzaniknutá p3 s€nec ll 3'r.o.
zlúčenlm' splynutĺm alebo p666gge lllíeja Koryina íĺozdelenĺm: Bratlslava _ mestslĺá časť staré Mesto 8ĺ1 07

{od: 24.05.20í2)

(od: 24.05.20í2}

(od:24.45.20121

@ďu.a5.2012'l

(od: 3í.08.2012}

@ó: a1.12.2a12|

(od: ĺ3.02.20í3)

(od: 06.06.20í9}

(od:0í.0í.2022}

(od: 0{.0í.2022}

oátum aktualiácie
údajov:

Dátum výpisu:

03.03.2022

M.8.2A22

o obehodnom registri SR I Návod na pouŽívanie oRI I Naša adľesa Ml
\ýhľadávanie podl'a: obchodnéiro mena I identifikačného čísla

sídla I spisovei značky I pľiezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny I opľava údajov štatutáľov I Kontakty na ľegistrové súdy
Forrnuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do oR

Zozĺlant osôb, ktoré mÔŽu tlyt' vymazane ( $768s oBZ>



o Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum:8.3.2022

Nájom P3 SENEC l s'r.o.
Bratislavský > Senec > Senec > k.Ú. Senec
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Vytlačené z aplĺkácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužitelhé na pľávne úkony. (1/1)
Meranie a gĺaíické znázornenie je len infoľmatívne a je nepoužrtel'né na vytýčenie hranĹc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky'
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môŽe vykonať len odborne spôsobilá osoba.

5551/86

5553t2

5553t2



umigsrnonié sĹa\'by

dočasný zábeľ
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Bľatislavslý
sarnoeprávny
kraj

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor dopravy

2M - SK s.r.o.
okruŽná 477ĺ27
990 01
Vel'ký Krtíš

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
1 001 3/2021lPK-38
41198ĺ2021

Vybavuje/linka
lng' Beáta Krĺstínová/
0248264190

Bratislava
a8. 12.2021

Vec: 9t?novisko k proiektoveĺdokumentácĺi pre ohlásenie stavbv: "Úprava ostrovčeka na
ceste ĺl/503",

Dňa 11.11.2021 bola na tunajší Úrad doručená Žĺadost'o stanovisko k projektovej
dokumentácii pre ohlásenĺe stavby úpravy ostrovčeka na ceste lĺ/503 pre invesiora P3
Senec ll s.r.o., so sídlom na NámestíMateja Korvína 1 v Bratislave.

Stavebná úprava predstavuje skrátenie existujúceho ostrovčeka tak, aby bol umoŽnený lepŠí
výjazd vozidieĺz miestnej komunikácie V smere na Pezinok.

Ako vlastník ciest ll. alll. trĺedy podl'a $ 3d ods. 2 zakona č' 135/'t961 zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znenĺ neskorŠích predpisov nemáme námĺetky k
predloŽenej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie spracovanej lng' Michalom
MojŽišom, november 2021 za nasledovných podmienok:

- Ak dÔjde k znečisteniu cesty pri výjazde stavebných mechanizmov, bez priet'ahov
uviesť cestu do pôvodného stavu.

- lnvestor zabezpečÍ bezpečnosť práce a bezpečnost' cestnej premávky počas
realizácie.

Upozorňujeme Žiadateĺ'a, Že Bratislavský samosprávny kraj pracuje na príprave
stavby: Skapacitnenie cesty ll/503 medzi dial'nicou D1 a okruŽnou kriŽovatkou
v Senci, ktorá spočíva v rozšĺrení komunikácie na štvorpruh. Realizácia je
naplánovaná n rok2024'

Pre realizáciu je potrebné poŽiadat' na tunajšom úrade o nájomnú zmluvu na čas
realizácĺe. Upozorňujem, Že nájomná zmluva podlieha schvalbvanĺu v Zastupitel'stve
Bratislavského samosprávneho kraja. Žiadost' o nájomnú zmluvu je potrebne podat'

