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 č.  ÚKaSP-2011-10/1947 – KON- 822                                              Bratislava 27.6. 2011 
 
 
 
 
 
 

R O Z H O D N U T I E 
 
 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„stavebný zákon“ ) v spojitosti s § 7b zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky 
Bratislavy (ďalej len stavebný úrad) a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov ( ďalej len“ správny poriadok“ ), na podklade vykonaného konania posúdil 
žiadosť navrhovateľa a    
podľa §§ 37, 39 stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona, vydáva toto rozhodnutie  
 
 

o   u m i e s t n e n í    s t a v b y    
 

I. Týmto rozhodnutím sa umiestňuje nebytová stavba, budova pre nemocnicu : 
 
s názvom:                      „Prístavba diagnostického centra v areáli NÚSCH a.s. Bratislava“, Pod  
   Krásnou hôrkou 1, Bratislava, 
 
so stavebnými objektmi:  SO 01 Prístavba diagnostického centra 

SO 02 Spojovací most 
SO 03 Vodovodná prípojka 
SO 04 Kanalizačná prípojka dažďová 
SO 05 Areálová kanalizácia splašková 
SO 06 Plynová prípojka 
SO 07 Cesty, spevnené plochy, vegetačné steny, konečné terénne úpravy 
SO 08 Sadové úpravy 
SO 09 NN prívod 
SO 10 Príprava územia, hrubé terénne úpravy pre SO - 01 a SO - 02 
PS 01 zdravotnícka technológia 

 
na pozemkoch:          SO 01 na parc.č. 19470/3, prepojenie nad parc.č. 19470/38 do objektu na parc.č. 

19470/35, ostatné na parc.č. 19470/41-47, 19470/237-239, 19470/7 
v katastrálnom území Vinohrady,   

 
II. pre navrhovateľa:          NÚSCH a.s. Bratislava, Pod Krásnou hôrkou 1, 833 52 Bratislava                              

v zastúpení:                   INGIS, Ing. Mária Zajacová, Medveďovej 19, 851 04 Bratislava 
  

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO 

oddelenie územného konania a stavebného poriadku 
 Junácka ul. č. 1,  832 91 Bratislava 3 
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Druh stavby: nebytová stavba – budova pre nemocnicu s vyšetrovňou RTG, vyšetrovňou 
magnetickej rezonancie a vyšetrovňou CT 

Doba trvania stavby : trvalá stavba 
 
 
III. Umiestnenie a popis stavby : 
 
Stavba sa umiestňuje podľa predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie:                             
vypracovanú:  PROINST s.r.o., Projektová i inžinierska kancelária, Kukučínova 23, 040 01 Košice, 
Ing. Arch. Viktor Šišolák, Ing. arch. Eva Ondrušková, z mája 2010, tak ako to je vyznačené na 
situačnom výkrese na podklade kópie z katastrálnej mapy  v mierke 1:1000, ktorý je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto rozhodnutia. 

 
1.  Urbanistické, architektonické a dispozičné riešenie: 
        Predmetná parcela č. 19470/3 v katastrálnom území Bratislava- Vinohrady, na ktorej sa 
umiestňuje stavba (ďalej len „pozemok“), je situovaná v severnej časti areálu NÚSCH, a.s. Pod 
Krásnou hôrkou 1, Bratislava, vpravo od obslužnej vnútroareálovej komunikácie. Parcela je voľná, 
komunikačne prístupná vonkajšou obslužnou komunikáciou.  

 
SO 01 Prístavba diagnostického centra  
Navrhovaná 6 podlažná budova bude tvoriť jeden dilatačný celok prepojený s existujúcim objektom 
nadzemným preskleným ľahkým krčkom. V pôdoryse má objekt tvar obdĺžnika, základný vonkajší 
obrys má rozmery 29,62 x 17,53 m. K objektu je pričlenený vonkajší výťah a presklené schodisko 
s hlavným výťahom. Konštrukčné výšky podlaží sú zdola nahor 3,3 m 3,9 m 3,3 m 3,3 m a 3,8 m.  
Objekt bude prístupný z vonku pre ambulantných pacientov a zvnútra pre lôžkových (ústavných) 
pacientov spojovacou chodbou z časti invazívnej kardiológie a existujúceho RTG oddelenia na 1.NP. 
Na streche objektu bude heliport. Objekt od areálovej cesty oddeľuje zelený pás. Z druhej západnej 
strany je navrhnutá manipulačná plocha s lôžkovo -evakuačným výťahom, s prepojením na  
odstávaciu dráhu vrtuľníka situovanú na streche.  
 
Prízemie : 4 vyšetrovne, odberová miestnosť, evidencia, pult, pracovňa primára, pracovňa a denná 
miestnosť lekárov, pracovňa a denná miestnosť sestier, hygienické príslušenstvo pacientov 
a personálu. Prízemie je bezbariérovo prístupné z hlavného nástupného priestoru s komunikačným 
transparentným vertikálnym  jadrom -schodiskom a výťahom.  
1.poschodie : 3 vyšetrovne, hygienické príslušenstvo pacientov a personálu, denná miestnosť, 
evidencia, pult. Spoločná obslužná chodba je v osi spojovacej chodby medzi existujúcim 
rádiodiagnostickým oddelením NÚSCH a novonavrhovanými rádiodiagnostickými vyšetrovňami.  
Nadúrovňová spojovacia chodba bude pre interné napojenie z existujúcej vedľajšej budovy. Externé 
napojenie je navrhnuté cez hlavný vstup v prízemí, vertikálnou komunikáciou so schodiskom a  
výťahom. Urgentný príjem je riešený samostatným lôžkovo - evakuačným výťahom slúžiacim pre 
pozemný aj vzdušný urgentný príjem  prístavby diagnostického centra a existujúceho NÚSCH. 
Čakárne sú riešené po obvode delené pre lôžkových a chodiacich pacientov. 
2.poschodie: 2 posluchárne pre 20 osôb, hygienické príslušenstvo, sociálne zariadenie, logistika 
(informačné a výpočtové stredisko), pracovňa pre lekárov RTG, šatne pre posluchárne, hygienické 
zariadenie, denná miestnosť, čajová kuchynka. Logistika, miestnosti personálu, vedúceho sú 
prístupné z chodby. Vstupná hala susedí s hlavným vertikálnym komunikačným jadrom.  
 
