
2006/2017/UKSP/SILJ-17                                                            Bratislava 19.09.2017

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

 územné rozhodnutie o stavebnej uzávere

v území, ktoré je vymedzené:
· východnou a severovýchodnou hranicou areálu Istrochemu, prístupová

komunikácia do administratívnej budovy Istrochemu, Nobelova ulica,
· juhozápadnou a severozápadnou hranicou železničného telesa, Železničná

stanica Nové Mesto – Predmestie, ulica Staré ihrisko a Odborárska ulica

I.
Hranice územia stavebnej uzávery sú podľa situácie v M 1:10000 ktorá je nedeliteľnou
prílohou  tohto rozhodnutia.

II.
Podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených
záujmov účastníkov konania:

Rozhodnutím o stavebnej uzávere sa vymedzuje územie, v ktorom sa dočasne zakazuje
stavebná činnosť, nakoľko by mohla sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie územia a
jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu.

A. Stavebná uzávera pre vymedzené územie v čase jej trvania zakazuje nasledovné
činnosti:

1. umiestňovať stavby, zmeny stavieb nadstavbami, prístavbami a stavebnými úpravami,
2. povoľovať stavby, zmeny stavieb nadstavbami, prístavbami a stavebnými úpravami,
3. uskutočňovať stavby, zmeny stavieb nadstavbami, prístavbami a stavebnými úpravami,

Výnimkou z tohto zákazu sú činnosti uvedené v bode C, na ktoré sa stavebná uzávera
nevzťahuje.

B. Stavebná uzávera sa týka stavieb, zmien stavieb nadstavbami, prístavbami a
stavebnými úpravami, pre ktoré sa vyžaduje:
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1. územné rozhodnutie podľa ust. §39 a nasl. stavebného zákona, okrem vydávania
územných rozhodnutí o využití územia a územných rozhodnutí o chránenom území
alebo o ochrannom pásme

2. stavebné povolenie podľa ust. §55 ods. 1) stavebného zákona,
3. ohlásenie stavebnému úradu podľa ust. §55 ods. 2) písm. a), f) stavebného zákona.

Ide najmä o stavby alebo zmeny stavieb, ktoré by mohli sťažiť alebo znemožniť budúce
využívanie územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu zóny,
a ktoré by predstavovali zvýšené nároky na existujúce systémy technického a dopravného
vybavenia územia.

C. Stavebná uzávera sa nevzťahuje na činnosti:
1. povoľovanie tých stavieb a zmien stavieb nadstavbami, prístavbami a stavebnými

úpravami, ktorých rozhodnutie o umiestnení nadobudlo právoplatnosť pred
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere,

2. uskutočňovanie tých stavieb a zmien stavieb nadstavbami, prístavbami a stavebnými
úpravami, ktorých stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred nadobudnutím
právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere,

3. umiestňovanie, povoľovanie a uskutočňovanie verejnoprospešných stavieb a ich zmien
v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou,

4. umiestňovanie, povoľovanie a uskutočňovanie líniových stavieb a ich zmien,
definovaných  podľa §139 ods. 3 stavebného zákona v súlade s platnou
územnoplánovacou dokumentáciou,

5. povoľovanie a uskutočňovanie stavebných úprav, definovaných podľa §139b ods. 5
písm. c) stavebného zákona,

6. povoľovanie a uskutočňovanie drobných stavieb, definovaných podľa §139b ods. 6 a 7
stavebného zákona,

7. uskutočňovanie udržiavacích prác stavieb, definovaných  podľa §139b ods. 15
stavebného zákona,

8. uskutočňovanie prác a stavieb ohlásené stavebnému úradu podľa ust. §55 ods. 2) písm.
c), e) stavebného zákona

9. uskutočňovanie nevyhnutných úprav, nariadených stavebným úradom vo verejnom
záujme podľa § 87 stavebného zákona,

10. odstraňovanie stavieb na základe rozhodnutia stavebného úradu podľa § 90 stavebného
zákona,

11. uskutočňovanie neodkladných zabezpečovacích prác, nariadených stavebným úradom
pre ochranu zdravia alebo majetku podľa § 94 stavebného zákona.

