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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 § 35a  a podľa §39, 
§39a stavebného zákona a §46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva  

 územné rozhodnutie 

na umiestnenie stavby s názvom „Bytový dom Tomášikova- Trnavská cesta, Bratislava“, 
(ďalej len “stavba“) vedenom v správnom konaní pod č: 8271/2016/UKSP/POBA 
navrhovateľovi MURLABO Slovakia, s.r.o., so sídlom Panenská 6, 81103 Bratislava, IČO: 
35852607 (ďalej len “navrhovateľ“) na pozemkoch register C parc. č. 15132/60, 55, 95, 97, 96, 
59,99 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave, ktoré sú v podielovom vlastníctve  
navrhovateľa so súhlasom spoluvlastníka. 

        Okresný úrad Bratislava pod č. OU-BA-OSZP3-2016/007749/SIA/III-EIA zo dňa 
08.04.2015 rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zák.č. 14/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

         Predmetom stavby je vybudovanie SO 02 – Bytový dom, ktorý bude mať nad zemou tri 
bytové objekty v podzemí s jedným podlažím garáží. Spolu pre 114 bytových jednotiek a to 1 
až 4 izbových a jeden apartmán s dvomi izbami. Domy A a C  majú mať osem podlaží, dom B 
deväť. V podzemných garážach bude 149 odstavných státí a na teréne   15 parkovacích státí. 
SO 03 rieši rozvody  pitnej vody a vody na požiarne účely potrubie DN50 a DN80 od 
vodomerných šácht, ktoré boli na pozemku umiestnené v územnom rozhodnutí pre stavbu „Pri 
Kuchajde – infraštruktúra“ k zvislým vodovodom  v jednotlivých bytových domoch.. SO04 
rieši areálové rozvody splaškovej kanalizácie z PVC DN 150, DN200, DN250  od zvislých 
rozvodov domovej kanalizácie k revíznym kanalizačným šachtám, ktoré boli umiestnené  
v územnom rozhodnutí pre stavbu „Pri Kuchajde – infraštruktúra“.  SO05  rieši ležaté rozvody 
areálovej kanalizácie pre odvedenie zrážkových vôd zo striech bytových domov od zvislých 
stúpačiek domovej kanalizácie potrubím z PVC  DN150 do areálových vsakovacích boxov, 
umiestnených na stavebnom pozemku v zatrávnených plochách. Odtiaľ budú postupne 
vsakovať do podzemných vôd.  SO06  rieši verejné osvetlenie areálu a to systém káblových 
rozvodov nn vedených od rozpojovacej skrine RA1, RB1 a RC1 napájajúcich osvetlenie 
spoločných vonkajších priestorov, komunikácií  a priestorov spoločnej parkovacej garáže. 
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SO105.1 nadväzuje na plánovanú cyklotrasu popri Tomášikovej ul. v dvoch jazdných pruhoch 
a s prístreškom - Cyklostop SO106  bude chodník lemujúci areál na severe a západe stavebného 
pozemku. SO07 bude podzemný potrubný rozvod horúcej vody vedený od podzemných šácht 
s pripojením na distribučný rozvod    horúcej vody v správe BAT. SO08 budú chodníky zo 
zámkovej dlažby pre spojenie vstupov bytových domov na komunikácie, chodníky a spevnené 
plochy, ktoré boli umiestnené  v územnom rozhodnutí pre stavbu „Pri Kuchajde – 
infraštruktúra“.  SO09  rieši sadové úpravy po ukončení stavebných prác a to predovšetkým 
zatrávnenie, výsadbu drevín.  

 
I. Stavba sa umiestňuje podľa situácie v M 1:500, ktorá je nedeliteľnou prílohou  tohto 
rozhodnutia a podľa situácie v M 1:250, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie pre 
územné rozhodnutie spracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. arch. 
Petrom Sticzay-Gromski v máji 2016 podľa objektovej skladby: 

SO 02     –    Bytový dom A, B, C 
SO 03     –    Vnútro areálový rozvod vody 
SO 04     –    Vnútro areálový rozvod kanalizácie 
SO 05     –    Prípojka dažďovej kanalizácie  
SO 06     –    Vnútro areálové osvetlenie 
SO 105.1–    Cyklochodník 
SO 106   –    Chodník 
SO 07     –    Vnútro areálový rozvod horúcovodu  
SO 08     –    Komunikácie a spevnené plochy 
SO 09     –    Sadové úpravy 

 
II. Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 

Stavebný pozemok je ohraničený zo severu športovým areálom a štrkovým jazerom, zo západu 
voľným stavebným pozemkom, z východnej strany komunikáciou Tomášikova a z južnej 
strany voľným stavebným pozemkom. 

A. Podmienky umiestnenia : 

1. Polohopisné  
SO 02 Bytový dom (Bytový dom A,B,C ) na pozemku parc.č. 15132/55 a 60  k.ú. Nové Mesto  
Bytový dom A vo vzdialenostiach od vlastníckej hranice s pozemkom : 
parc. č.15132/95 zo severu najmenej 2,40m a najviac 7,70m 
parc. č. 15132/53 zo severu najmenej 4,60m 
parc. č. 15132/53 zo západu 8,40m 
Bytový dom B vo vzdialenostiach od vlastníckej hranice s pozemkom: 
parc. č. 15132/53 zo západu  30,00m 
parc. č. 15132/59 z juhu  najmenej 2,40m a najviac 7,00m 
parc. č. 23021 z východu  (od Tomášikovej ul.) 25,20m 
Bytový dom C vo vzdialenostiach od vlastníckej hranice s pozemkom:  
parc. č. 23021 z východu  (od Tomášikovej ul.) najmenej 5,00m a najviac 7,80m  
parc. č. 15132/97 zo severu najmenej 1,70m  
parc. č. 15132/95 zo severu najmenej 1,70m a najviac 4,30m 
Vzájomné odstupy navrhovaných objektov : 
Bytový dom A od Bytového domu B = 16,10m 
Bytový dom A od Bytového domu C = 41,40m 
Bytový dom B od Bytového domu C = 13,10m 
SO 03 Vnútro areálový rozvod vody na pozemkoch  parc.č. 15132/60 a 15132/55   
SO 04 Vnútro areálový rozvod splaškovej kanalizácie na pozemkoch  parc.č.15132/95, 
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15132/55 a 15132/60   
SO 05 Prípojka dažďovej kanalizácie na pozemkoch  parc.č 15132/55, 15132/60,15132/95 
SO 06 Vnútro areálové osvetlenie na pozemkoch  parc.č 15132/60, 15132/55  
SO 07 Vnútro areálový rozvod horúcovodu na pozemkoch  parc.č. 15132/60, 
SO 08 Komunikácie a spevnené plochy na pozemkoch  parc.č. 15132/55, 15132/60, 
15132/95, 15132/96, 15132/97, 15132/93  
SO 09 Sadové úpravy na pozemkoch  parc.č. 15132/55, 15132/60, 15132/95, 15132/59, 
15132/99  
SO 105.01 Cyklochodník na pozemkoch  parc.č. 15132/55 , 15132/97  
SO 106 Chodník na pozemkoch  parc.č. 15132/97, 15132/95 , 15132/60  

