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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 
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 konania rozhodla takto:  
podľa § 39a) § 66 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov 

povoľuje 
 
stavbu: " Rodinný dom " na pozemkoch parc. č. 6322/3, 6322/4, 6323/2, 6323/3, 6323/8, 
6323/9, 6351/6 a 21669/5 v katastrálnom  území Vinohrady, na Vidlicovej ul. v Bratislave 
stavebníkovi Borisovi F. a Natalii F., obaja bytom Bratislava. 
 
Stavba sa člení na tieto objekty 

SO 01 Rodinný dom 
SO 02 Spevnená plocha – chodník 
SO 03 Spevnená plocha – terasa 
SO 04 Exteriérové schody 
SO 05 Bazén 
SO 06 Oplotenie. 
 

Novostavba rodinného domu bude mať 1 podzemné a 1 nadzemné podlažie, vstavanú garáž 
pre 2 autá, zastrešená bude plochou strechou. Rodinný dom bude napojený na elektrickú 
energiu z Vidlicovej ul., zásobovanie vodou bude z existujúcej prípojky, odkanalizovanie do 
existujúcej kanalizácie na pozemku parc. č. 6311 v katastrálnom území Vinohrady , dažďová 
kanalizácia bude zaústená do vsakovacej  nádrže, vykurovanie bude zabezpečené tepelným 
čerpadlom vzduch – voda, dopravné napojenie bude z Vidlicovej ul. Súčasťou stavby  sú 
oporné múry, oplotenie a spevnené plochy na stavebnom pozemku. 
 
 
Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
 
1.Stavebný objekt SO 01 Rodinný dom bude umiestnený na pozemku parc. č. 6322/3, 6322/4, 
6323/2, 6323/3, 6351/6 v katastrálnom území Vinohrady v týchto odstupových 
vzdialenostiach od jestvujúcich stavieb a pozemkov: 

• od pozemku parc. č. 6323/8 – 2,75m 
• od pozemku parc. č. 6356/1- 6,93m 
• od okraja komunikácie Vidlicová – 6,41mm 
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• od pozemku parc. č.6351/5 – 22,61m 
 
2.Stavebný objekt SO 03 Spevnená plocha a  SO 04 Exteriérové schodisko budú umiestnené 
na pozemku  parc. č. 6322/4 a 6351/6 v katastrálnom území Vinohrady v týchto odstupových 
vzdialenostiach od jestvujúcich stavieb a pozemkov: 

• od pozemku parc. č. 6350/2 - 0m 
• od pozemku parc. č. 6356/1- 0m 

 
3.Stavebný objekt SO 05 Bazén bude umiestnený na pozemku  parc. č. 6322/3 a 6323/2 
v katastrálnom území Vinohrady v týchto odstupových vzdialenostiach od jestvujúcich 
stavieb a pozemkov: 

• od pozemku parc. č. 6323/9 – 3,45m 
• od pozemku parc. č.6351/5 - 14,00m 

 
4. Výškové osadenie ± 0,000m = 212,890 m n. m. 

Výška SO 01 Rodinný dom:  +3,79m = 216,680 m n. m 
Výška SO 03 Spevnená plocha:  -0,150 = 212,740 m n. m 
Výška SO 04 Exteriérové schodisko:  -6,600 = 206,140 m n. m 
Výška SO 05 Bazén:  --6,920m = 205,970 m n. m 

 
5. Podmienky napojenia na inžinierske siete a dopravné napojenie: 

• zásobovanie elektrickou energiou: 
novou prípojkou s pripojením sa zo vzdušného vedenia na pozemku parc. č. 6323/4 
v katastrálnom území Vinohrady  

• zásobovanie vodou: 
z existujúceho  napojenia DN 25 z Vidlicovej ul. 

• odkanalizovanie: 
dažďová kanalizácia – do  vsaku na pozemku parc. č. 6351/6 
splašková kanalizácia – novou prípojkou DN 150 do existujúcej kanalizačnej 

prípojky susednej nehnuteľnosti na pozemku parc. č. 
6311 a 6312 

• zásobovanie teplom:  
z vlastného zdroja – tepelné čerpadlo vzduch – voda 

• dopravné napojenie:  
novým vjazdom z Vidlicovej ul. 

 
 
 
Podmienky pre uskutočnenie stavby: 
 
1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie vypracovanej Ing. Petrom Jakubom zo 
spoločnosti PROREA PARTNERS, s.r.o. v apríli 2016, ktorá je overená  v stavebnom konaní 
a je súčasťou tohto povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho 
povolenia stavebného úradu. 
 