3.poschodie: lôžková časť 7 izieb (po dve lôžka, W, sprcha, umývadlo), ošetrovňa, pracovňa 
primára, 2 izby lekárov, sesterňa + denná miestnosť sestier, jedáleň pacientov – denná miestnosť, 
hygienické zariadenia, miestnosť pre dokumentaristiku + sekretariát, pracovňa vedúcej sestry, 
pracovňa psychológa, čajová kuchynka. 
Hlavné vertikálne komunikačné jadro je pre vstup pacientov, personálu, návštev, prísun čistého 
materiálu a jedla. Evakuačný výťah okrem služieb pre heliport slúži na zásobovanie a odvoz 
nečistého materiálu a odpadu v obalových prepravkách. Samostatne je riešený nečistý sklad. Vo 
vstupnej hale je situovaný sekretariát s dokumentaristkou , denná miestnosť, ktorá  súčasne slúži pre 
jedáleň pacientov.  
4.poschodie: rehabilitačno - relaxačné centrum, sprchy, šatne, hygienické príslušenstvo, strojovňa 
VZT, ÚK, zazelenená terasa s krytou terasou pre relax, prírodné solárium. Z hlavného 
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komunikačného jadra sú prístupné delené šatne. Odpočiváreň je spojená s hlavnou kruhovou 
miestnosťou orientovanou do lesoparku. Technické zázemie so strojovňami VZT a ÚK. 
5. poschodie: Technické príslušenstvo, strojovne VZT, ÚK plní funkciu technického podlažia 
Strecha: Na streche je umiestnený heliport – komunikačne prístupný lôžkovým evakuačným 
výťahom a požiarnym schodiskom pre urgentný príjem vzdušnou dopravou pre celý komplex 
NÚSCH. 
 
-  Plocha pozemku                                                                                                                   12212 m²  
-  Plocha zastavaná objektom SO 01                                                                                           512 m²   
    Spevnené plochy – parkovisko, manipulačná plocha                                                              384 m2 

    Hlavný nástupný priestor, prístupové chodníky                                                                      163 m2 
    Zeleň                                                                                                                                        882 m2 
    Celková riešená plocha                                                                                                          1941 m2 

 
Podlažná plocha objektu   SO 01                                                                                          2896 m²                                                                                                   
Obstavaný priestor                                                                                                               9 900 m³                                                                                               
 
2. Napojenie na inžinierske siete : 
 
2.1.Zásobovanie vodou  riešené v  SO 03 – Vodovodná prípojka: 
novou vodovodnou prípojkou  DN 80 napojenou na zokruhovaný areálový vodovod DN 150 vedený 
v priľahlej komunikácii. V navrhovanom objekte bude osadený podružný vodomer na prívode do 
objektu.  Spotreba vody pre všetky objekty SÚSCH je meraná centrálne vo vodomernej šachte na 
prípojke na verejný vodovod.  
2.2. Odvedenie odpadových vôd riešené v SO 04 Kanalizačná prípojka dažďová a SO 05 Areálová 
kanalizácia splašková: 
Vnútorná kanalizácia bude delená na splaškovú a dažďovú, do ktorej budú zvedené vody z heliportu. 
Potrubia vnútornej kanalizácie (okrem potrubia KP3 z heliportu a dažďovej prípojky KP1) budú 1,3m 
pred budovou napojené na potrubie prípojky z PVC, DN200, ktorá bude napojená do jestvujúcej 
jednotnej kanalizácie DN200 vedenej v jestvujúcej asfaltovej komunikácii. Dažďové vody z heliportu 
budú osobitne odvádzané prípojkou KP3 do novej dažďovej kanalizácie stoky K4, ktorá sa navrhuje 
z dôvodu rozšírenia parkovacích miest a všetky vody budú čistené v odlučovači ropných látok ORL2. 
Dĺžka prípojok bude 53,0m. 
 
2.3. Zásobovanie teplom :  
bude zabezpečené samostatným tepelným zdrojom umiestneným na poslednom podlaží objektu. 
Nízkotlaká teplovodná plynová kotolňa bude osadená kondenzačnou kotlovou technikou zapojenou 
do kaskády v prevedení poloturbo s vyústením dymovodu na severnú fasádu objektu. Teplá úžitková 
voda je pripravovaná v ohrievači TÚV kombinovaným spôsobom rýchloohrev a zásobník.  
Zásobovanie plynom riešené v SO 06 – Plynová prípojka 
STL prípojka bude napojená na areálový STL plynovod DN 200 v priľahlej komunikácii a bude na 
nej riešené samostatné MaRZ prístupné z vonkajšieho priestoru, kde  bude umiestnený HUP,  
regulačná rada a meranie plynu pre kotolňu. Prípojka bude spádovaná do  areálového plynovodu. 
 