2. Výškopisné :  
SO 02 Bytový dom 
Bytový dom A  
 +-0,00 = 1. nadzemné podlažie /1.NP-prízemie/ = 136,70m nad m. v Bpv 
upravený terén od +-0,00 po -1,95m =134,75m nad m. v Bpv 
     max. výška objektu 28,01 m = 164,71m nad m. v Bpv 

     výška –  úroveň  strešnej konštrukcie posledného 8.podlažia +24,01m = 160,71m nad m. v Bpv 
     výška –  úroveň  strešnej konštrukcie   v 7 podlažnej  časti   + 20,91m = 157,61m nad m. v Bpv 
     výška – úroveň strešnej konštrukcie v 5 podlažnej časti   +14,99m = 151,69m nad m. v Bpv     

výška – úroveň strešnej konštrukcie v 4 podlažnej časti   +11,84m = 148,73m nad m. v Bpv     
výška –   úroveň podlahy podzemného podlažia – 3,90m = 132,80m n m 
Bytový dom B  
 +-0,00 = 1. nadzemné podlažie /1.NP/ = 136,70m nad m v Bpv 
 upravený terén od +-0,00 po - 1,95m =134,75m nad m v Bpv 

     max. výška +30,97m = 167,67m nad m v Bpv  
     výška – úroveň strešnej konštrukcie posledného 9. podlažia+ 26,97m = 163,67m nad m. v Bpv 
     výška – úroveň strešnej konštrukcie v 8 podlažnej časti +24,01m = 160,71m nad m. v Bpv 
     výška – úroveň strešnej konštrukcie v 5 podlažnej časti +14,99m = 151,69 m nad m. v Bpv     

výška – úroveň podlahy podzemného podlažia – 3,90m = 132,80m nad m. v Bpv      
Bytový dom C  
 +-0,00= 1. nadzemné podlažie /1.NP/ = 136,70m nad m. v Bpv 
 upravený terén od +-0,00 po - 1,95m =134,75m nad m. v Bpv 

     max. výška 28,01 m = 164,71m nad m. v Bpv 
     výška úroveň strešnej konštrukcie posledného 8. podlažia +24,01m = 160,71m nad m. v Bpv 
     výška – úroveň strešnej konštrukcie v 7 podlažnej časti 20,72m = 157,42m nad m. v Bpv 
     výška – úroveň strešnej konštrukcie v 5 podlažnej časti 14,80m = 151,50m nad m. v Bpv 
     výška – úroveň strešnej konštrukcie v 4 podlažnej časti 11,84m = 148,73m nad m. v Bpv 
     výška – úroveň podlahy podzemného podlažia – 3,90m = 132,80m nad m. v Bpv 

3. Urbanisticko – architektonické podmienky : 
Tvar strechy objektu SO 02 Bytový dom : rovná /plochá/ 
Počet podlaží : ustúpená podlažnosť od 4 podlaží po max. 8 nadzemných podlaží /8 NP/   

             a 1 podzemné podlažie /1PP/ 

4. Základné ukazovatele stavby : 
Zastavaná plocha podzemnej garáže ..........................4 840,0 m2 

Zastavaná plocha bytového domu A ..........................    427,5 m2 

Zastavaná plocha bytového domu B ..........................    793,0 m2 

Zastavaná plocha bytového domu C ..........................    427,5 m2 

Podlažná plocha nadzemnej časti ..............................10 274,0 m2 

Úžitková plocha bytov ..............................................   8 200,0 m2 

Plocha zelene ............................................................. 2562 m2 
Spevnené plochy ......................................................... 2433 m2 
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Počet bytov ..................................................................114 ks 
1-izbové........................................................................  16 ks 
2-izbové........................................................................  43 ks 
3-izbové........................................................................  43 ks 
3-izbové........................................................................  12 ks 
Počet apartmánov..........................................................   1 ks 
Počet parkovacích miest - podzemná garáž .................. 142 ks  
Počet parkovacích miest - podzemná garáž – imobilný.... 7 ks 
Spolu počet parkovacích miest v podzemnej garáži .....149 ks   
Počet parkovacích miest - na terénne...............................15 ks 
Celkový počet parkovacích miest................................164 ks 
 

B. Podmienky napojenia na inžinierske siete : 
- zásobovanie teplom a príprava TÚV:  

C. SO 07 Vnútro areálový rozvod horúcovodu 
D. Z hľadiska zabezpečenia dodávky tepla bude každý obytný dom A,B,C zásobovaný teplom   zo 

samotnej tlakovo nezávislej odovzdávacej stanice tepla (OST). Výmenníkové stanice   budú 
umiestnené v technickej miestnosti na 1.PP. Príprava teplej vody TV je riešená prietočná 
jednostupňová v doskovom výmenníku tepla, ktorý je paralelne zapojený ku výmenníku 
vykurovania a sériovo pripojenou vyrovnávacou   zásobnou nádržou. V rámci výstavby 
infraštruktúry bude v novej komunikácii vedený rozvod horúcovodu napojený na horúcovodnú 
šachtu v Tomášikovej ulici. Horúcovodná prípojka bude     privedená na hranicu pozemku 
bytového domu. Od hranice  pozemku bytového domu bude zrealizovaný vnútroareálový 
rozvod horúcovodu so zaústením do jednotlivých výmenníkových staníc v 1.PP. 
Vnútroareálový rozvod horúcovodu bude zrealizovaný v predizolovaných rúrach osadených 
cca 1,2m pod upravený terén. Rozvod bude vedený pod parkoviskom, chodníkom a v zelenom 
páse.  
-    zásobovanie vodou:  
SO 03 Vnútro areálový rozvod vody 
Potreba pitnej a požiarnej vody pre navrhované bytové domy bude cez vodovodnú prípojku, 
ktorá sa v mieste verejnej komunikácie napojí na verejnú vodovodnú sieť. Hlavná prípojka je 
navrhnutá z rúr HD-PE PE 100, PN10, SDR11, D90. Priemer potrubia je navrhnutý s ohľadom 
na potrebu pitnej vody 5,81 l/s. Za napojením na verejnú sieť sa na vodovodnej prípojke osadí 
vodomerná šachta s vodomerom a uzatváracími a odvodňovacími armatúrami. Do bytového 
domu A a C budú privedené samostatné prípojky vody DN50 s potrebou pitnej vody 2,91 l/s 
a do bytového domu B bude privedená prípojka vody DN80 s potrebou pitnej vody 4,1 l/s. Pre 
vonkajšiu požiarnu potrebu bude vybudovaná podzemná požiarna nádrž o objeme 35m3 
a napúšťaná bude z bytového domu A z kotolne cez zabudované potrubie z meraním.  
- odkanalizovanie: 
Kanalizácia splašková SO 04 Vnútro areálový rozvod splaškovej kanalizácie 
Navrhovaná splašková kanalizácia bude odvádzať splaškové odpadové vody, produkované 
v navrhovaných objektoch. Zaústená bude do vonkajšej splaškovej kanalizácie. Dimenzie 
splaškovej kanalizácie pripravované z rúr PVC DN 150, DN200, a DN250. Na smerových 
a výškových lomoch alebo pri maximálnej vzájomnej vzdialenosti 50,0 m budú osadené 
kanalizačné šachty.  
Dažďová kanalizácia SO 05 Prípojka dažďovej kanalizácie 
Je navrhnuté dažďové vody zo striech budov, spevnených plôch, komunikácií, chodníkov 
a parkovísk osobných vozidiel po zbavení mechanických nečistôt a ropných látok odvádzať 
vsakovaním do terénu. Vsakovacie boxy budú umiestnené hlavne v zelených plochách príp. 
pod spevnenými plochami o celkových rozmeroch 91,2x1,6x0,6m. 

E. -    elektrické rozvody :  
F. SO 06 Verejné osvetlenie  
G. Objekty bytového domu napojené na elektrickú energiu z distribučného rozvodu ZSE, 
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ukončeného v rozpojovacej skrini NN sekundárneho rozvodu na stene 1.PP z vonkajšej strany. 
Napojenie je riešené prívodným vedením do skupinových elektromerových rozvádzačov 
bytových domov A,B,C cez rozpojovacie skrine RA1 (bytový dom A), RB1 (bytový dom B), 
RC1 (bytový dom RC1).  