2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 
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3. Stavba bude dokončená najneskôr do: 12/2018. So stavebnými  prácami možno začať až po 
právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 
4. Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom. Stavebník oznámi stavebnému úradu do 15 dní 
po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby a zároveň stavebník predloží doklady 
o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby. Zhotoviteľ zabezpečí na stavbe výkon činnosti 
stavbyvedúceho oprávnenou osobou. 
  
5. Úprava staveniska: 

• stavebný materiál skladovať len v priestore staveniska 
• na stavenisku musí byť udržiavaný poriadok 
• stavebník musí zabezpečiť zamedzenie vstupu na stavenisko cudzím osobám 
• sypký materiál musí byť zabezpečený proti úletu 
• vozidlá pred výjazdom zo staveniska očistiť 
• obmedziť pri realizácii stavby znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, 

vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.  
 
6. Stavebník je povinný stavbu označiť štítkom na viditeľnom  mieste s týmito údajmi: 

• označenie stavby 
• označenie stavebníka 
• kto a kedy stavbu povolil 
• termín ukončenia stavby. 

 
7. Stavebník je povinný mať na stavbe schválenú a overenú projektovú dokumentáciu a viesť 
o stavebných prácach denník. 
 
8. Stavebník je povinný všetky zrážkové vody zo stavby odviesť na vlastný pozemok. 
 
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu 
začatie stavby.  
 

10. Stavebník je povinný:  

• vytýčiť priestorovú polohu povoľovanej stavby oprávnenou osobou 

• zabezpečiť denne počas trvania nebezpečenstva prekročenia limitných noriem pre 
rozptyl prachu (ak prekročenie 24 hodinovej koncentrácie pre PM 10 – prach, 
dosiahne hodnotu 30) pravidelné čistenie komunikácií znečistených výjazdom vozidiel 
zo stavieb, kropenie a čistenie komunikácií a chodníkov priľahlých k stavbe 
a verejných priestranstiev. 

• zabezpečiť prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe a pri ich 
preprave. 

• zabezpečiť pri realizácii nových investičných zámerov zatrávnenie nespevnených 
plôch 

• maximálne obmedziť negatívne vplyvy stavebných prác na životné prostredie  
• neporušovať predovšetkým v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na 

primeraný odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie 
• počas stavebných prác dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku 
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a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí.  

 
11. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov: 

• pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení technického 
vybavenia územia 

• 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 

• 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 

 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie č.OU-BA-OSZP3-
2016/5415/DAD/III zo dňa 14.6.2016: 
 
1. Držiteľ odpadov je povinný: 

• zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,  

• zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to 
jeho 

•  prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto 
nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,  

• recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť 
jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na 
recykláciu inému,  

• zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť 
jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 

• zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo 
iné zhodnotenie,  

• odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o 
odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 

• viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na 
Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o 
evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,  

• ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 
366/2015 Z.z., na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá 
ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou 
tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za 
obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej 
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správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka 
a uchovávať ohlásené údaje. 

2. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v 
mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia 
veľkoobjemného kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému 
odberateľovi. 

 
Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor vyjadrenie č. OU-BA-PLO-
2016/93959/MPI zo dňa 4.5.2016 

• zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu až do doby realizácie 
tejto stavby, najmä pred  zaburinením a porastom samonáletu drevín 

• vykonať skrývku humusového horizontu a zabezpečiť jeho účelné využitie na 
poľnohospodárskej pôde. 

 
Západoslovenská distribučná a.s. vyjadrenie zo dňa 12.5.2016 

• meranie elektrickej energie musí byť umiestnené na verejne prístupné miesto na 
hranici pozemku v oplotení , aby bol kedykoľvek prístupný za účelom kontroly, 
výmeny , odpočtu... 

• pred elektromerom žiadame osadiť  hlavný istič max. dimenzie 3x25A s char. B 
• v prípade dvojtarifného merania žiadame elektromerový rozvádzač pripraviť na 

montáž prijímača HDO, plombovateľný istič HDO1x2A a inštalovať ovládací kábel 
pre blokovanie elektrického vykurovania a ohrev TUV.  

 
Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát č. KRPZ-BA-KDI3-16-
133/2016 zo dňa 18.5.2016: 
1. Parametre parkovacích miest situovaných na spevnenej ploche a v garáži požadujeme 

navrhnúť v súlade s 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 0 2 (šírka vozidla 1,80 m). 

2. V prípade zásahu stavby do priľahlých cestných komunikácií požadujeme najskôr 30 dní 
pred začatím realizácie stavby predložiť projekt organizácie dopravy na prerokovanie a 
odsúhlasenie Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ v Bratislave pre potreby 
určenia dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení. 

3. Dopravné napojenie vjazdu zo spevnenej plochy od rodinného domu  na nadradený 
komunikačný systém – Vidlicovú ulicu požadujeme zrealizovať v zmysle STN 73 6110 
a STN 73 6102, tak aby boli zabezpečené dostatočné rozhľadové pomery pri vychádzaní 
vozidiel. 

