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R O Z H O D N U T I E 
 
 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 
a § 119 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 (ďalej len 
„stavebný úrad“) na základe uskutočneného územného konania vedeného v súlade s § 35 
a nasl. stavebného zákona rozhodla takto: 
podľa § 39, § 39a stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov vydáva 

 
územné rozhodnutie 

 
na umiestnenie líniovej telekomunikačnej stavby:" Prepojenie sietí FTTH v Bratislave Novom  
Meste, II. variant " na Kukučínovej, Račianskej a Sliačskej ulici v Bratislave navrhovateľovi 
spoločnosti Towercom Infrastructure, a.s., so sídlom Cesta na Kamzík 14, Bratislava.  
 
I. 
Stavba sa umiestňuje podľa celkovej situácie v M 1:1000 a podľa projektovej dokumentácie 
pre umiestnenie stavby spracovanej Ing. Pavlom Pápayom, Telecomproject s.r.o., so sídlom 
Pajštúnska 1, Bratislava v septembri 2011, pri rešpektovaní podmienok tohto rozhodnutia. 
 
II. 
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 
 
A. Podmienky umiestnenia:   
 
Účelom umiestňovanej telekomunikačnej stavby je vybudovanie vlastných optických 
prístupových sietí za účelom poskytovania multifunkčných telekomunikačných služieb 
prostredníctvom technológie FTTH v danej lokalite. 
Trasa optických káblov bude vedená, pokiaľ to terénne podmienky dovolia a pri dodržaní 
priestorovej normy, v priľahlom zelenom páse vedľa jednotlivých miestnych komunikácií, 
resp. ich chodníkových častí. 
Dĺžka káblovej ryhy pre FTTH sieť vo voľnom výkope : 480 m 
 

B. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov : 

• pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení technického 
vybavenia územia 
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• rešpektovať ochranné pásma existujúcich vedení technického vybavenia územia 
• križovania a súbeh podzemných vedení technického vybavenia územia riešiť 

v súlade s platnými technickými normami 
• výkopové práce v blízkosti podzemných vedení technického vybavenia územia 

vykonávať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné 
náradie, práce vykonávať ručne 

• odkryté podzemné vedenia technického vybavenia územia zabezpečiť proti 
 poškodeniu 

•  preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, 
s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenie technického vybavenia  
územia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené 

•  upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 
odchýlku skutočného uloženia podzemného vedenie technického vybavenia  
územia od vyznačenej polohy na povrchu terénu 

•  včas upozorniť vlastníkov pozemkov a stavieb o vstupe na pozemok a o realizácii 
výkopových prác. 

• počas realizácie stavby nezaťažovať nad prípustnú mieru užívanie stavbou 
dotknutých nehnuteľností. 

 
Železnice Slovenskej Republiky Generálne riaditeľstvo č. 20309/2011/O420-10 zo dňa 
3.11.2011 a vyjadrenia jednotlivých zložiek: 

 
1. Rešpektovať plánovanú stavbu ŽSR, prepojenie železničného koridoru TEN-T s letiskom 

a železničnou sieťou v Bratislave 
2. Stavebník bude rešpektovať objekty a zariadenia ŽSR, miesto stavby zasahuje do ODP 

s čím sú spojene negatívne vplyvy a obmedzenia (vibrácie, vplyv prevádzky trakcie) 
spôsobené železničnou prevádzkou a je povinný zabezpečiť, aby nim navrhovaná stavba 
odolávala vplyvom železničnej prevádzky počas celej doby jej prevádzky. 

3. Realizáciou stavby 
a) Nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy, 

k narušeniu stavby drahý, jej odvodnenia a poškodeniu objektov a zariadení ŽSR, 
b) Nesmú byt znečisťované pozemky v správe ŽSR. 

4. Investor zabezpečí: 
a) Pred realizáciou – vytýčenie vedení ŽSR a ohlásenie termínu realizácie prác podľa 

požiadaviek príslušných správcovských zložiek, 
b) Po realizácii – v prípade zemných prac obnažujúcich káblové trasy ŽSR prizvanie 

príslušného správcu na vizuálnu kontrolu za účelom vykonania previerky. 