H. Vonkajšie priestory bytových domov A,B,C sú osvetlené vonkajšími svietidlami LED Olympia  
29W na stĺpoch výšky 5 m, ktoré sú rozmiestnené pozdĺž chodníka lemujúceho bytové domy. 
Osvetlenie parkovacích priestorov priľahlých hlavnému chodníku je navrhované svietidlami 
Truck I 1x35W zapustenými na úroveň terénu pozdĺž pochôdzkových chodníkov. Pre napojenie 
vonkajšieho osvetlenia je navrhnutý rozvádzač verejného osvetlenia  RVO s meraním 
spotreby., ktorý je situovaný vedľa rozpojovacej skrine ZSE, z ktorého je napojený. 
-   dopravné napojenie a statická doprava: 
Komunikácie a spevnené plochy SO 08 Komunikácie a spevnené plochy 
Stavebný objekt rieši napojenie bytových domov na novo navrhovanú miestnu komunikáciu, 
ktorá je v kategórii MO 6,5/30 funkčnej triedy C3, pre ktorú bolo vydané samostatné 
rozhodnutie o umiestnení stavby. Vjazd bude mať polomery napojenia 6,00 m. Ďalej sú 
navrhnuté chodníky šírky 1,5 – 2,2 m. Chodníky a vonkajšie parkoviská pre nové bytové domy 
budú zo zámkovej dlažby. Celkovo je pre stavbu navrhnutých 164 parkovacích miest z toho v 
podzemných garážach 149p.m., 15p.m. je nadzemných (z toho 12 ks skupiny O1 – 2,40 x 4,50 
m a 3 ks skupiny O2 – 2,40 x 4,50 m). 7 parkovacích miest ( 3,50 x 5,00 m) je vyhradených pre 
telesne a zdravotne postihnutých v podzemných garážach. Rozmery parkovacích miest sú 2,40 
x 5,00 m. Komunikácia má v garáži má šírku 5,60 m a priama dvojprúdová rampa má šírku 
5,80 m. Odvodnenie parkoviska je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom parkoviska do 
uličných vpustov a pozdĺžnych trativodoch. Odlučovač ropných látok bude osadený v uličnom 
vpuste  a voda z uličných vpustov bude odvedená do vsaku.  
 SO 105.1 –    Cyklochodník 
Cyklochodník z asfaltovej plochy delí zatrávnený pás a prístrešok Cyklostopu. Pod objektom 
sú navrhnuté siete B Kuchajda – vsakovacie boxy pre dažďovú vodu zo striech. Výstavba 
cyklochodníka nadväzuje (min. rozmerov pre jednotlivé pruhy je 2 x 1,25 m) na plánovanú 
cyklotrasu. Zámerom je vedľa okružného bulváru Tomášikova vytvorenie podmienok  pre 
bezpečnú cyklodopravu.  
 SO 106   –    Chodník – bežecký okruh 
Má byť umiestnený z troch strán – severu, západu a juhu okolo BD – Kuchajda. Bežecký okruh 
je navrhnutý z asfaltového poteru, časť je navrhnutá v trávnatom povrchu po spevnenej planine. 
V zákrutách okolo objektu a v napojení na cyklochodník pozdĺž Tomášikovej bude bežecký 
okruh opatrený značkami, aby nedošlo ku kolízii s cyklistami.   
 
C. Podmienky dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy a správcov inžinierskych 
sietí z ich stanovísk a vyjadrení : 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných  zložiek životného prostredia, orgán ochrany prírody  a krajiny č. OU-
BA-OSZP3-2016/60318/HRB zo dňa 04.07.2016 : 

1. Na území stavby platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona.  
2. Výstavba ani prevádzka objektu nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.  
3. Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 

1994) riešeným územím priamo neprechádza žiaden biokoridor, ale v blízkosti sa nachádza 
regionálne biocentrum Kuchajda a tiež regionálny biokoridor Malé Karpaty - Malý Dunaj 
(Mladá Garda - Kuchajda - Malý Dunaj), ktorý má nespojitý charakter a slúži najmä 
mobilnejším druhom živočíchov, ktoré sa na záujmové územie dostávajú predovšetkým 
prostredníctvom existujúcich stromoradí a jednotlivých zoskupení stromov.  

4. V súvislosti s realizáciou stavby (najmä prístupovej komunikácie a odbočovacieho pruhu na 
Tomášikovej ulici) dochádza k výrubu stromov bez uvedenia bližšej špecifikácie. V prípade, 
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že ide o stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, nameranom vo výške 130 cm nad zemou, 
stavba si vyžaduje vydanie predchádzajúceho súhlasu osobitným rozhodnutím orgánu 
ochrany prírody podľa § 47 ods. 3 zákona mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. V 
prípade, že ide o dreviny, ktoré sú súčasťou verejnej zelene, súhlas na výrub sa vyžaduje na 
všetky jedince bez ohľadu na veľkostné parametre.  

5. Vzhľadom na blízko sa vyskytujúce dreviny, ktoré zostávajú zachované, je pri stavebných a 
výkopových prácach potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných 
alebo nadzemných častí týchto drevín (§ 47 ods. 1 zákona OPK) a aby bola zabezpečená ich 
ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana 
stromovej vegetácie, podľa ktorej (bod 4.2.4 STN) sa výkopové práce ani zhutňovanie pôdy 
nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné 
zabezpečiť, musí sa vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa 

 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán ochrany vôd č. OU-BA-OSZP3-
2016/057801/KEN/III-vyjadrenie zo dňa 03.06.2016 : 

1. Navrhované stavebné objekty: "SO 03 Vnútro areálový rozvod vody SO 04 Vnútro areálový 
rozvod splaškovej kanalizácie, SO 05 Prípojka dažďovej kanalizácie s ORL so zaústením do 
vsaku" majú charakter vodnej stavby v zmysle § 52 ods. l vodného zákona a na ich 
povolenie je potrebné rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 tohto zákona.  

2. Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku a kontaminovaných vôd po prečistení cez ORL do 
podzemných resp. povrchových vôd podlieha podľa § 21 ods. l vodného zákona povoleniu, 
o ktoré je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy pri žiadosti o stavebné povolenie.  

3. Možnosti vsakovania ne kontaminovaných dažďových vôd do podzemia je potrebné 
hydrogeologicky posúdiť. Vsakovacie objekty je možné dimenzovať na základe 
vyhodnotenia hydrogeologických pomerov v predmetnom území.  

4. Preveriť, či investičný zámer svojim rozsahom nepodlieha zákonu Č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov.  

5. Jestvujúce inžinierske siete musia byť pred zahájením stavby zamerané a vytýčené.  
6. V mieste križovania stavby s jestvujúcimi sieťami vodovodu a kanalizácie postupovať 

zvlášť opatrne a zachovať ich ochranné pásma.  
 
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán odpadového hospodárstva č. 
Z24.05.2016 OU-BA-OSZP3-2016/60631/DAD/III zo dňa 01.08.2016 : 

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 osobne oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, 
ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, 
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- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na 
Evidenčnom liste odpadu v súlade s § 2 vyhlášky MZP 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 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. 

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

V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie 
dotknutého orgánu podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o 
vydanie je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j., 
vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podľa tohto 
vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byť označená stavba, z ktorej odpad 
pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený 
originál uvedených dokladov. 
 