III.
Platnosť územného rozhodnutia:
1. Stavebná uzávera je určená iba na nevyhnutne potrebný čas (t. zn. do doby schválenia

územného plánu zóny „Nobelova" a vyhlásenia jeho záväznej časti všeobecným záväzným
nariadením Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto), najviac však na päť rokov odo dňa
právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere (§ 39d ods. 1 stavebného zákona).

2. Čas platnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere ani po predĺžení nesmie presiahnuť päť rokov
odo dňa, keď územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť (§ 40 ods. 3 stavebného
zákona).

3. Ak pominú dôvody, pre ktoré bolo vydané rozhodnutie o stavebnej uzávere, stavebný úrad
zruší rozhodnutie aj bez návrhu (§ 39d ods. 4 stavebného zákona).

4. Stavebný úrad môže z rozhodnutia o stavebnej uzávere v odôvodnených prípadoch a po
dohode s dotknutými orgánmi povoliť výnimku zo stavebného zákazu alebo z obmedzenia
niektorých činností v území.
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IV.
Námietky účastníkov konania:
V konaní boli uplatnené námietky účastníka konania Istrochem Reality, a.s., so sídlom
Nobelova 34, 836 05 Bratislava, vlastník niektorých pozemkov v predmetnej lokalite:
Cit:

· „Nesúhlasíme s vymedzením lokality v územnom konaní o stavebnej uzávery v lokalite
Nobelova, a to z dôvodu, že ako vlastník podstatnej časti pozemkov v danej lokalite
máme rozpracované viaceré zámery v rôznych stupňoch riešenia, ktoré sú v súhlase s
platným Územným plánom mesta a ktoré zabezpečia lepšiu využiteľnosť a optimálny
rozvoj danej lokality.

· Požadujeme úpravu hranice riešeného územia tak, že z lokality stavebnej uzávery budú
vypustené 4 ucelené bloky územia:

1. Štadión - parcely Č. 13443/1; 13440/9; 13512/3; 13512/7;
2. Nobelova - parcely Č. 13440/27,28,29,30,31 ,32,33,34,35,36,37; 13440/46,49,50,51,

52,53,54,55; 13433/1; 13442/12; 13442/7; a Trojdomy - parcela Č. 134444/10;
3. Kórea - parcely č. 12787/1; 12782/70; 12782/69; 12782/68; 12782/142;

Ich zahrnutie do vyhlásenia stavebnej uzávery bude predstavovať výrazný negatívny yplyy na
ďalšie funkčné a priestorové usporiadanie, možnosti rozvoj daného územia, kvalitu bývania,
využívania územia a plnohodnotného života obyvateľov danej lokality.

· Zo spomínaných zámerov na pozemkoch v našom vlastníctve prikladáme už
vypracované štúdie a zámery funkčného využitia:

o Zámer revitalizácie územia štadiónu Nobelova - štúdia
(športové zariadenia a zázemie) - (príloha č. BJ)

o     Projekt organizácie stacionárnej dopravy Nobelova, Trojdomy - štúdia -
(príloha Č. B2)
o     Zonácia územia Kórea - štúdia (nehlučné výroby a skladové priestory) -
(príloha č.B3)

· Zámery revitalizácie a rozvoja na pozemkoch vo vlastníctve našej spoločnosti sú plne v
súlade s platným Územným plánom mesta. Časť z nich je dokonca priamo v danom ÚP
určená ako rozvojové územie, ktorého rozvoj by vyhlásenie stavebnej uzávery
znemožnilo. Z vyššie uvedeného márne teda za to, že na spomínaných parcelách nemá
vyhlásenie stavebnej uzávery reálne opodstatnenie.

Zo strany našej spoločnosti v minulosti bol a aj naďalej pretrváva eminentný záujem a ochota
spolupracovať s mestskou časťou BANM, pri konzultáciách a zosúladení smerovania v
otázkach riešenia Územného plánu zóny Nobelova.
Vzhľadom na vyššie uvedené, považujeme naše námietky za zásadné!“
Ostatní účastníci konania v konaní nevzniesli ďalšie námietky.

V.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Námietky účastníka konania Istrochem  Reality,  a.s.,  so  sídlom  Nobelova  34,  836  05  Bratislava,
vlastníka niektorých pozemkov v predmetnej lokalite stavebný úrad v územnom konaní vyhodnotil
ako neopodstatnené.