 
Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát č. KRP-DI-DIO-8-
090/2011 zo dňa 6.6.2011: 

1. V prípade záberu verejného priestranstva alebo zásahu do cestných komunikácií 
žiadame pred začatím prác predložiť projekt organizácie dopravy počas výstavby 
(projekt dočasného dopravného značenia) na definitívne odsúhlasenie v Operatívnej 
komisii Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. 

 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava č. BA/11/1114-2/4011/PRA zo dňa 24.6.2011: 

1. V prípade archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie 
prác podľa ustanovenia §40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nalez Krajskému 
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pamiatkovému úradu Bratislava a nalez ponechá bezo zmeny až do obhliadky 
Krajským pamiatkovým úradom Bratislava alebo nim poverenou odborne spôsobilou 
osobou. 

 
SPP - Distribúcia a.s., č.TDaGIS-JPe-836/2011 zo dňa 27.5.2011: 

1.  Rešpektovať plynárenské zariadenia nachádzajúce sa v záujmovom území stavby. 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.,  č. 1801/2011/Šr zo dňa 10.6.2011: 
1. Požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich ochranné pásma vrátane všetkých ich 

zariadení a súčastí. 
2. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane ochranného pásma, je zakázané vykonávať 

zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať 
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú 
prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť 
ich technicky stav, vysádzať trvale porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne 
úpravy a podobne. 

3. Akákoľvek stavebná alebo iná činnosť v trase vodovodu a kanalizácie, vrátane 
ochranného pásma, sa môže vykonávať iba so súhlasom a podľa pokynov príslušného 
majstra BVS. 

4. Zahájenie výkopových prac žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť 
príslušnému majstrovi BVS. 

5. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do podzemných komunikácií alebo iných 
stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, 
povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky 
zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah 
k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník 
vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, 
prípadne prevádzkovateľa. 

 
Bratislavská teplárenská a.s., č. 01929/Ba/2011/3340-2 zo dňa 1.6.2011: 

1. Zamedziť pohyb ťažkých mechanizmov nad horúcovodom 
2. Neumiestňovať bez nášho predchádzajúceho súhlasu prostriedky zariadenia staveniska 

nad horúcovod, do jeho ochranného pásma a do pásma bezprostredne nadväzujúceho 
na jeho ochranné pásmo 

3. Akýkoľvek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia našej spoločnosti je 
neprípustný 

4. Optický kábel nesmie prechádzať horúcovodným kanálom a horúcovodnou šachtou 
5. Žiadame byť prizvaný na kontrolu križovania optického kábla s naším horúcovodom 

ešte pred zásypom 
 
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, č.j. BA - 1078/2011 zo dňa 
26.5.2011: 

1. Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami nad optickou trasou, kým sa 
nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu 

2. Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by 
znemožňovali prístup k PTZ 

3. Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ 
4. Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie 

(zákrytové dosky, fólia, markery). 
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Slovak Telekom a.s., č. 27434 11 zo dňa 2.6.2011: 
1. Zhutnenie zeminy pod káblami pred ich zakrytím (zasýpaním), 
2. Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonane bez nášho 
vedomia) 

3. V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto 
možné vykonať len so súhlasom správcu siete.  

 
Sitel s.r.o., Pracovisko Bratislava,  č.1897/2011 zo dňa 13.6.2011: 

1. Overenie výškového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia) 

 
Pantel International SK s.r.o., č. VYJ/302/ 2011 zo dňa 23.5.2011: 

1. Pred začatím výkopových prac upovedomiť zástupcu PANTEL SK o zahájení prac. 
2. Pred zásypom pozvať zástupcu PANTEL SK na obhliadku, čí HDPE rúry pre OK nie 

sú porušené. 
3. Zásyp HDPE rúr pre OK vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť 

mechanickú ochranu nad HDPE rúrami pre OK. 
 
Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor odpadového hospodárstva  
č.ZPH/2011/03852/III/DAD zo dňa 16.6.2011: 
 

1. Držiteľ odpadov je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie len fyzickým alebo 
právnickým osobám, ktoré sú na tuto činnosť oprávnené. 