Okresný úrad Bratislava, odbor CO a krízového riadenia č. OU-BA-OKR1 2015/068013-2 
zo dňa 29.07.2015 : 

- v projektovej dokumentácií pre vydanie stavebného povolenia požadujeme navrhnúť riešenie 
civilnej ochrany v súlade s § 4 ods. 3 písm. b) a ods. 4 vyhlášky č. 532/2006, § 2 ods 2 písm. 
c) a § 7 ods. 4) vyhlášky č. 533/2006. 

- v dokumentácii je potrebné spracovať v súlade s Prílohou č. 1 k vyhláške č.532/2006 
dispozičné riešenie základných plošných a objemových ukazovateľov, členenie jednotlivých 
priestorov a ich plôch, spracovať technické riešenie, vetranie a spohotovenie ochrannej 
stavby, 

Hlavné mesto SR Bratislava č. MAGS ORM 47767/15-299080 zo dňa 08.08.2016 : 

- z hľadiska urbanisticko - architektonického riešenia: 
pri urbanizácii predmetného územia požadujeme dodržať etapizáciu výstavby podľa 
doloženého vyššieho investičného zámeru pod názvom „Pri Kuchajde", ktorý tvorí 
neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie „Bytový dom Tomášikova - Trnavská cesta, 
Bratislava".  

- z hľadiska riešenia dopravného vybavenia: 
uvádzame, že stavba „Bytový dom Tomášikova - Trnavská cesta, Bratislava" predstavuje I. 
etapu investičného zámeru pod názvom „Pri Kuchajde". K projektu I. etapy bytového bloku 
uplatňujeme preto požiadavky súvisiace s riešením dopravného vybavenia celého 
investičného zámeru „Pri Kuchajde". Podmieňujúcimi dopravnými investíciami predmetnej 
stavby sú: 
Realizácia stavby „Pri Kuchajde - Infraštruktúra", súčasťou ktorej je nová miestna obslužná 
komunikácia vrátane chodníkov a dopravných pripojení územia na nadradenú komunikačnú 
sieť (vydaná Ú R pre navrhovateľa Murlabo Slovakia, s.r.o.) 
Realizácia stavby „Pri Kuchajde - Trnavská cesta - predĺženie dopravného pruhu", t.j. 
predĺženie ľavého odbočovacieho pruhu na Trnavskej ceste v smere od centra na 
Tomášikovu na dĺžku cca 230 m (žiadateľ o vydanie ZST Murlabo Slovakia, s.r.o.) 
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Navrhnutý cyklistický chodník považujeme za dočasné riešenie, vzhľadom na kolízie 
chodcov a cyklistov pri vstupe/výstupe do/z oploteného areálu, v križovatkovom priestore 
novej obslužnej komunikácie a Tomášikovej ulice a ostatných križovaní po vyznačenej 
trase. Na dočasnom cyklochodníku žiadame riešiť nadštandardné bezpečnostné prvky pri 
každom križovaní peších s cyklistami. 
Trvalé riešenie cyklotrasy a chodníka pre peších žiadame doriešiť v náväznosti na ďalšiu - 
11. etapu zástavby územia (smerom ku križovatke Tomášikova - Trnavská) v koncepcii - 
trasovanie hlavnej cyklistickej trasy viesť pri komunikácii Tomášikova až po križovatku s 
Trnavskou cestou vrátane doriešenia priechodu cez križovatku a zároveň chodník pre peších 
doriešiť aj v území I. etapy zástavby v bezprostrednej náväznosti na plánovanú zástavbu 
územia v II. etape. 
Bránu do garáže umiestniť čo najďalej od pripojenia na obslužnú komunikáciu, aby nebola 
blokovaná vozidlami čakajúcimi na vjazd. 

- z hľadiska ochrany životného prostredia: 
- vykonávať investičnú činnosť v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzného 
nariadenia č.8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy 
- 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 

- z hľadiska budúcich majetkovo - právnych vzťahov: 
- v prípade, že investor uvažuje niektorý objekt stavby odovzdať po kolaudácii do 
majetku a správy Hlavného mesta SR Bratislavy, žiadame tento riešiť v projektovej 
dokumentácii pre stavebné povolenie ako samostatný objekt vo všetkých náležitostiach 
projektovej dokumentácie tohto stupňa 

ODPORÚČANIE: 
- z hľadiska zlepšenia životného prostredia a mikroklímy mestského prostredia odporúčame 

parkovacie plochy riešiť materiálom priepustným pre zrážkovú vodu, napr. zatrávňovacími 
tvárnicami 

- v ďalšom stupni projektovej dokumentácie riešiť projekt sadových úprav (vyváženou 
kombináciou nízkej a vysokej zelene) a ku kolaudácii preukázať realizáciu navrhnutých 
sadových úprav. 

UPOZORNENIE: 
Pri kompletizácii žiadosti o stavebné povolenie, resp. k zlúčenému konaniu, požiadajte 
oddelenie správy komunikácii a oddelenie dopravy Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy o 
stanovisko z hľadiska záujmov cestného hospodárstva a problematiky cestného orgánu, vrátane 
organizácie dopravy počas výstavby (súčasťou žiadosti musí byť kópia tohto záväzného 
stanoviska). 
 
Bratislavská teplárenská a.s. č. zn. 01690/Ba/2015/3410-4 zo dňa 27.07.2015 : 

1. Pri súbehu inžinierskych sietí s navrhovaným horúcovodom dodržať ochranné pásmo 
horúcovodu a to 1 m od vonkajšieho obvodu horúcovodu na obe strany. 

2. Pri križovaní inžinierskych sietí s navrhovaným horúcovodom dodržať normu STN 73 
6005/1993 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Ďalej žiadame inžinierske 
siete uložiť do chráničky s presahom 1 m od vonkajšieho obvodu horúcovodu na obe strany. 

3. Bez nášho predchádzajúceho súhlasu zakazujeme umiestňovať prostriedky zariadenia 
staveniska nad horúcovod, do jeho ochranného pásma a do pásma bezprostredne 
nadväzujúceho na jeho ochranné pásmo. 

4. Podzemnú požiarnu nádrž žiadame umiestniť mimo horúcovodu a jeho ochranného pásma. 
5. Vsakovacie bloky žiadame umiestniť mimo vnútroareálového horúcovodu a jeho 

ochranného pásma. 
6. V ochrannom pásme horúcovodu a v priestore bezprostredne nadväzujúcom na ochranné 

pásmo je zakázané vykonávať výsadbu trvalých porastov, ktorých koreňový systém by 
mohol ohroziť sústavu tepelných zariadení, alebo plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky. 
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7. Akýkoľvek zásah do teplárenských zariadení bez vedomia našej spoločnosti je neprípustný. 
8. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie so všetkými súvisiacimi profesiami žiadame zaslať 

na vyjadrenie. 
 
Mestská časť Bratislava Nové Mesto č. ŽPaÚP-1387/2015/T zo dňa 08.09.2015: 

1. Predložený zámer má v odporúčanom variante bytovú funkciu s podlahovou plochou 
12757m2.  
Pri riešení ďalších činností v predmetnom území je potrebné tieto navrhnúť v takom 
rozsahu, aby uvedené plochy bytových funkcií predstavovali podiel do 30% z celkových 
podlažných plôch nadzemnej časti zástavby.  

2. V predloženom zámere navrhovanej činnosti absentujú o stanoviská vlastníkov dotknutých 
pozemkov ktoré je potrebné doplniť.  