 
12. Podmienky vyplývajúce z námietok  účastníkov konania 
Oplotenie pozemku bude zrealizované podľa výkresu č. E 09, ktorý je prílohou tohto 
rozhodnutia. Oplotenie na hranici pozemkov parc. č. 6351/19 a  6351/5 v časti od Rezidencie 
Jaskový rad, bude vymenené za nové oplotenie s pletivovou výplňou pri dodržaní jeho 
súčasnej trasy a výšky. 
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Nedodržanie podmienok stavebného povolenia je v zmysle § 105 ods. 3 písm. b) stavebného 
zákona priestupkom, ktorého sa stavebník dopustí tým, že uskutočňuje stavbu v  rozpore  s  
vydaným stavebným  povolením a  môže mu byť uložená pokuta do výšky 33193,92 €. 
 
 
Po ukončení prác stavebník predloží na stavebný úrad návrh na kolaudáciu, nakoľko stavbu 
nemožno užívať bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 
Ku kolaudácii stavby stavebník, okrem dokladov uvedených v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. 
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, predloží: 

• záznam o prevzatí geodetických podkladov správcom digitálnej technickej mapy 
mesta 

• doklad o energetickej vhodnosti budovy podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej 
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo 
právoplatnosť, nebola stavba začatá. 
 
 
V konaní boli vznesené námietky účastníkom konania Ing. Filipom Jamriškom, bytom 
Jaskový rad 97/B, 831 01 Bratislava, ktoré sa týkali druhu oplotenia na hranici  s Rezidenciou 
Jaskový rad. 
Stavebný úrad uplatnenej námietke vyhovel a je zapracovaná do projektovej dokumentácie 
stavby a podmienky č. 12  tohto rozhodnutia. 
 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 2.5.2016 stavebníci Boris F. a Natalia F., obaja bytom Bratislava, ktorých na 
základe plnej moci zastupuje Ing. Andrea K., Bratislava,  požiadali o vydanie stavebného 
povolenia na stavbu: " Rodinný dom " na pozemkoch parc. č. 6322/3, 6322/4, 6323/2, 6323/3, 
21669/5, 6323/8 a 6323/9  v katastrálnom  území Vinohrady, na Vidlicovej ul. v Bratislave. 
 
 Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 1) a § 61 ods. 1) stavebného zákona 
oznámil dňa 26.5.2016 začatie spojeného územného a stavebného konania dotknutým 
orgánom a známym účastníkom konania a  v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2) stavebného 
zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko sú stavebnému 
úradu dobre známe podmienky staveniska a žiadosť s prílohami poskytuje dostatočný podklad 
pre posúdenie stavby. Z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania stavebný úrad oznámil 
začatie konania verejnou vyhláškou. Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky 
uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia a boli poučení, že na neskoršie 
podané námietky sa nebude prihliadať. Účastníci konania mohli uplatniť svoje námietky do 
28.6.2016. Stavebný úrad zároveň upozornil účastníkov konania, že podľa § 42 ods. 4) 
stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky, ktoré neboli uplatnené 
v prvostupňovom konaní v určenej lehote.  
 Do podkladov rozhodnutia nahliadli účastníci konania Ing. Stanislav M., bytom 
Bratislava, Viliam B., bytom Bratislava a Ing. Filip J., bytom Bratislava. Dňa 20.6.2016 
účastník konania  Ing. Filip J., bytom Bratislava namietal chýbajúcu projektovú dokumentáciu 
oplotenia, najmä v časti na hranici s projektom  Rezidencia Jaskový rad. 
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 Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadal podľa ust. § 61 ods. 6) stavebného zákona o 
predĺženie lehoty na posúdenie stavby. 

Stavebník výpisom z listu vlastníctva č.7248 preukázal vlastnícke právo k stavebnému 
pozemku.  

 
Z predloženého spisového materiálu a projektovej dokumentácie je zrejmé, že 

umiestňovaná a povoľovaná stavba svojim architektonickým stvárnením nie je v rozpore 
s urbanistickým a architektonickým charakterom prostredia. Stavba spĺňa požiadavky z 
hľadiska urbanistického začlenenia, architektonického stvárnenia a nachádza sa v území, 
ktoré je zastavané stavbami určenými na trvalé bývanie, čo je v súlade vo vzťahu k platnej 
územnoplánovacej dokumentácii Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 
tak ako je uvedené v stanovisku MČ Bratislava – Nové Mesto č. ŽPaÚP-1007/2015/AU zo 
dňa 24.8.2015. Napojenie povoľovanej stavby na zariadenia verejného dopravného a  
technického vybavenia je zosúladené s vyjadreniami dotknutých orgánov tak, ako je uvedené 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu Vidlicová 
bolo povolené rozhodnutím Mestskej časti Bratislava Nové-Mesto č. 17386/5730/ 2016/ IN/ 
FILJ dňa 6.6.2016. 