2.5. Zásobovanie el. energiou    riešené v SO 09 – NN prívod: 
Pre objekt bude zrealizovaný samostatný NN prívod od základného zdroja elektrickej energie a 
samostatný NN prívod od hlavného núdzového zdroja elektrickej energie. Samostatné NN prívody je 
potrebné zrealizovať pre angiografické pracoviská a magnetickú navigáciu. Prívody budú 
zrealizované z hlavnej NN rozvodne areálu. 
 
3.  Napojenie na komunikačnú sieť  : 

 
3.1. Dopravné napojenie: Budova bude pripojená na jestvujúcu vnútroareálovú obslužnú 
komunikáciu NÚSCH ďalej na miestnu komunikáciu Vlarsku ulicu. S jestvujúcou budovou NÚSCH 
je bezbariérovo prepojená spojovacou chodbou na 2.NP, ktorá je situovaná nad cestou. V tesnej 
blízkosti areálu NÚSCH je situovaná konečná zástavka trolejbusov MHD a parkovisko pre osobné 
automobily.  
3.2.  Statická doprava : je navrhnutá na troch parkoviskách pred a vedľa navrhovanej budovy, spolu 
pre 49 osobných automobilov, chodníky a spevnené plochy pre peších sú navrhnuté pred hlavným 
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vstupom. Ďalej je navrhnutý chodník pozdĺž parkovacích státí pri budove NÚSCH, spevnená plocha 
pojazdná a parkovisko pri hospodárskom vstupe.  
 

IV. Podmienky umiestnenia a projektovej prípravy stavby 
 
1.     Stavebná čiara :  k navrhovanej stavbe nie je v území stanovená. 
- Pôdorysné rozmery stavby objektu SO-01:  Základný vonkajší obrys má rozmery 29,62 x 17,53 

m. K objektu je pričlenený vonkajší výťah a presklené schodisko s hlavným výťahom.  
 
- Vzdialenosť objektu SO 01 od hranice so susednými pozemkami : 

- od objektu na parcele č. 9470/35.........................min. 19,200 m 
- od pozemku parcela č. 19470/38 ........................min. 0,000 m                                                        
- od pozemku parcela č. 19470/37........................ min. 10,300 m  
- od pozemku parcela č. 194788/8.........................min. 1,315 m  

 
- Absolútne a relatívne výšky objektu SO 01:        

-  úroveň povrchu podlahy  2.NP :                 kóta ± 0,000 m = 257,600 m.n.m Bpv  
-  úroveň povrchu strechy – stred heliportu  = +17,050 m, heliport =+17,200 m  
-  úroveň povrchu strechy nad schodiskom  = +22,300 m,  

 
2. ochrana jestvujúcich inžinierskych sietí a inžinierske siete : slaboprúdových a silnoprúdových 

vedení sa vykoná v priestore celej stavby. Pred začatím prác na inžinierskych sieťach je potrebné 
ich vytýčiť príslušnými správcami a ich polohu overiť kopanými sondami. Po obnažení všetkých 
inžinierskych sietí je potrebné prizvať správcov a prerokovať s nimi navrhnutý spôsob ich úprav 
a ochrany. Napojenie na verejné inžinierske siete je potrebné odsúhlasiť s príslušnými správcami 
inžinierskych sietí. 

 
3. ochrana zdravia ľudí : Dodržať povinnosti určené regionálnym hygienikom - Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto, záväzné stanovisko č. HZZ/9172/2010 zo 
dňa 22.7.2010, 

 
4. ochrana prírody : Rešpektovať ustanovenia zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

a VZN č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hl. m. SR Bratislavy. Dodržať 
podmienky vyjadrenia : Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave,  odbor ochrany 
prírody a krajiny, č. ZPO/2010/4690/BUB-BAIII zo dňa 24.6.2010 a č. ZPO/2010/7706/BUB-
BAIII zo dňa 21.12.2010 a to:  
• na predmetné územie sa vzťahuje l. stupeň ochrany v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z.z.  
• nakoľko umiestnením stavby budú dotknuté stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm (vo výške 
130 cm nad zemou), príp. kroviny s výmerou nad 10 m2, na ich výrub sa vyžaduje súhlas podľa § 
47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. od orgánu ochrany prírody a krajiny v pôsobnosti Mestskej 
časti Bratislava - Nové Mesto. Dodržať podmienky rozhodnutia – súhlasu na výrub drevín: 
Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. STAR-1740/2010 ÚPŽP-1601/2010/AKM zo dňa 
13.12.2010, právoplatné 3.1.2011. 

 
5. odpadové hospodárstvo : Pôvodca odpadov je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať 

ustanovenia zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi 
na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších doplnkov. Dodržať  podmienky  
vyjadrenia  Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave,  odbor odpadového 
hospodárstva, č. ZPH/2010/04456-1/III/DAD zo dňa 22.07.2010,  najmä : 
• držiteľ odpadov k.č. 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a 17 03 02 
bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 a 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená 
v 17 05 05 pred začatím zemných prác preukáže tunajšiemu úradu spôsob nakladania 
s predmetným odpadom 

• ku kolaudačnému konaniu držiteľ odpadu predloží na tunajšiemu úradu doklad o znehodnotení 
odpadu zo stavby oprávnenou osobou 

 
6. Navrhovateľ je povinný splniť a rešpektovať podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých 

organizácií vznesených v územnom konaní : 
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- záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy č. MAG ORM 47049/10-262135 zo dňa 
28.7.2010 

1. predložiť v rámci stavebného konania a kolaudačného konania na oddelenie životného 
prostredia Magistrátu hl.m. SR Bratislavy projektovú dokumentáciu stavby na posúdenie malého 
zdroja znečistenia ovzdušia z hľadiska ochrany ovzdušia podľa § 34 zákona č. 478/2002 Z.z.; 

2. vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného nariadenia č. 
8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy; 

3. preukázať v kolaudačnom konaní realizáciu sadových úprav podľa schválenej projektovej 
dokumentácie; 

4. preukázať v rámci stavebného konania riešenie nakladania s komunálnym odpadom 
a nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti v súlade s platnými právnymi predpismi; 

5. umiestniť kontajnery resp. zberné nádoby pre komunálny odpad na vlastnom pozemku za 
dodržania hygienických, estetických a protipožiarnych podmienok; umiestnenie riešiť tak, aby 
obsluha zberného vozidla mala prístup na manipuláciu s odpadom; 

6. požiadať v kolaudačnom konaní oddelenie životného prostredia magistrátu o vyjadrenie 
k nakladaniu s odpadmi zo stavebnej činnosti a k umiestneniu zariadenia a priestoru na 
nakladanie s komunálnym odpadom 

 
- stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy, odd. cestného hospodárstva č. MAGS ODP-

51052/2010-296752/Bá-225 zo dňa 8.9.2010 
1. rešpektovať a chrániť pred poškodením zariadenia verejného osvetlenia v správe MG OCH, 
2. pred začatím stavby podzemné káblové vedenia VO vytýčiť odbornou firmou a pri prácach 

dodržať STN 73 6005 a STN 34 1050, 
3. káble VO pod konštrukciami prístupových komunikácií – vjazdov uložiť do chráničiek – 

betónových žľabov s rovným betónovým podkladom, bez použitia spojok, 
4. ak dôjde k poškodeniu kábla VO vymeniť celé káblové polia, bez použitia spojok, 
5. pred zásypom rýh prizvať OCH - správcu VO ku kontrole a k prevzatiu prác, 
6. areálové osvetlenie napojiť na zdroj energie investora, 
7. všetky stavebné práce zrealizovať bez prerušenia funkčnosti VO, 
 
- stanovisko k investičnému zámeru MČ Bratislava-Nové Mesto, č. Star-1254/2010/T zo dňa 

21.12.2010, najmä:  
1. na základe podrobného vyhodnotenia vplyvu predpokladanej prevádzky heliportu na okolité 

územie z hľadiska hluku a vibrácií riešiť stavebno-technické opatrenia na dotknutých budovách, 
najmä zdravotníckych, 

2. dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č. 
135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, 

3. zabezpečiť dopravnú prevádzku, bezpečnostné opatrenia a čistotu na dotknutých komunikáciách 
počas realizácie stavebných prác,  

4. zabezpečiť úpravy dotknutých spevnených plôch, komunikácií, chodníkov a zelene po ukončení 
stavebných prác do náležitého stavu,  

5. zistiť a vytýčiť inžinierske siete v trase navrhovaného vedenia telekomunikačnej a vodovodnej 
prípojky a dodržať požiadavky ich správcov,  

6. zabezpečiť časovú a vecnú koordináciu realizácie prípojok s ostatnými investične 
pripravovanými pokládkami sietí v danom území - skoordinovanú s príslušným cestným 
správnym orgánom, 

7. pri výsadbe drevín uprednostniť pôvodné a tradičné druhy drevín 
8. pri výkopových prácach zabezpečiť ochranu okolitých drevín, ktoré majú byť zachované, ako aj 

ich koreňového systému pred poškodením 
9. dodržať platné normy a predpisy vzťahujúce sa na realizáciu i navrhovanú prevádzku, s 

osobitným zreteľom na ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších 
predpisov 

10. počas realizácie stavby zabezpečiť opatrenia na zamedzenie prašnosti súvisiacej so stavebnými 
prácami - kropením priľahlých spevnených plôch, kapotážou prašných zariadení a skladovaných 
materiálov, ako aj ostatné opatrenia v zmysle Všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu 
životného prostredia v Bratislave č.1/2005 z 13.1.2005, Všeobecne záväznej vyhlášky Krajského 
úradu životného prostredia v Bratislave č. 10/2007 z 26.11.2007, ktorou sa vykonáva akčný plán 
na zabezpečenie kvality ovzdušia a zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení 
neskorších predpisov 
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11. v rámci stavebného konania je potrebné preukázať doriešenie odvodu splaškových vôd a vôd 
z povrchového odtoku zo staveniska tak, aby nedošlo k znečisteniu podzemných vôd a pôdy, 

 
- záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, č. 

HZZ/9172/2010 zo dňa 22.7.2010, najmä:  
1. realizovať protihlukové úpravy nainštalovaných technológií (VZT, chladenie, kotolňa, strojne 

výťahov a i.) tak, aby sa dosiahol súlad s požiadavkami vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách 
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 

2. deliace konštrukcie medzi jednotlivými prevádzkovými priestormi riešiť s potrebnými 
parametrami nepriezvučnosti podľa požiadaviek STN 73 0532 Hodnotenie zvukovoizolačných 
vlastností budov a stavebných konštrukcií a záverov štúdie podľa bodu č.3 tohto záväzného 
stanoviska 

3. riešiť potrebnú ochranu okolitého prostredia technológie magnetickej navigácie podľa kritérií NV 
SR č. 329/2006 Z.z. o minimálnych zdravotníckych a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 
zamestnancov pre rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetického poľa v znení NV SR č. 
329/2006 Z.z. 