3.  K predloženému Dopravno-kapacitnému posúdeniu uvádzame:  
- V bode 4 uvedené parkovacie miesta nie sú preukázané komplexnou urbanisticko 

dopravnou štúdiou.  
- V bode 5 nie sú správne zahrnuté všetky dopravné nároky, najmä na komunikácii 

Tomášikova.    
- V zámeroch posudzovaných tunajším úradom sú uvedené iné údaje o statickej doprave, ako     
- uvádza tabuľka č.2, a to nasledovne:  
- Prestavba objektu Tomášikova 46 - 524 p.m. namiesto uvedených 448 p.m.  
- Fresh market a AB - 592 p.m. namiesto uvedených 434 p.m.  
- Lake Side Office Park Il - 817 p.m. namiesto uvedených 312 p.m.  
- Chýba údaj z pripravovanej výstavby za objektom SLSP s 575 p.m.  
- Pri komunikácii Tomášikova - na pozemku MV SR sa ruší značná časť parkovacích miest a 

nie je dokumentovaná ich náhrada, čo je potrebné v ďalšej príprave činnosti riešiť.  
- Potrebné ju preukázať hodnosť navrhnutého napojenia komplexu stavieb na súčasnú 

komunikačnú sieť, hlavne z hľadiska jeho vzdialenosti od svetelné riadených križovatiek 
Tomášikova - Trnavská - Rožňavská, Tomášikova - Koloseo (nie je vyznačená na obr. I 
Dopravno -kapacitného posúdenia)  a Trnavská-Sabinovská. 

- Riešenie vjazdu na susednú nehnuteľnosť, resp. pripojenie komunikácie na cestu (1. triedy 
1161 – Trnavská) a miestnu komunikáciu (MK II. triedy – Tomášikova), o ktorých musí 
rozhodnúť podľa ustanovenia §-u 3b (ods. 1, 3 a 4) zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení 
príslušný cestný správny organ – pre Trnavskú ulicu Okresný úrad Bratislava – odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií a pre Tomášikovu ulicu Hlavné mesto SR Bratislava. 

- Potrebné je preukázanie riešenia dostatočných rozhľadových pomerov a smerových oblúkov 
v zmysle príslušnej STN, na križovatkách, pripojeniach a výjazde z hromadnej garáže. 

- Potrebné je vyhodnotenie komplexných dopadov dopravy na prašnosť, hlučnosť, vyvolané 
vibrácie a možné kolízne situácie. 

- Dokumentácia neuvádza budúce zaradenie navrhovaných komunikácií, či po vybudovaní 
zostanú v správe stavebníka, alebo budú súčasťou miestnych komunikácií – vo vlastníctve 
obce, s čím súvisí aj riešenie odvodnenia povrchových parkovacích miest do vpustov na 
komunikácii. 

 
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Krajský dopravný inšpektorát č. KRPZ-BA-

KDI-16-021/2016 zo dňa 27.01.2016 : 

1. Parametre komunikácií a parkovacích miest situovaných v garážových priestoroch a na 
povrchu, ako aj prístupových rámp vedúcich do hromadných garáží (šířkové usporiadanie, 
polomery a pozdĺžny sklon) požadujeme navrhnúť v súlade s STN 73 6110 a S TN 73 6058 
tak. aby bol umožnený bezpečný a plynulý vjazd a výjazd vozidiel, pričom ich šířkové 
parametre požadujeme navrhnúť pre vozidlá skupiny 1, podskupina O 1 a O 2 (šírka 
vozidla 1,80 m). 

2. Potreby statickej dopravy pre navrhovaný objekt považujeme zabezpečením minimálne 164 
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parkovacích miest (149 v podzemnej garáži a 15 na povrchu) v zmysle STN 73 6110/Z2 za 
dostatočne uspokojené. 

3. Všetky parkoviská žiadame navrhnúť na vlastných pozemkoch a zabezpečiť dostatočný 
počet miest pre imobilných občanov. 

4. Dopravné napojenie navrhovaného objektu na nadradený komunikačný systém 
(Tomášikovu ulicu) požadujeme navrhnúť v zmysle STN 73 6102 a STN 73 6110 tak, aby 
bol zabezpečený dostatočný rozhľad a polomery napojenia pri vjazde a výjazde vozidiel. 

5. V ďalšom stupni požadujeme uvedené pripomienky zapracovať do projektovej 
dokumentácie a požadujeme predložiť podrobný projekt organizácie dopravy, spevnených 
plôch, napojenia na nadradený komunikačný systém, parkovísk a predložiť naše vyjadrenie. 

K ostatným častiam projektovej dokumentácie pre potreby územného konania nemáme iné 
pripomienky. 
Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Bratislave v súlade so zákonom NR SR č. 171/1993 Z. z. 
o PZ v znení neskorších predpisov, si vyhradzuje záväzné právo na zmeny svojho stanoviska a 
stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť v prípade pokiaľ to budú vyžadovať 
naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného 
záujmu. 

 
Bratislavská vodárenská spoločnosť ,a.s. č. 30009/2015/Nz zo dňa 04.08.2015 : 
- Zásobovanie predmetnej nehnuteľnosti vodou je navrhnuté vodovodnou prípojkou D 90 

HDPE (dimenzia z projektu), ktorá sa v miestnej verejnej komunikácii napojí na verejnú 
vodovodnú sieť. 

- Vodomerná šachta je navrhnutá na pozemku p. č. 15132/60. 
- Meranie spotreby vody bude fakturačným vodomerom osadeným na vodovodnej prípojke v 

navrhovanej vodomernej šachte. 
- Do bytového domu A a C budú privedené samostatné prípojky vody DN 50 s potrebou 

pitnej vody 2,91 l/s a do bytového domu B bude privedená prípojka vody DN 80 s potrebou 
pitnej vody 4,1 l/s. 

- Pre vonkajšiu požiarnu potrebu bude vybudovaná podzemná požiarna nádrž o objeme 35 
m3, napúšťaná z kotolne bytového domu A. 

- Potreba vody pre všetky bytové domy je vypočítaná Qp= 43 807,5 l/deň 

- Odvádzanie odpadových vôd z predmetných objektov je navrhnuté splaškovou 
kanalizáciou, ktorá bude zaústená do verejnej splaškovej kanalizácie. V prípade potreby 
prečerpávania sa vybuduje v podzemnej garáži alebo pri budove prečerpávacia šachta. 

- Dimenzie splaškovej kanalizácie sú predpokladané DN 150, DN 200 a DN 250. 
- Na smerových a výškových lomoch alebo pri max. vzájomnej vzdialenosti 50 m budú 

osadené kanalizačné šachty. 
- Dažďové vody zo striech budov, spevnených plôch, komunikácií, chodníkov a parkovísk 

osobných vozidiel po zbavení mechanických nečistôt a ropných látok je navrhnuté 
odvádzať vsakovaním do terénu. 

 
 Západoslovenská distribučná, a.s. vyjadrenie zo dňa 05.08.2015 : 

1. Novonavrhovaná distribučná trafostanica s transformátorom 630 kVA (voľne stojaca 
kiosková) bude pripojená zaslučkovaním na 22 kV káblové vedenie č. 1002 v úseku medzi 
trafostanicami TS 1254-000 a TS 0081-000 káblami NA2XS(F)2Y 3xlx240mm2 po 
káblové spojky na pare. č. 15132/51. Rozvádzač VN žiadame osadiť vo vyhotovení 2x 
prívodové polia. 1 x vývodové pole pre transformátor. Rozvody NN z navrhovanej TS 
budú realizované káblami typu NAYY-J 4x240mm2 do rozpojovacích skríň, ktoré budú 
medzi sebou zokruhované. Prípojky NN z rozpojovacích skríň SR do rozvádzačov RE 
vybuduje investor na vlastné náklady. 

2. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská 
distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 Zákona 



 11 

č. 251/2012 Z.z. o energetike. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a 
NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN na tíme správy energetických 
zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná 14, pre zariadenia VVN a zariadenia 
oznamovacie na tíme správy sietí VVN, Čulenova 3. 