2. Držiteľovi odpadu sa nepovoľuje odpad skladovať, tento sa musí hneď po vytvorení 
odviesť k oprávnenému odberateľovi. 

3. Držiteľ odpadov k. č. 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 pred 
začatím zemných prác preukáže tunajšiemu úradu spôsob nakladania s predmetným 
odpadom. 

4. Držiteľ odpadov bude viest a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ich 
zhodnotení a zneškodnení. 

5. Držiteľ odpadov predloží hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom (§ 10 vyhláška 
MŽP SR č. 283/2001 Z.z.) ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných 
odpadov v termíne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. 

6. Po ukončení stavebných prác dodávateľ stavby, ako pôvodca odpadov predloží 
Obvodnému úradu do 15 dní doklady o zhodnotení, alebo zneškodnení odpadov zo 
stavby oprávnenou osobou. 

 
Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, odbor ochrany prírody a krajiny č. 
ZPO/2011/04147/SKK-BAIII zo dňa 9.6.2011: 

1. V prípade, že v súvislosti s navrhovaným umiestnením stavby budú dotknuté kry 
s výmerou nad 10 m, (v prípade verejnej zelene bez ohľadu na veľkostné parametre), 
na ich výrub sa vyžaduje súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. od orgánu 
ochrany prírody a krajiny v spôsobilosti príslušnej mestskej časti. 

2. Pri výkopových prácach je potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu 
podzemných alebo aj nadzemných častí drevín (stromy, kry) a v zmysle STN 83 7010 
Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Podľa § 47 
ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny. 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave č. 
B/2011/05244/LBO zo dňa 30.5.2011:  
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1. V mieste kríženia stavby s telesom cesty II/502 požadujeme použiť technológiu 
pretláčania s navrhovanou min. hĺbkou pretlaku 1,2 m a umiestnením technologických 
jám mimo cestného telesa 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava č. MAGS ORM 52375/11-345162 zo dňa 
7.9.2011: 

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

 
SIEMENS s.r.o., č. PD/BA/072/11 zo dňa 20.5.2011: 

1. Všetky káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou a obnažené káblové 
rozvody požadujeme uložiť do chráničiek, 

2. Pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.  
3. V prípade manipulácie alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním 

prac prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie, k 
odovzdaniu staveniska pred zasýpaním káblov a ku kolaudácii požadujeme predvolať 
stavebný dozor Siemens, s.r.o., 

4. práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky 
VO, 

5. V prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu.  
 
Generálny investor Bratislavy, č. 515/2011/213 zo dňa 23.5.2011: 

Pri križovaní miestnych komunikácii (Račianskej a Kukučínovej) a chodníkov 
v prípade ich podvŕtania je potrebné uvažovať v chráničke s rezervou pre min. 1 
HDPE rúru pre potreby Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. 

1. S predloženým trasovaním pokládky optických káblov investora Towercom 
Infrastructure a.s., Bratislava súhlasíme za podmienky, že nebude potrebné 
v budúcnosti optické káble prerušiť, ale bude možné stranové premiestnenie optických 
káblov do novej polohy tak, aby bola umožnená koordinácia s ostatnými inžinierskymi 
sieťami. 

 
Dopravný podnik Bratislava a.s., č. 8187/2000/2011 zo dňa 7.6.2011: 

1. Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti nesmú ohrozovať bezpečnosť 
cestnej premávky a bezpečnosť prevádzky na električkovej dráhe, trolejbusovej dráhe 
a taktiež v autobusovej MHD, nesmú obmedzovať plynulosť premávky električiek, 
trolejbusov a autobusov a v žiadnom prípade nesmú spôsobiť zastavenie prevádzky na 
električkovej a trolejbusovej dráhe, t. zn. že stavba nesmie spôsobiť napäťovú 
a dopravnú výluku na ňou dotknutých električkových a trolejbusových tratiach. 