4. riešiť účinné vetranie všetkých bezokenných priestorov, ochranu čistých priestorov zabezpečiť 
pretlakom privádzaného filtrovaného vzduchu , 

5. počas stavebných prác zabezpečiť opatrenia na minimalizáciu prašnosti a hlučnosti v súvisiacom 
nemocničnom prostredí 

6. ďalší stupeň projektovej dokumentácie predložiť na opätovné posúdenie a v rámci neho 
preukázať splnenie bodov č. 1 – 16 záväzného stanoviska č. HZZ/9172/2010 zo dňa 22.7.2010 

7. ku kolaudácii stavby predložiť: 
a) protokol z objektívnych meraní hluku, ktoré preukáže, že ochrana vnútorných priestorov pred 
vonkajším hlukom z prevádzky heliportu a ďalej, že hlučnosť nainštalovaných vlastných 
technologických stacionárnych zdrojov hluku (VZT, chladenie, výťahy, kotolňa) spĺňajú 
kritériá vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.,... 

b) protokol z objektívneho merania umelej osvetlenosti súlad s požiadavkami vyhl. MZ SR č. 
541/2007 Zz., o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci.... 

c) protokolom z laboratórneho rozboru vzoriek pitnej vody z vodovodného rozvodu (nové 
prípojky a preložky) súlad s kritériami nar. vlády SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú 
spotrebu.   

 
- rozhodnutie Obvodného úradu ŽP v Bratislave, útvar prierezových a enviromentálnych 

činností, č. ZPO/2010/05217-29/BAR/BA III zo dňa 22.11.2010:  
1. dodržať podmienky uvedené v bode 11 predmetného rozhodnutia, 
2. plne rešpektovať vyjadrenie zn. 4750/311-151/2010 zo dňa 31.5.2010 a zároveň predložiť 

projektovú dokumentáciu Leteckému úradu SR k odsúhlaseniu a stanoveniu podmienok na 
realizáciu stavby, 

3. ďalší stupeň dokumentácie predložiť na Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry 
4. dopravu riešiť v súlade s STN 73 6102 a STN 73 6110, 
5. všetky dopravné parametre musia byť v ďalšom stupni dokumentácie v situácii zakreslené 

a zakótované, parametre musia zodpovedať výhľadovej intenzite dopravy, 
6. vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy boli navrhnuté v zmysle STN (pre všetky 

prístupové vozidlá), 
7. v ďalšom stupni dokumentácie prerokovať s príslušným útvarom Magistrátu HMB, 
8. vyčleniť dostatočne veľký priestor pre umiestnenie náhradnej výsadby za plánovaný výrub drevín 

v záujmovom území, 
9. počas realizácie výstavby zabezpečiť ochranu zachovanej vegetácie, 
10. neosvetľovať zbytočne budovu (okrem osvetlenia pristávacej plochy podľa príslušných 

bezpečnostných noriem) pri verejnom osvetlení použiť lampy s krytkou tak, aby svietili kolmo na 
zem, nie smerom k oblohe, 

11. dodržať opatrenia navrhnuté v IV. časti zámeru – Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých 
vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, 

- vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave, odbor štátnej vodnej 
správy, č. ZPS/2010/04435/CSI/IIIvyj. zo dňa  12.7.2010   
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1. objekty "Splašková areálová kanalizácia a predĺženie areálovej kanalizácie" a „Dažďová 
kanalizácia + ORL“ sú podľa § 52 ods. 1 vodného zákona vodné stavby a v zmysle § 26 ods. l 
podľa vodného zákona vyžadujú povolenie orgánu štátnej vodnej správy , 

2. k žiadosti o stavebné povolenie treba priložiť vyjadrenie správcu verejného vodovodu 
a kanalizácie a areálových rozvodov, 
  

- súhlas Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave, odbor ochrany ovzdušia, č. 
ZPO/2010/05029/KVC/III zo dňa  07.07.2010  na umiestnenie zdroja znečisťovania ovzdušia- 
kotolňa na zemný plyn,  s podmienkami: 

1. predmetný zdroj znečistenia ovzdušia musí spĺňať podmienky zabezpečenia rozptylu emisií 
znečisťujúcich látok 

2. v stupni stavebného projektu je potrebné upresniť typ, technické parametre a počet kotlových 
jednotiek a predložiť výkresy – rezy a pohľady odvodu spalín v súlade s bodom č. 1 

3. na povolenie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebné požiadať o súhlas podľa § 17 
ods. 1 písm a) zákona 137/2010 Z.z. o ovzduší 

 
- stanovisko Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave - Krajský dopravný inšpektorát - odbor 

dopravného inžinierstva, č. KRP-DI-DIO-8-176/2010 zo dňa 03.08.2010, hlavne: 
1. parametre komunikácií a parkovacích miest situovaných na t povrchu pri diagnostickom centre 

požadujeme navrhnúť v súlade s STN 73 6110 a STN 73 6056 tak, aby bol umožnený bezpečný a 
plynulý vjazd a výjazd vozidiel, pričom ich šírkové parametre požadujeme navrhnúť pre vozidlá 
skupiny 1, podskupina O 2 (šírka vozidla 1,80 m)  

 
- stanovisko Dopravného podniku Bratislava, a.s. č. 11401/2000/2010 zo dňa 23.2.2011 
1. v projektovej dokumentácii vymazať a ďalej neriešiť navrhovanú dvojicu nových zastávok MHD 

aj s priechodom pre chodcov na ulici Pod Krásnou hôrkou (na hlavnej prístupovej vetve) 
2. v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie podrobne riešiť projekt organizácie výstavby 

aj so zohľadnením prevádzkových náležitostí trolejbusovej dopravy, stavebné práce a ostatné 
sprievodné činnosti nesmú ohrozovať bezpečnosť prevádzky na trolejbusovej dráhe, nesmú 
obmedzovať plynulosť premávky trolejbusov a v žiadnom prípade nesmú spôsobiť zastavenie 
prevádzky na trolejbusovej dráhe  

