Tlačová správa
Skanska stavia IV. mestskú vilu projektu Villa Rustica
B r a t i s l a v a (16. jún 2010) - výstavba vilových domov projektu Villa Rustica na
okraji bratislavskej Dúbravky vchádza do poslednej etapy. Spoločnosť Skanska SK
začala v týchto dňoch stavebné práce v hodnote 1,15 mil. eur bez DPH na v poradí
štvrtej z piatich víl projektu susediaceho s prírodným územím Devínskej Kobyly.
Ukončenie výstavby je plánované na marec budúceho roka.

„Villa Rustica pomáha riešiť dilemu, či si zvoliť bývanie v rušnom centre mesta na úkor
zelene, alebo dať prednosť vidieku s problematickou dopravou. Ponúka ideálne bývanie
spájajúce výhody oboch,“ vysvetlil zástupca spoločnosti Villa Rustica, s.r.o., investor
projektu.

Štvrtá mestská vila projektu bude rovnako ako ostatné mestské vily, členená do dvoch
podzemných a štyroch nadzemných podlaží, s pôdorysne ustúpeným posledným podlažím
s priestrannou terasou. Parkovanie pre svoje vozidlá nájdu budúci obyvatelia v 1pp. 2pp
bude vyhradené pre domové vybavenie a kotolňu. Na 1 – 4np vila ponúkne 14
priestranných a presvetlených bytov s rozlohou od 70 do 175 m2.

Stavebné práce na štvrtej vile začali podľa naplánovaného harmonogramu. „Rovnako ako
u prvých troch víl aj v tomto prípade ide o objekt s monolitickým železobetónovým
stenovo- stĺpovým nosným systémom s plochou strechou na zastavanej ploche 550m2,“
načrtol charakteristiku vily zo stavebného pohľadu Jozef Ďaďo, projektový manažér
Skanska SK .

Projekt Villa Rustica tvorí 5 samostatných mestských víl umiestnených vo svahovitom
teréne. Realizácia štvrtého a piateho vilového domu predstavuje záverečnú tretiu etapu
výstavby projektu. Počas budovania štvrtej vily, investor projektu Villa Rustica, s.r.o.,
plánuje zahájiť výstavbu i posledného piateho objektu.
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Základné údaje o stavbe:
Názov diela:

Obytný súbor VILLA RUSTICA

Investor:

VILLA RUSTICA, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Skanska SK a.s., PS 01 Stredisko Bratislava

Zmluvná cena:

1 150 000 € bez DPH

Začiatok výstavby: 06/2011
Ukončenie výstavby:03/2012
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