2. Priestor nástupíšť stavbou dotknutých zastávok trolejbusov a autobusov MHD nesmie 
byt rozkopávaný. 

3. Stavba nesmie poškodiť ňou dotknuté prevádzkové zariadenia DPB, a. s. (zastávky 
a ich vybavenosť). 

4. Stavebník je povinný realizovať navrhnuté križovania optotrás s električkovou 
koľajovou traťou zmysle predloženej projektovej dokumentácie, t.j. pretláčaním 
v smere kolmom na os električkovej trate, pričom horná hrana chráničky bude v hĺbke 
minimálne 2,00m od temena hláv električkových koľajníc. Káblové trasy vedúce 
pozdĺžne vedľa električkovej trate, resp. technologické jamy potrebne k samotnému 
pretláčaniu chráničiek musia byt vzdialene min. 3,00m od osi príslušnej koľaje. 

5. Stavebník je povinný na vlastné náklady okamžite odstrániť prípadné závady na 
koľajovej trati, vzniknuté z dôvodu prác a na uvedenej stavbe a to po 
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predchádzajúcom vyrozumení vedúceho oddelenia správy dopravnej cesty 
Dopravného podniku Bratislava, a. s.  

6. Stavebník je povinný zabezpečiť okamžité očistenie električkového lesa a koľajníc 
v prípade, že tieto budú znečistené v dôsledku stavebných prác alebo staveniskovou 
dopravou. 

7. V prípade, že dôjde ku stavebným úpravám na majetku mesta, ktorého 
prevádzkovateľom je DPB, a. s., je nutné, aby medzi stavebníkom a DPB, a. s. bola 
uzatvorená zmluva o dočasnom užívaní majetku a prevode novovybudovaných 
trakčných zariadení. Táto musí byt uzatvorená ešte pred vydaním stavebného 
povolenia. Samostatné objekty úprav pevných trakčných zariadení vyvolaných 
stavbou, naprojektované oprávneným projektantom, musia byť odovzdané v dvoch 
vyhotoveniach správcovi sietí DPB, a. s. 

8. Práce na trakčných zariadeniach smie vykonávať iba organizácia s príslušným 
oprávnením. 

9. Začiatok výkopových prác musí byť nahlásený správcovi pevných trakčných 
zariadení, prípadne na elektrodispečing DPB, a. s. Výkopové a stavebné práce nesmú 
narušiť statiku nosného systému, ani ináč poškodiť pevné trakčné zariadenia. 

10. Pri pretláčaní je nutné dohodnúť podmienky na konkrétnom mieste so správcom 
pevných trakčných zariadení DPB, a. s.  

11. Pri prácach v blízkosti trakčných vedení treba dodržiavať STN 34 3112, najmä články 
112, 117 a 120 – dodržanie bezpečnej vzdialenosti minimálne 1,0 m od živých častí 
trakčného vedenia. 

III. 
Platnosť územného rozhodnutia: 

1. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1) stavebného zákona platí tri roky odo dňa, kedy 
nadobudlo právoplatnosť, nestráca   však  platnosť, pokiaľ   bola v tejto lehote začatá 
stavba.  

2. Predĺženie  platnosti tohto  rozhodnutia je možné  podľa § 40 ods. 3) stavebného  
zákona len na základe dostatočne odôvodnenej žiadosti podanej stavebnému úradu 
minimálne 90 dní pred uplynutím uvedenej lehoty. 

 
IV.  
Námietky účastníkov konania: 
V konaní neboli účastníkmi konania uplatnené námietky. 

 

Odôvodnenie 
 
  Dňa 8.8.2011 požiadala spoločnosť Towercom Infrastructure, a.s., so sídlom Cesta na 
Kamzík 14, Bratislava, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť TELECOMPROJECT, s.r.o., so 
sídlom Pajštúnska 11, Bratislava o vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie líniovej 
stavby:" Prepojenie sietí FTTH v Bratislave Novom  Meste, II. variant " na Kukučínovej, 
Račianskej a Sliačskej ulici v Bratislave. 
  Stavba sa umiestňuje na pozemkoch parc. č. 11739/1, 21965/1, 21283/2, 21962/3, 
21962/2, 21962/1, 22001/1, 22069/1 a 12142/1 v katastrálnom území Nové Mesto. 