3. plnenie vyššie uvedených podmienok zdokumentovať v projekte stavby pre stavebné povolenie 
a kompletnú projektovú dokumentáciu bezpodmienečne predložiť DPB a.s. na vyjadrenie, 
v prípade preukázania potreby si vyhradzujeme právo stanoviť i ďalšie podmienky 

 
- vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., č. 18741/2010/Fj zo dňa 15.06.2010, 

najmä: 
1. z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu 

je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich 
zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách 

2. ak cez predmetnú a so stavbou súvisiace nehnuteľnosti nie sú trasované rozvody vodovodov 
a kanalizácií BVS, vrátane ich súčastí a bude dodržané ich pásmo ochrany, nebudeme mať 
námietky k stavbe  

3. pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii 
s vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať všeobecné podmienky BVS 

4. ak jestvujúca vodovodná alebo kanalizačná prípojka, príp. ich časť nie je vo vyhovujúcom stave, 
musí byť realizovaná jej rekonštrukcia na náklady vlastníka 

5. vodovodná prípojka nesmie byť prepojená s potrubím ďalšieho vodovodu alebo studne 
6. technické riešenie a realizácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí byť v súlade so 

Zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších 
zákonov za súčasného dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov. 

 
- vyjadrenie Západoslovenskej energetiky, a.s., zo dňa 9.8.2010, 
1. rešpektovať všetky zariadenia v majetku ZSE Distribúcie a.s. silové aj oznamovacie a dodržiavať 

ich ochranné pásma podľa § 36 zákona 656/2004 o Energetike a jeho noviel 
2. požadovaný odber elektrickej energie s maximálnym inštalovaným výkonom 785 kW (čo 

predstavuje maximálny súčasný výkon 165 kW) je možné pripojiť z existujúcej VN prípojky 
z TS0981-00 vo vlastníctve investora – na základe podania žiadosti o pripojenie. 
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-     stanovisko Slovak Telecom, a.s. č. 8070 10 Bratislava zo dňa 18.10.2010 
1. žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené 

zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia,  
2. pred začatím zemných prác zabezpečí vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na 

povrchu terénu,  
3. stavebník upozorní zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 

30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,  
4. pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovať s najväčšou opatrnosťou a 

bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na 
každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené 
proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,  

5. zhutniť zeminu pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),  
6. dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. 
 
-     stanovisko SPP Distribúcia a.s., č. TDaGIS-Vi-1018/2010 zo dňa 21.7.2010: 
1. prístavbu diagnostického centra je možné zásobovať z jestvujúceho STL plynovodu DN 100, PN 

300 kPa vedeného v priľahlej komunikácii 
2. technické podmienky pripojenia budú stanovené po podaní žiadosti o pripojenie 
3. projekt stavby zašlite na posúdenie vrátane platnej žiadosti o pripojenie 
 

-     stanovisko Leteckého úradu SR, č. 4875/313-1045-P/2011 zo dňa 10.5.2011: 
1. výškové riešenie častí strechy budovy, na ktorej je plánované umiestnenie heliportu, vrátane 

všetkých súvisiacich zariadení (komíny, antény, bleskozvod a pod.) a najvyšší bod stavebných 
mechanizmov použitých pri výstavbe (veža, tiahlo, maximálny zdvih) neprekročí v riešenom 
území obmedzujúce nadmorské výšky určené navrhovanými prekážkovými rovinami heliportu 
LZS NÚSCH Bratislava Kramáre, určenými v zmysle predpisu L 14 Letiská (II. Zväzok) – 
Heliporty  

2. ďalší stupeň projektovej dokumentácie a POV s uvedením typov zdvíhacích stavebných 
mechanizmov použitých pri výstavbe, s údajmi ich maximálnych výšok (veža, tiahlo, maximálny 
zdvih) bude predložený leteckému úradu k odsúhlaseniu   

3. o dokončení stavby bude leteckému úradu bezodkladne podaná správa s fotodokumentáciou  
 
-     stanovisko Lesy SR š.p. OZ Smolenice, č. 1161-250/2010 zo dňa 2.8.2010 
1. dodržať ustanovenia zák.č. 326/2005 Z.z. (lesný zákon) 
2. prípadné škody na lesných pozemkoch a porastoch uhradiť vlastníkovi, resp. užívateľovi 

pozemkov 
3. na lesnom pozemku nevytvárať skládku stavebného materiálu 
4. dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi a požiarnej 

prevencie a nevytvárať podmienky pre vznik požiaru v lese 
5. stavebník si nebude uplatňovať u užívateľa lesných pozemkov náhradu škody na majetku 

spôsobenú prípadným pádom strome, resp. vetiev na stavbu umiestnenú v ochrannom písme lesa 
 
- vyjadrenie Mestské lesy v Bratislave, č. 312/2011 zo dňa 18.4.2011, hlavne: 
1. stavbou a technickej infraštruktúrou nebudú dotknuté lesné pozemky v správe Mestských lesov 

v Bratislave, 
2. na pozemkoch par.č. 19540/2, 19542/2, 19546 k.ú. Vinohrady nebude vykonávaná žiadna 

stavebná činnosť (napríklad skládkovanie materiálu, odstavovanie a otáčanie vozidiel stavby 
a podobne), 

3. pri výstavbe a užívaní stavby dodržať požiarne predpisy, 
4. pri náhodnom poškodení majetku a zdravia z titulu umiestnenia stavby v ochrannom pásme lesa 

nebude od Mestských lesov v Bratislave a od Hl. m. SR Bratislavy požadovaná náhrada škôd, 
5. počas užívania stavby dodržať platné zákony, právne ustanovenia lesného zákona č. 326/2005 

Z.z. v znení neskorších predpisov, všeobecných záväzných predpisov, všeobecných nariadení 
hl.m.SR Bratislavy, Mestskej časti Bratislava- Nové Mesto. 