Sabirrĺlvskir č' to. P.().BoX tĺ)Ó, ĺ{20 (}5 Bllrtislavĺ ?5
ĺvu,w. bľatislat'skykľ"r j'sL, lť'() ]ŕ'0ó]ô0ó
l ťĺŕli)n Ii_]]48](1:l l l l



na práVne oddelenie tunajšieho úradu s priloŽeným vyčĺslením plochy cesty, ktorá
bude predmetom nájmu a čast'ou projektovej dokumentácie. NajbliŽšie zasadnutie
Zastupĺtelštva bude 17.12.2021, zber materiálov je už ukončený. Ďalšie zasadnutie
bude aŽ v roku 2022, presný harmonogram bude schválený na Zastupiteľstve
17.12.2021.

- Po ukončenĺ realizácíe požadujeme predĺoŽit' kompletnú projektovú dokumentáciu
skutočného vyhotovenia, vrátane hodnoty odovzdávaných objektov'

- DodrŽat'stanovisko správcu cesty Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja,
so sídlom na Cučoriedkovej 6 v Bratislave.

- oznámenie k ohláseniu stavby úpravy cesty ĺl' triedy Vám vydá okresný úrad Senec,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikáciĺ.

- Určenie trvalého a doČasného dopravného značenia vydáva okresný úrad Senec,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácĺí.

Stanovĺsko má platnost' jeden rok odo dňa vydania'

S pozdravom

.í7.

Mgr. M

Prĺĺohy: PD, koordinačnú situáciu si ponechávame pre vlastnú potĺebu

Na vedomie: Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, Čučoriedková 6, 827 12 Bralislava
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Spľáva ciest Bľatislavského samospľávneho kľaia
Čučoľiedková 6, 827 12 Bľatislava

[- zľnl _ SK s.ľ.o.
Turnianska 92

l__ ms ot senec

-l
___l

Váš list zn.lzo dňa

Príloha: pľedloŽená PD
Na vedomie:
- BS.K. odbor dopravy
- OU * Senec * OCDPK
- OR PZ ODI Senec
-sC BSK. úsek údľŽby a opľáv

NaŠa značka
800121t62'1

Vybavuje/tel./mail :

Ing' Ješkova,'Ogllr 255 747
viktoria jeskova@scbsk.sk

Dátum :

25.11.2021

VEC: Vyjadrenie k pľojektovej dokunrentácii pre ohlásenie stavby: ,,Rekonštľukcia
MK na Dial'ničnej ulici a úpľava ostľovčeka na ceste II/503"

K ľekonštľukcii MK na Dial'ničrrej ulici a úprave ostľovčeka na ceste Il/503nemáme

nánietky.

Skrátením ostľovčeka na ceste IIl503 bude zabezpečená jeho funkčnost' (ochľana

chodcor,), azároveň umoŽnený výjazd vozidiel z vedl'ajšej konrunikácie.

V mieste vybúľania ostror'čeka je potľebne poloŽenie noveho asfaltového krytu

s pľeplátovaním existujúcej asfaltovej vozovky.

Dočasné dopľavne značenie počas v1,-stavby a trvalé dopravné značenie na ceste IV503

podlieha súhlasnénru záväznému stanovisku okľesného ľiaditeľstva Policajného zboľu oDI

Senec a určeniu okresneho úľadu Senec odboľ cestnej dopľavy a pozemných konrunikáciĺ'

Ing. Stanislav VANO Jl t- ,

riaditel' ĺ/ l!( ]

Lrt/'iDt ĺ4L^",1': t [ĹÍó
bpravä cĺ'_s ; /

Bratislavského samosprávnĺ:l;a ii'']:..'
Čučoriedková 6

827 12 Bratislavĺl
-6-

Bankove spojenie :

sKl3 8180 0000 007a00662022
ICO : 53871103