 
Stavebný úrad pri posudzovaní a rozhodovaní o povolení stavby vychádzal z platných 

osobitných hmotno-právnych predpisov a vyjadrení dotknutých orgánov kompetentných 
posúdiť návrh na povolenie stavby, pričom zistil, že jej povolenie neodporuje hľadiskám 
starostlivosti o životné prostredie, čo je dokladované záväznými stanoviskami: 

Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-BA-
OSZP3-2016/5415/DAD/III zo dňa 14.6.2016 z hľadiska nakladania z odpadmi  

Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-BA-
OSZP3-2016/057432/KEN/III- vyj. zo dňa 3.6.2016 z hľadiska ochrany vodných pomerov 

Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-BA-
OSZP3-2016/51953/HRB zo dňa 31.5.2016 z hľadiska ochrany prírody a krajiny  

Okresného úradu Bratislava, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie č. OU-BA-PLO-
2016/93959/MPI zo dňa 4.5.2016 z hľadiska ochrany pôdneho fondu.  

Výrub 2 drevín bol povolený rozhodnutím  Mestskej časti Bratislava Nové-Mesto č. 
ŽPaUP-1690/R/2015/DAR, STAR-1495/R/2015 zo dňa 22.12.2015. 
  
Stavebný úrad posúdil vzájomné situovanie stavieb a zistil, že je vyhovujúce pre údržbu 
stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia 
a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia. Umiestnením stavby nedochádza k 
narušeniu oddychovej zóny na susedných pozemkoch rodinných domov. 
  
 Na základe výpočtov a riešenia protipožiarnej bezpečnosti povoľovanej stavby, 
vypracovanej špecialistom požiarnej ochrany Mgr. Kakašom riešenie protipožiarnej 
bezpečnosti spĺňa normové požiadavky príslušných predpisov pre oblasť požiarnej 
bezpečnosti stavieb.  

 
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní zistil, že povolením stavby nie sú ohrozené 

verejné záujmy ani neprimerane obmedzené oprávnené záujmy účastníkov konania a preto 
rozhodol tak, ako je vo výroku rozhodnutia uvedené. 
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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 Okresný úrad Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Mgr.  Rudolf   K u s ý 
                          starosta mestskej časti 

                                                                                                    Bratislava - Nové Mesto 
 
Správny poplatok vo výške 200 € zaplatený v pokladni úradu. 
 
Príloha 
Situácia umiestnenia stavby na podklade katastrálnej mapy 
Výkres č. E 09 Oplotenie  
 
Doručuje sa : 
 
Doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto na Račianskom mýte v Bratislave po dobu 15 dní: 
 

1. Boris F.,Bratislava, doručuje sa Ing. Andrea K., Bratislava 
2. Natalia F.,Bratislava, doručuje sa Ing. Andrea K.,  Bratislava 
3. vlastníci pozemku parc. č. 6323/9 zapísaní na liste vlastníctva č. 1784 
4. vlastníci pozemku parc. č. 6310 zapísaní na liste vlastníctva č. 1785 
5. vlastníci pozemku parc. č. 21669/14,15 zapísaní na liste vlastníctva č. 6849 
6. vlastníci pozemku parc. č. 6356/1,2 zapísaní na liste vlastníctva č. 2979 
7. vlastníci pozemku parc. č. 6351/5 a vlastníci stavby na pozemku parc. č. 6320/3  

zapísaní na liste vlastníctva č. 7040 
8. Martin B. Bratislava 
9. Libuša B. Bratislava 
10. Ing. Stanislav M. Bratislava 
11. Anna M. Bratislava 
12. Ing. Filip J.  Bratislava 
13. MUDr. Michal K. Bratislava 
14. Rozália K. Bratislava 
15. PROREA PARTNERS, s.r.o., Vajnorská 1, 831 04 Bratislava 
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Na vedomie: 
 

1. Hl. m. SR Bratislava, primátor,  Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  
2. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredia, Tomášikova 46, 832 

05 Bratislava 
3. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 
4. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
5. Slov. plyn. priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 19 Bratislava 26 
6. Miestny úrad MČ Bratislava- Nové Mesto, odd. výstavby a investícií, Tu 
7. Miestny úrad MČ Bratislava - Nové Mesto, odd. životného prostredia a územného 

plánovania, Tu 
 

 
 

Potvrdenie dátumu zverejnenia rozhodnutia 
 
 
 
Dátum vyvesenia na úradnej tabuli:    Dátum zvesenia z úradnej tabuli: 