 
- vyjadrenie Lesy Slovenskej republiky š.p., OZ Smolenice č. 1161-250/2010 zo dňa 2.8.2010 
- záväzné stanovisko Obvodný lesný úrad v Bratislave č. 10/357/1-BA5 zo dňa 24.08.2010 
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- záväzné stanovisko Obvodný úrad Bratislava, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, 
č. OKR-18043/2010/1 zo dňa 10.6.2010: 

1. projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie – časť 2.12 zariadenie civilnej ochrany  
dopracovanú o riešenie ochrannej stavby predložiť na odsúhlasenie. 

 
 
VI. Osobitné podmienky 
 
1. Navrhovateľ je povinný predložiť k žiadosti o stavebné povolenie v zmysle §58 stavebného 

zákona a § 8,9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a aj :   
-  opätovne stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a právnických osôb v zmysle vyššie 

uvedených  podmienok a stanovísk. 
- súhlas na povolenie stavby stredného zdroja znečistenia ovzdušia v zmysle §17 ods.1písm.a) 
zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší od Obvodného úradu ŽP Bratislava   

 
2. Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác zadovážiť si povolenie, podľa 

stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a aj :  
- vyžiadať si od tunajšieho stavebného úradu, podľa § 120 stavebného zákona overenie dodržania 

podmienok územného rozhodnutia a o súhlas k povoleniu stavby pre špeciálne stavebné úrady, 
- zadovážiť si od príslušného špeciálneho stavebného úradu povolenie, podľa stavebného 

zákona  a vyhlášky č. 453/2000 Z.z., pre  spevnené plochy, parkovacie státia v areáli od 
Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, odd. výstavby a investícií.  

- zadovážiť si povolenie na vodnú stavbu od príslušného špeciálneho stavebného úradu, ktorým 
je orgán štátnej vodnej správy - Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave pre objekty - 
"Splašková areálová kanalizácia a predĺženie areálovej kanalizácie" a „Dažďová kanalizácia + 
ORL“   

- zadovážiť si od príslušného špeciálneho stavebného úradu, ktorým je Letecký úrad SR povolenie 
heliportu 

- pred  realizáciou výkopových prác zabezpečiť vytýčenie a označenie všetkých podzemných sietí 
a vedení a ich ochranných pásiem. 

 
3. Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky Krajského pamiatkového úradu Bratislava: 
- V prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác 

v zmysle ustanovenia §40 ods.2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález Krajskému 
pamiatkovému úradu Bratislava a nález ponechá bezo zmien až do obhliadky Krajským 
pamiatkovým úradom Bratislava alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. 
 
 

VII.  Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania podľa §39 stavebného zákona:  
 

Účastníci konania neuplatnili v určenej lehote k predmetnému návrhu námietky 
a pripomienky. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy neboli protichodné ani záporné. 
      
 
VIII. Platnosť územného rozhodnutia 
 

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona, platí dva roky odo dňa, keď 
nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola  v tejto lehote podaná žiadosť 
o povolenie stavby. 

V súlade s § 40 ods. 3 stavebného zákona, je možné predĺženie jeho platnosti na základe 
dostatočne odôvodnenej žiadosti podanej správnemu orgánu pred uplynutím uvedenej lehoty. 
Žiadosť musí byť podaná v dostatočnom časovom predstihu tak, aby o žiadosti bolo možné 
právoplatne  rozhodnúť pred uplynutím doby jeho platnosti. 

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných 
účastníkov územného konania. 

O d ô v o d n e n i e 
 
          Navrhovateľ NÚSCH a.s. Bratislava, Pod Krásnou hôrkou 1, 833 52 Bratislava, ktorého 
zastupuje  INGIS – Ing. Mária Zajacová, Medveďovej 19, 851 04 Bratislava, podal návrh na vydanie 
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rozhodnutia o umiestnení stavby „Prístavba diagnostického centra v areáli NÚSCH Bratislava“, 
na pozemkoch - SO 01 na parc.č. 19470/3, prepojenie nad parc.č. 19470/38 do objektu na parc.č. 
19470/35, ostatné na parc.č. 19470/41 - 47, 19470/237 - 239, 19470/7 v katastrálnom území 
Vinohrady.  Navrhovateľ  postupne doplnil doklady potrebné k rozhodnutiu o umiestnení stavby  a to : 
 
A)  Doklad o práve na pozemky: 
- Výpis z listu vlastníctva č. 1000 na pozemky parc. č. 19470/3, 19470/38, 19470/35, 19460/41-47 
k. ú. Vinohrady, vo vlastníctve navrhovateľa ,  

- Výpis z listu vlastníctva č. 3720 na pozemky parc. č. 19470/237, 19470/7 k. ú. Vinohrady, vo 
vlastníctve SR, držiteľ Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Vlárska 3, Bratislava, PSČ 
833 06, SR ,  

- splnomocnenie na INGIS – Ing. Mária Zajacová  
B) Dokumentáciu pre územné rozhodnutie, so situáciou umiestnenia stavby, vypracovanú od 

PROINST s.r.o., Projektová i inžinierska kancelária, Kukučínova 23, 040 01 Košice, Ing. Arch. 
Viktor Šišolák, Ing. arch. Eva Ondrušková, z mája 2010. 