3. Preložky elektroenergetických zariadení vo vlastníctve spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s. budú riešené v zmysle § 45 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike na 
náklady investora. 

4. Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je 
potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov 
patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 

5. Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení Západoslovenská distribučná, a.s. - 
požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach 
dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN. 

6. Pri prácach na kábloch a zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská distribučná, 
a.s. požiadať pracovníka RSS Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor. 

7. Budovanie elektroenergetických zariadení distribučného charakteru bude zabezpečovať 
Západoslovenská distribučná, a.s. na základe Zmluvy o spolupráci ako vlastnú investíciu. 

8. V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú tvoriť súčasť 
distribučného rozvodu el. energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné 
riešiť pred realizáciou predmetnej stavby majetko-právne vysporiadanie pozemkov pre 
osadenie týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný prenájom 
po dobu ich životnosti. 

Zmluva o spolupráci bude riešená po predložení projektu nových energetických zariadení pre 
stavebné konanie v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie a štruktúre spôsobilej na 
samostatné užívanie (samostatné stavebné objekty, resp. prevádzkové súbory). Súčasťou 
projektovej dokumentácie bude koordinačný výkres (koordinácia realizácie 
elektroenergetických zariadení Prevádzkovateľa s realizáciou ďalších inžinierskych sietí 
realizovaných inými zhotoviteľmi) spracovaný na základe vytýčenia vlastníkmi (správcami) 
inžinierskych sietí a časový harmonogram výstavby. Spracovanie koordinačného výkresu 
zabezpečí Žiadateľ v elektronickej forme. 
Predkladaná projektová dokumentácia musí obsahovať požiadavky na jednotlivé odbery 
elektriny pre každé navrhované odberné miesto samostatne. 
Merania spotreby el. energie musia byť umiestnené v skupinových elektromerových 
rozvádzačoch (doporučujeme plastové vyhotovenie) tak, aby boli kedykoľvek prístupné za 
účelom kontroly, výmeny, odpočtu... 
Umiestnenie elektromerov a ostatných prístrojov tvoriacich meracie súpravy, vrátane ich 
montáže a zapojenia, musí byť v súlade s platným predpisom „Pravidlá pre prevádzkovanie a 
montáž merania elektrickej energie" dostupnom na portáli www.zsdis.sk 
Pripojenie budúcich koncových odberateľov bude riešené samostatne na základe Zmlúv o 
pripojení odberných elektrických zariadení k distribučnej sústave po vydaní kolaudačného 
rozhodnutia stavby. 
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. m. so sídlom v Bratislave č. 
HZP/12702/2015 zo dňa 02.12.2015 : 
1. V ďalšom stupni PD pre stavebné povolenie: 
2. zapracovať navrhnuté protihlukové opatrenia (nepriezvučnosť obvodových plášťov vrátane 

zasklenia) v zmysle záverov a odporúčaní hlukovej štúdie (ATELIER DEK. Praha. Ing. 
Janček.jún 2015 a dodatok z 03.08.2015) 

3. navrhnúť konkrétny spôsob zabezpečenia vhodných mikroklimatických podmienok vo 
vnútornom prostredí objektov (t.j. systém výmeny vzduchu v obytných priestoroch 25 
m3/osobu/hod pri zatvorených oknách v zmysle vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z.z., o 
podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych 
požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia) 

4. predložiť posúdenie hluku z technických zariadení objektu na chránené obytné prostredie, 
vrátane posúdenia šírenia hluku z technických šácht, ktoré susedia bezprostredne s 
obytným prostredím. 
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5. Zabezpečiť potrebnú vzduchovú nepriezvučnosť deliacich konštrukcií medzi jednotlivými 
bytmi a medzi bytovými a nebytovými podľa požiadaviek STN 73 0532 Hodnotenie 
zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. 

6. Ku kolaudačnému konaniu predložiť: 
7. výsledok laboratórneho rozboru vzorky vody zo spotrebiska, ktorý preukáže jej súlad s 

požiadavkami N V SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú 
na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, v znení NV SR č. 
496/2010 Z.z. 

8. výsledky objektívneho merania hluku, ktoré preukážu, že hluk z dopravy, z technických 
zariadení objektu a hluk šíriaci sa z technických šácht, ktoré susedia s obytným prostredím 
nebude negatívne vplývať na chránené obytné prostredie podľa vyhlášky MZ SR č. 
549/2007 Z.z. 

9. protokol z merania zvukovoizolačných vlastností deliacich konštrukcií medzi jednotlivými 
bytovými a nebytovými priestormi podľa požiadaviek STN 73 0532 

10. protokol z merania rušivého osvetlenia (svetelné gule) v súvisiacom navrhovanom obytnom 
prostredí, ktorý' preukáže splnenie požiadaviek vyhl. MZ SR č. 539/2007 o podrobnostiach 
o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu optického 
žiarenia v životnom prostredí. 

 
Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy č. KRHZ-BA-HZUB6-2687/2015-001 
zo dňa 27.08.2015 :   

S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. Toto stanovisko 
nenahrádza stanovisko štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 
50/1976 b. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)v znení neskorších 
predpisov.   

 

Slovenský zväz telesne postihnutých č. 162/2015 zo dňa 05.08.2015 : 

V prípade požiadavky budúcich užívateľov bytov, aby ich mohli užívať osoby s 
obmedzenou schopnosťou pohybu je možnosť túto požiadavku riešiť individuálne stavebnou 
úpravou prípadne technickými prostriedkami. 
 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska č. 61/UR/2014/Ho zo dňa 31.07.2015 : 

Žiadame pri príprave projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie dodržať požiadavky 
vyhlášok č. 532/2002 Z.z. z hľadiska osôb so zrakovým postihnutím. a žiadame predložiť 
projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na posúdenie ÚNSS.  

 
SIEMENS s.r.o. č. PD/BA/140/15 zo dňa 29.07.2015: 
- v ďalšom stupni stavebného konania žiadame predložiť na vyjadrenie projektovú 

dokumentáciu k stavebnému povoleniu,  
- pred predložením dokumentácie k stavebnému povoleniu žiadame verejné osvetlenie 

konzultovať v rozpracovanosti,  
- pred zahájením prác požadujeme zakresliť siete a vytýčiť ich v teréne,  
- všetky obnažené káblové rozvody VO nachádzajúce sa pod komunikáciou požadujeme 

uložiť do chráničiek,  
- pred zahájením stavebných prác požadujeme prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o  
- v prípade križovania Vašich sieti, resp. so zariadením verejného osvetlenia, požadujeme 

dodržať ochranné pásma pre verejné osvetlenie, všetky platné normy STN a predpisy a 
prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o.,  

- v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác 
prizvať stavebný dozor Siemens, s.r.o. a spoločne dohodnúť spôsob realizácie,  

- k odovzdaniu staveniska, pred zasypaním káblov a ku kolaudácií požadujeme predvolať 
stavebný dozor Siemens, s. r. o.,  

- prípadné náklady na odstránenie poškodenia jestvujúceho zariadenia VO počas stavebných 
prác Vám budeme v plnej výške fakturovať,  

- práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO,  bez prerušenia prevádzky VO,  
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- v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť. toto vyjadrenie 
stanovuje technické podmienky prevádzkovateľa VO a nenahrádza vyjadrenie vlastníka 
VO - Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. 