Nakoľko sa umiestnenie líniovej stavby týka rozsiahleho územia, stavebný úrad v 
súlade s ustanovením §36 ods.1) a §36 ods.4) stavebného zákona oznámil začatie územného 
konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania verejnou vyhláškou a podľa § 36 
ods. 2 stavebného zákona, upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci 
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konania a dotknuté orgány mohli uplatniť svoje námietky do 9.11.2011. Stavebný úrad 
upozornil účastníkov konania, že podľa § 42 ods. 4) stavebného zákona v odvolacom konaní 
sa neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní.  
V konaní žiaden dotknutý orgán nepožiadal o predĺženie lehoty na vydanie stanoviska 
a žiaden účastník konania nenahliadol do podkladov rozhodnutia. 

Navrhovateľ pred začatím územného konania, okrem vo výroku citovaných vyjadrení, 
zabezpečil súhlasné stanoviská týchto dotknutých orgánov a správcov podzemných vedení 
technického vybavenia územia: 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru, Slovenská elektrizačná prenosová 
sústava a.s, Západoslovenská energetika a. s., Sekcia oznamovacích káblov, Dalkia a.s., 
Eltodo EG a.s.,  Energotel, Slovanet a.s., Primanet s.r.o., Heizer Optik s.r.o., Rainside s.r.o., 
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Bratislava, Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva Bratislava,  SATRO s.r.o., METRO Bratislava a.s., Mestský ústav 
ochrany pamiatok a PAMING - Mestský investor pamiatkovej obnovy. 
Podmienky z týchto vyjadrení  sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby. 
Stavebný úrad posúdil stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad.  

 
V uskutočnenom konaní stavebný úrad posúdil začlenenie stavby do územia, 

rešpektoval obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov 
chrániacich verejné záujmy a predpokladaný rozvoj územia podľa platného územného plánu 
obce. Umiestnenie stavby je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy,  rok 
2007, ktorý pre danú lokalitu určuje prípustné funkčné využitie: zariadenia a vedenia 
technickej vybavenosti pre obsluhu územia. 

Stavebný úrad zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani 
neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania. Na základe toho stavebný 
úrad rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené. 

 
 

P o u č e n i e 
 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na 
Mestskú časť Bratislava- Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, pričom odvolacím 
orgánom je Krajský stavebný úrad v Bratislave (podľa § 54 správneho poriadku). Toto 
rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Mgr.  Rudolf   K u s ý 

                        starosta mestskej časti 
                                                                                                   Bratislava - Nové Mesto 
 
Príloha 
Situácia umiestnenia stavby  



 8 

 
Doručuje sa: 
Účastníci konania:  

1. Towercom Infrastructure, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 37 , adresa na 
doručenie TELECOMPROJECT, spol. s.r.o., Pajštúnska 11, Bratislava 

2. Hl. m. SR Bratislava , primátor, Primaciálne nám. 1, 814 71 Bratislava 
3. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3 
4. právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, 

alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom  a stavbám môžu byť umiestnením 
priamo dotknuté a vlastníkom susedných nehnuteľností - doručenie verejnou 
vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na 
Junáckej ul. č.1, Bratislava po dobu 15 dní 

 
 
Na vedomie: 

1. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. m. SR, Ružinovská  8, 820 09 

Bratislava  
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská  6, 

811 03 Bratislava  
4. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, odbor dopravného 

inžinierstva, Špitálska  14, 811 08 Bratislava  
5. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská  48, 826 46 Bratislava  
6. Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
7. Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy  44/b , 825 11 Bratislava 
8. Ministerstvo vnútra SR, Kutuzovova  8, 832 47 Bratislava  
9. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova  17, 811 04 Bratislava 
10. Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
11. Sitel s.r.o., Kopčianska 20/c, 851 01 Bratislava 
12. GTS Slovakia, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
13. SIEMENS, Stromová 9,  PO BOX 98, 830 07 Bratislava 
14. OCAM s.r.o., Paulínyho 8, 811 02 Bratislava 
15. SANET, združenie používateľov, Vazovova 5, 812 69 Bratislava 
16. SWAN a.s., Borská 4, 841 04 Bratislava 
17. T-mobil, Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava 
18. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 821 02 Bratislava 
19. Železnice SR, generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 

Bratislava   
20. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia štátneho odborného technického 

dozoru, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 2 
 

 
Potvrdenie dátumu zverejnenia rozhodnutia 
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