Tlačová správa
Skanska stavia ďalšiu mestskú vilu projektu Villa Rustica
B r a t i s l a v a (13. jún 2012) – projekt Villa Rustica tvorí 5 samostatných mestských víl
susediacich s prírodným územím Devínskej Kobyly. V apríli tohto roka spoločnosť Skanska
ukončila výstavbu vily č. 4, ktorá je skolaudovaná, a v súčasnosti už pracuje na poslednej
piatej vile projektu. Vilu č.5 v hodnote približne 1,5 mil. eur plánuje Skanska pre investora
Villa Rustica, s.r.o. postaviť do konca roka 2012. Realizácia štvrtého a piateho vilového
domu predstavuje záverečnú etapu výstavby celého projektu.

Komplex mestských víl Villa Rustica je situovaný v novej obytnej zóne Brižite v bratislavskej
Dúbravke. Prvé štyri vily projektu sú už úspešne dokončené a skolaudované.

„Villa Rustica predstavuje optimálnu kombináciu bývania neďaleko centra mesta a zároveň v lone
prírody. Mestské vily sú umiestnené v novej obytnej zóne v Bratislave Dúbravke neďaleko
borovicového lesa - výbežku národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla, vo východnom svahu
s výhľadom na panorámu Malých Karpát a zrúcaninu hradu Pajštún. Centrum mesta je však
vzdialené len 8 km,“ vysvetlil zástupca investora projektu -spoločnosti VILLA RUSTICA, s.r.o.

„Stavebné práce na vile č. 5 prebiehajú podľa naplánovaného harmonogramu. Najprv sme
zrealizovali práce na hrubej stavbe a od tohto mesiaca po dohode s investorom pokračujeme vo
výstavbe celého objektu,“ povedal Jozef Ďaďo, projektový manažér Skanska SK .
Celý obytný súbor bude po dokončení obsahovať 74 komfortných bytov z ktorých je v súčasnosti
už 58 predaných. Mestská vila č.5 bude členená do dvoch podzemných a štyroch nadzemných
podlaží, s ustúpeným posledným podlažím s priestrannou terasou. Na 1. – 4.np a v záhradných
podlažiach 1. – 2.pp mestská vila ponúkne 18 priestranných a presvetlených 2- 6-izbových bytov
s rozlohou od 55 do 175 m2. Parkovanie pre budúcich obyvateľov bude zabezpečené v domovej
garáži v 1pp.

Ďalšie informácie:
Andrea Vráblová, špecialista komunikácie Skanska SK a.s.
Tel.: +421 902 986 656, andrea.vrablova@skanska.sk,www.skanska.sk

Tlačová správa
Základné údaje o stavbe:
Názov diela:

Obytný súbor VILLA RUSTICA

Investor:

VILLA RUSTICA, s.r.o.
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