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Vec: Žiadosť o odovzdanie dokončenei stavby do majetku Bratislavského
samosprávneho kraia

Obec Dunajská Lužná, zastúpená starostom obce Štefanom |určíkom Vás ýmto žiada
o odovzdanie dokončenej stavby do majetku Bľatislavského samospráVneho kraja,
Sabinovská 16, B20 05 Bratislava 25.

odôvodnenie:
Uvedenú žiadosť obec Dunajská Lužná pľedkladá V zmysle stanoviska k dokumentácii pre
stavebné povolenie na stavbu ,,Autobusová zastávka Malinová" zo dŕra 24.07.2018 ( č.
03683/20IB/PK-L02 ), kde bola uvedená jedna z podmienok, a to - po vydaní
právoplatného kolaudačného rozhodnutia bezodplatne previesť obiekt rozšírenia
cesty ItI/l055 do maietku Bratislaýského samosprávneho kraja vľátane
mai etkového vysporiadania pozemkov.
Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikáciĹ ako pľíslušný
špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. tľiedy vydal dňa 30.09.2020 kolaudačné
ľozhodnutie [ č' spisu: OU-SC-oCDPK-2020/0L4735-004 ) sqfrokom rozhodnutia, Že
povol'uje užívanie objektu ,,so 01 - Autobusová zastávka arozšírenie chodníka" stavby
,,Autobusová zastávka Malinová" s dátumom nadobudnutia právoplatnosti 26.10.2020 _

právoplatnosť vyznačená pre rozhodnutie v plnom znení.

K Žiadosti dokladáme aj požadované doklady okľem znaleckého posudku na pozemok pod
stavbou, ktorý obec Dunajská Lužná nechala Vypracovať a po doručení od znalca Vám bude
dodatočne zaslaný

S pozdravom,

Štefan |uľčík
starosta obce
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