C) Stanoviská, rozhodnutia: 
- rozhodnutia – súhlasu na výrub drevín: Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. STAR-

1740/2010 ÚPŽP-1601/2010/AKM zo dňa 13.12.2010, právoplatné 3.1.2011. 
- rozhodnutie Obvodného úradu ŽP v Bratislave, útvar prirezových enviromentálnych činností č. 

ZPO/2010/05217-29/BAR/BA III zo dňa 22.11.2010 , že nebude posudzovať podľa zákona 
24/2006 Z.z. 

D) Kladné posúdenia dotknutých orgánov okrem uvedených vo výroku rozhodnutia:  
- Slovenský zväz telesne postihnutých, č. 146/2010 zo dňa 30.6.2010 
- Bratislavská teplárenská a.s., vyjadrenie č. 03529/Pa/2010/3350-2 zo dňa 14.09.2010 
- UPC BROADBAND Slovakia s.r.o, č. 924/2010 zo dňa 28.12.2010 
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, stanovisko č. ORHZ-

1985/2010 zo dňa 29.6.2010, 
- Krajský pamiatkový úrad Bratislava, č.BA/10/1395-2/5746/Pr zo dňa 27.9.2010 
- Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava stanovisko  

SAMaV-1798/2010 zo dňa 6.8.2010 
- Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. stanovisko č. Zak/611/10/Šá zo dňa 24.08.2010  
- Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska stanovisko zo dňa 20.07.2010 
- Bratislavský samosprávny kraj, zn. 100085/2011-DP/73 zo dňa 14.3.2011 
- Michlovský s.r.o., zn. BA-2028/2010 zo dňa 13.9.2010 
- OCAM s.r.o., zn. 09/2010/3300 zo dňa 20.9.2010 
- Zákres sietí 
 

Stavebný úrad listom č. ÚKaSP–2011-10/1947 oz uk- KON zo dňa  7.3.2011 oznámil začatie 
konania. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie, s upustením od ústneho konania s tým, že 
účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť do 7 pracovných dní, od doručenia oznámenia o 
začatí územného konania.  

Účastníci konania nevzniesli námietky ani pripomienky k predmetnému stavebnému konaniu. 
Stanoviská dotknutých orgánov a organizácií neboli protichodné ani záporné. 

                                   
Tunajší stavebný úrad posúdil tento návrh na umiestnenie  stavby podľa § 37 stavebného 

zákona a zistil, že jej umiestnenie a riešenie podľa predloženej dokumentácie zodpovedá hľadiskám 
starostlivosti o životné prostredie a je v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami kladenými 
na výstavbu, ktoré určuje stavebný zákon a vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Navrhované umiestnenie stavby je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou „Územný 
plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007“, ktorá je schválená uznesením MsZ č. 123/2007 zo 
dňa 31.5.2007 s účinnosťou od 1.9.2007 v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 
Navrhovateľ zaplatil pred vydaním tohto rozhodnutia správny poplatok  vo výške 16,50 eur 

v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. 
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P o u č e n i e 
 

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší stavebný úrad. Ak 
stavebný úrad prípadnému odvolaniu nemôže vyhovieť v zmysle podmienok podľa § 57 ods. 1 
správneho poriadku, predloží ho na odvolacie konanie Krajskému stavebnému úradu  v Bratislave. 

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom  podľa Piatej časti Občianskeho súdneho poriadku po 
vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Rudolf Kusý 
starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 

 
 
Príloha: kópia z katastrálnej mapy  M 1:1000 
 
Doručuje sa : Účastníkom konania  
1. navrhovateľ: NÚSCH a.s. Bratislava, Pod Krásnou hôrkou 1, 833 52 Bratislava 
2. zastúpenie: INGIS – Ing. Mária Zajacová, Medveďovej 19, 851 04 Bratislava 
3. Lesy SR š.p. OZ Smolenice, Trnavská 12, 919 04 Smolenice – správca (parc.č. 19478/8) 
4. Hl. m. SR Bratislava, Primaciálne nám. 1,814 71 Bratislava 1 (parc.č. 19478/9)   
 
Na vedomie : 
1. Hl.m.SR Bratislava- Magistrát, Primaciálne nám.1, 81471 Bratislava,  OÚPRM a odd.DaCH,  
2. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25 – odbor dopravy  
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva hl.m. SR, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava  
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchran. zboru, Staromestská 6, 811 03 Bratislava 
5. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4,   
          odbor ochrany prírody a krajiny, odbor odpadové hospodárstvo, odbor ochrany ovzdušia 
6. Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, oddelenie VaI  (TU) 
7. Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, odd. ÚPŽP, ref. ŽP, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3 
8. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, odd. dopravného inžinierstva, Špitálska 

14, 812 28 Bratislava 
9. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
10. MINISTERSTVO VNÚTRA SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor telekomunikácií, 

Pribinova 2, 812 72  Bratislava 
11. Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava 
12. Obvodný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, Staromestská 6, 814 71 Bratislava 1 
13. Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 
14. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
15. Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 
16. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
17. Slovak telekom a.s., Jarošova 1, Bratislava 
18. ORANGE Slovensko a.s., Bratislava, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2 
19. Letecký úrad SR, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 25 
20. Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1 
21. Technická inšpekcia, Holekova 3, 811 04 Bratislava 
22. Miestny úrad Bratislava -Nové Mesto, oddelenie ÚP a SP, Junácka 1, Bratislava  (TU do spisu) 
23. Miestny úrad Bratislava -Nové Mesto, oddelenie ÚPŽP,  Junácka 1, Bratislava   
 
 
 
 