 
Dopravný úrad č. 15158/2015/ROP-002-P/30101 zo dňa 28.08.2015: 

Najvyšší bod Bytového domu, vrátane všetkých zariadení umiestnených na jeho streche 
(komíny, bleskozvod, anténové systémy apod.), ostatních stavebných objektov a zariadení 
umiestnených v riešenom území, maximálny vzrast drevín použitých na sadové úpravy a 
nejvyšší bod stavebných mechanizmov použitých při výstavbe nepresiahne výšku 172 m 
n.m.Bpv (ochranné pásmo vnútornej vodorovnej prekážkovej roviny Letiska M.R. Štefánika 
Bratislava a ochranné pásmo vodorovnej roviny radaru pre koncovú riadenú oblasť Letiska 
M.R. Štefánika Bratislava TAR LIZB (sektor A)). 
  
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, č. OU-BA-OSZP3-016/078021/SIA/III/EIA-
zs.uk zo dňa 24. 08. 2016  

Toto záväzné stanovisko v zásade potvrdzuje súlad predloženej žiadosti navrhovateľa 
MURLABO Slovakia, s.r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou DEV-
ING, s.r.o., Rovná 50, 900 31 Stupava, na vydanie územného rozhodnutia stavby „Bytový 
dom Tomášikova-Trnavká cesta, Bratislava" pre stavebné objekty SO 02 Bytový dom A, B, 
C, SO 03 Vnútroareálový rozvod vody, SO 04 Vnútroareálový rozvod kanalizácie, SO 05 
Prípojka dažďovej kanalizácie, SO 06 Vnútroareálové osvetlenie, SO 105.1 Cyklochodník, 
SO 106 Chodník, SO 07 Vnútroareálový rozvod horúcovodu, SO 08 Komunikácie a 
spevnené plochy, SO 09 Sadové úpravy, umiestnenej v Bratislavskom samosprávnom kraji, 
v okrese Bratislava III, v Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, na pozemku spare. č. 
15132/55, /59, /60, /95, /96/, 97, /99, k. ú. Nové Mesto so zákonom č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, s rozhodnutím vydaným Okresným úradom Bratislava, oddelením 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-BA-OSZP3- 
2016/007749/SIA/III-EIA zo dňa 08. 04. 2016 a s ich podmienkami a nenahrádza iné 
stanoviská a vyjadrenia príslušných dotknutých orgánov v zmysle osobitných predpisov. 

 
III. Rozhodnutia vydané v súvislosti so stavbou:   

- Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia pod č. OU-BA-OSZP3-
2016/007749/SIA/III-EIA zo dňa 08.04.2016 rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude 
posudzovať podľa zák.č. 14/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, 

- Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-BA-
OCDPK2-2016/039674-1/JTA zo dňa 24.05.2016 povolil výrub drevín cestnej zelene, 

- Mestská časť Bratislava – Nové Mesto pod č. ÚKaSP-2015/1175/AFA-24 zo dňa 
20.11.2015 vydala územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Pri Kuchajde – 
Infraštruktúra“. 
 

IV. Platnosť územného rozhodnutia: 

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

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. 
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V. Podmienky účastníka konania: 

Spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. zo stanoviska č. BA-0094-2009 zo dňa 
28.07.2016: 
1. Stavba bude realizovaná tak, aby bola vybavená dostatočnými protihlukovými opatreniami v 

zmysle platnej právnej úpravy, predovšetkým zákona Č. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia, a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva 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. 
dostatočnými protihlukovými opatreniami sa majú na mysli také opatrenia, ktoré eliminujú  
únik prípadnej hlukovej .záťaže zo Stavby do okolitých komplexov, ako aj vnikanie hlukovej 
záťaže zo susednej prevádzky Stavby Kaufland do Stavby. V prípade nedodržania tejto 
podmienky spoločnosť Kaufland nezodpovedá za akékoľvek budúce nároky Stavebníka 
alebo tretích osôb týkajúce sa zaťaženia hlukom z prevádzky Stavby Kaufland, nakoľko 
prevádzka Stavby Kaufland zodpovedá hlukovým hodnotám stanoveným platnou 
legislatívou pre príslušný typ prevádzky. 

2. Stavba bude umiestnená v dostatočnej vzdialenosti od Stavby Kaufland tak, aby bol 
dostatočne eliminovaný únik prípadnej hlukovej záťaže zo Stavby do okolitých komplexov, 
ako aj vnikanie hlukovej záťaže zo susednej prevádzky Stavby Kaufland do Stavby. 

3. Stavba bude realizovaná v súlade s regulatívmi vyplývajúcimi z platného územného plánu 
hlavného mesta Bratislavy vrátane dodržania indexu zastavanosti území. 

4. Počas výstavby Stavby nesmie byť žiadnym spôsobom obmedzovaná ani rušená prevádzka 
Stavby Kaufland. Stavebné práce, ktoré by mohli narušiť alebo obmedziť prevádzku Stavby 
Kaufland, musia byť vykonávané mimo prevádzkových hodín Stavby Kaufland. 

5. Stavba Kaufland ani Pozemky Kaufland nesmú byť využívané pre skladovanie materiálu ani 
ako odstavná plocha pre stavebné mechanizmy a/alebo pre vozidlá pracovníkov a 
dodávateľov Stavby, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak. 

6. Stavebník musí minimálne 10 dní vopred informovať spoločnosť Kaufland o zahájení 
stavebných prác. V prípade, ak by realizáciou Stavby boli akýmkoľvek spôsobom dotknuté 
inžinierske siete spoločnosti Kaufland alebo ich prevádzka a riadne/nepretržité fungovanie, 
je Stavebník povinný toto vopred prerokovať so spoločnosťou Kaufland. 

7. Realizáciu stavebného zámeru zabezpečí Stavebník na vlastné náklady. 
8. Stavebník zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú spoločnosti Kaufland pri realizácii 

Stavby, a je povinný ich v čo najskoršom termíne odstrániť. Pokiaľ tak neurobí, spoločnosť 
Kaufland si vyhradzuje právo ich odstrániť na náklady stavebníka. 

9. V prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí, ktoré by mohli mať vplyv na prevádzku 
Stavby Kaufland, žiadame kontaktovať spoločnosť Kaufland na adrese: Kaufland Slovenská 
republika, v.o.s., oddelenie realizácie stavieb, Trnavská 41/A, Bratislava. 

10. Stavebník zabezpečí udržiavanie čistoty výstavbou dotknutých Pozemkov Kaufland a 
príjazdových komunikácií počas realizácie stavebných prác. V prípade znečistenia 
Pozemkov Kaufland alebo príjazdových komunikácií zabezpečí Stavebník bezodkladne na 
vlastné náklady odstránenie znečistenia. Ak Stavebník aj napriek výzve zo strany 
spoločnosti Kaufland neodstráni prípadné znečistenie Pozemkov Kaufland, bude toto 
zabezpečené zo strany spoločnosti Kaufland a náklady budú refakturované stavebníkovi. 

11. Stavba bude umiestnená v súlade s dokumentáciou predloženou Stavebníkom  
spoločnosti Kaufland na vyjadrenie. 

12. Akékoľvek zmeny pri realizácii Stavby oproti dokumentácii odsúhlasenej spoločnosťou 
Kaufland, ktoré by sa mohli akýmkoľvek spôsobom dotknúť sietí, pozemkov, areálu a 
objektu Stavby Kaufland, ako aj jej prevádzky, žiadame pred začatím realizácie prác vopred 
predložiť spoločnosti Kaufland na odsúhlasenie. 

13. Pred začatím stavebných prác je Stavebník povinný odsúhlasiť so spoločnosťou Kaufland 
projekt organizácie výstavby a pohybu vozidiel Stavby. Činnosťou Stavebníka a 
umiestnením Stavby sa nesmú zhoršiť prevádzkové podmienky Stavby Kaufland, najmä 



 15 

plynulosť dopravy, nesmie dôjsť k riziku vzniku poškodenia majetku a areálu Stavby 
Kaufland alebo k zvýšeniu jej prevádzkových nákladov. Stavebník musí pri realizácii Stavby 
zachovať ochranné pásmo jestvujúcich inžinierskych sietí na Pozemkoch Kaufland. 

 

Ostatní účastníci konania v konaní nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.  
 

VI. Rozhodnutie o  námietkach účastníkov konania: 

Námietky  účastníkov konania vznesené neboli. V konaní boli uplatnená písomné 
pripomienky spoločnosti Kaufland, ktoré stavebný úrad považoval podľa obsahu za požiadavky 
týkajúce sa samotnej realizácie stavby a ktorým bolo vyhovené tak, že sú zapracované do 
podmienok tohto rozhodnutia (viď. bod VI.)   
 

VII.  Osobitné podmienky : 

Stavebník k žiadosti o vydanie stavebného povolenia je povinný predložiť vlastnícke alebo iné 
právo ( podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona) aj k zostávajúcemu podielu na pozemkoch 
navrhovanou stavbou dotknutých, ktoré nie sú v jeho vlastníctve. 

 

O d ô v o d n e n i e 

       Dňa 18.07.2016 podala spoločnosť MURLABO Slovakia, s.r.o., so sídlom Panenská 6, 811 
03 Bratislava IČO: 35 852 607, ktorú zastupuje spoločnosť DEV-ING SK, s.r.o., so sídlom 
Rovná 50, 900 31 Stupava, návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „ Bytový dom 
Tomášikova“ na rohu komunikácií Tomášikova a Trnavská, na pozemkoch parc. 
č15132/60,55,95,97,96,59,99 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave, podľa dokumentácie 
pre územné rozhodnutie, generálny projektant Grido architekti, s.r.o., so sídlom Bajkalská 5/C 
83104 Bratislava. 
     Návrh na vydanie územného rozhodnutia obsahoval údaje a prílohy podľa § 3 vyhl. č. 
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. K návrhu boli 
predložené doklady o vlastníckom práve k pozemkom určeným navrhovanou stavbou na 
zastavanie, dokumentácia pre územné rozhodnutie a doklady o prerokovaní stavby 
s dotknutými orgánmi. Vlastnícke právo navrhovateľ preukázal na základe výpisu z listu 
vlastníctva č. 5536. Dotknuté pozemky sú v spoluvlastníctve navrhovateľa v podieli 3/4, 
pričom spoluvlastník spoločnosť Ružinovská, s.r.o. so sídlom Dunajská 31, 811 08 Bratislava v 
podieli 1/4 udelila súhlas navrhovateľovi spoločnosti MURLABO Slovakia, s.r.o. s 
umiestnením navrhovanej stavby. 

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods.1 stavebného zákona oznámil začatie 
územného konania o umiestnení navrhovanej stavby známym účastníkom konania a dotknutým 
orgánom, pričom im určil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na uplatnenie 
prípadných námietok a pripomienok. Súčasne upozornil účastníkov konania ako aj dotknuté 
orgány, že na neskôr podané námietky sa nebude prihliadať.  Podľa § 36 ods. 2 stavebného 
zákona stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko Hlavné 
mesto SR Bratislavy deklarovalo v záväznom stanovisku súlad stavby s platným územným 
plánom, z čoho vyplýva, že pre územie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na 
základe ktorej možno posúdiť návrh na vydanie územného rozhodnutia.   
       V súlade s ustanovením § 140c ods. 2 stavebného zákona zaslal stavebný úrad listom č. 
8271/2016/UKSP/POBA zo dňa 02.07.2016 Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti 
o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia písomne 
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návrh na začatie územného konania spolu s písomným vyhodnotením spôsobu zapracovania 
podmienok, určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní príslušným orgánom podľa 
osobitného predpisu, s projektovou dokumentáciou a s oznámením o začatí územného konania.  

V konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania. Účastníci konania nevzniesli 
v stanovenej lehote na základe oznámenia o začatí územného konania žiadne námietky. 
Požiadavky účastníka konania Kaufland Slovenská republika v.o.s boli zapracované do 
podmienok tohto rozhodnutia ako záväzné a stavebník je povinný ich akceptovať. Pripomienky 
a podmienky dotknutých orgánov stavebný úrad zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia a 
ich plnenie bude skúmané pri stavebnom konaní.  

Stavebný úrad v územnom konaní v intenciách ustanovenia § 37 ods. 2 stavebného zákona 
posúdil návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb 
požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, preskúmal návrh a jeho súlad 
s územnoplánovacími podkladmi. ďalej posúdil, že návrh vyhovuje všeobecným technickým 
požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, 
protipožiarne podmienky, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody a krajiny, a to 
všetko v súčinnosti s dotknutými orgánmi, ktoré chránia v konaniach podľa stavebného zákona 
osobitné predpisy. Stavebný úrad posúdil stanoviská dotknutých orgánov a vyjadrenie 
účastníka konania. 

 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.  

  Umiestnenie stavby je v súlade s Územným plánom hl. m. SR Bratislavy rok 2007, 
vyhláseným Všeobecným záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy pod č. 17/2011dňa 15. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2007, ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení 
všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2008.  

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 Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky (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 

 

Správny poplatok vo výške 400,00 eur bol uhradený dňa 22.07.2016 
Príloha  : Situácia umiestnenia stavby na podklade katastrálnej mapy M 1: 500 
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Doručuje sa: 
Účastníkom konania: 

1. MURLABO Slovakia s.r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava  
       Na adresu: DEV-ING SK, s.r.o., Rovná 50, 900 31 Stupava 
2. Ružinovská s.r.o., Dunajská 31, 811 08 Bratislava 
3. DEV-ING SK, s.r.o., Rovná 50, 900 31 Stupava 
4. Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 
5. Tesako a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 
6. OSOP spol. s.r.o., Švermova 14, 902 01 Pezinok 
7. Immo-Log-SK Alpha s.r.o., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava  
8. Viscon Group s.r.o., Vinohradská 11, 920 01 Hlohovec 
9. Hlavné Mesto SR Bratislava, odd. SM, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava  
10. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, odd. PPAESČaSP, Junácka 1, 832 91 Bratislava  
11. Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 811 03 Bratislava 
12. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 2018, 850 00 Bratislava 
13. Mgr. Michal Drotován, Na posekách14, 831 06 Bratislava 
 
Dotknutým orgánom 
14. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, odd ŽPaÚP, TU 
   - odd. VaI,  
15. Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava  
16. Hlavné Mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava    -

 OKDS, OSK, ODI,  
19. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 831 0 Bratislava 
   - ŠVS, OH, OPaK, odb. krízového riadenia,OCDPK, 
24. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava  
25. Únia nevidiacich sa slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 
26. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
27. SUPTel, s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava 
28. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
29. Michlovský, spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 
30. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
31.Primanet, spol. s.r.o Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava 
32. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
33. OCAM, s.r.o., Paulínyho 8, 811 02 Bratislava 
34. Swan, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 
35. Benestra , s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
36. Sitel s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava 
37. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 
38. ACS, spol. s.r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava 
39. Siemens s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 
40. SPP – distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
41. BVS, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
42. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
43. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 
44. Bratislavský samosprávny kraj, odb. dopravy, Sabinovská 16, P.O.Box 106, 820 05 Bratislava 
45. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava 
46. Hasičský a záchranný útvar hl. mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 03 Bratislava  
47. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
48. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácii a bezpečnosti MV SR, Pribinova 2, 

812 72 Bratislava 
49. Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava 