Odôvodnenie

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ako príslušný orgán územného plánovania, v
súlade s § 19b ods. (1) písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") začala s prípravnými
prácami a dňa 1.04.2016 zverejnila oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej
dokumentácie „Územný plán zóny Nobelova“ (ďalej len ÚPNZ) spôsobom v mieste obvyklým.
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Návrh zadania ÚPNZ bol v zmysle § 20 ods. 2) stavebného zákona prerokovaný
v termíne od 6. februára do 7. marca 2017.

Hranica riešeného územia „Nobelova“ je vymedzená:
· východnou a severovýchodnou hranicou areálu Istrochemu, prístupová

komunikácia do administratívnej budovy Istrochemu, Nobelova ulica,
· juhozápadnou a severozápadnou hranicou železničného telesa, Železničná

stanica Nové Mesto – Predmestie, ulica Staré ihrisko a Odborárska ulica
Územné konanie o stavebnej uzávere bolo začaté z vlastného podnetu stavebného

úradu, nakoľko môže byť budúce využívanie územia, v ktorom sa obstaráva územný plán zóny
"Nobelova", alebo jeho organizácia sťažené alebo znemožnené. Stavebný úrad oznámil začatie
konania verejnou vyhláškou všetkým jeho účastníkom a dotknutým orgánom jednotlivo listom
č. 2006/2017/UKSP/SILJ-ozn zo dňa 19.05.2017.

Stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania. Stavebný úrad v oznámení o začatí
konania upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a pripomienky si môžu
uplatniť v lehote 45 dní odo dňa jeho doručenia, že na neskôr podané námietky a pripomienky
sa neprihliadne a že v odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré
nebudú uplatnené v prvo stupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Stavebný úrad ďalej v oznámení o začatí konania upozornil dotknuté orgány, že ak neoznámia
v určenej alebo predlženej lehote svoje stanoviská, má sa za to, že z hl'adiska nimi sledovaných
záujmov súhlasia.
V zákonom stanovenej lehote voči územnému konaniu o stavebnej uzávere boli vznesené
námietky účastníka konania - Istrochem Reality, a.s., so sídlom Nobelova 34, 836 05
Bratislava, vlastník niektorých pozemkov v predmetnej lokalite:
Cit:

· „Nesúhlasíme s vymedzením lokality v územnom konaní o stavebnej uzávery v lokalite
Nobelova, a to z dôvodu, že ako vlastník podstatnej časti pozemkov v danej lokalite
máme rozpracované viaceré zámery v rôznych stupňoch riešenia, ktoré sú v súhlase s
platným Územným plánom mesta a ktoré zabezpečia lepšiu využiteľnosť a optimálny
rozvoj danej lokality.

· Požadujeme úpravu hranice riešeného územia tak, že z lokality stavebnej uzávery budú
vypustené 4 ucelené bloky územia:

4. Štadión - parcely Č. 13443/1; 13440/9; 13512/3; 13512/7;
5. Nobelova - parcely Č. 13440/27,28,29,30,31 ,32,33,34,35,36,37; 13440/46,49,50,51,

52,53,54,55; 13433/1; 13442/12; 13442/7; a Trojdomy - parcela Č. 134444/10;
6. Kórea - parcely č. 12787/1; 12782/70; 12782/69; 12782/68; 12782/142;

Ich zahrnutie do vyhlásenia stavebnej uzávery bude predstavovať výrazný negatívny yplyy na
ďalšie funkčné a priestorové usporiadanie, možnosti rozvoj daného územia, kvalitu bývania,
využívania územia a plnohodnotného života obyvateľov danej lokality.

· Zo spomínaných zámerov na pozemkoch v našom vlastníctve prikladáme už
vypracované štúdie a zámery funkčného využitia:

o Zámer revitalizácie územia štadiónu Nobelova - štúdia
(športové zariadenia a zázemie) - (príloha č. BJ)

o     Projekt organizácie stacionárnej dopravy Nobelova, Trojdomy - štúdia -
(príloha Č. B2)
o     Zonácia územia Kórea - štúdia (nehlučné výroby a skladové priestory) -
(príloha č.B3)

· Zámery revitalizácie a rozvoja na pozemkoch vo vlastníctve našej spoločnosti sú plne v
súlade s platným Územným plánom mesta. Časť z nich je dokonca priamo v danom ÚP
určená ako rozvojové územie, ktorého rozvoj by vyhlásenie stavebnej uzávery
znemožnilo. Z vyššie uvedeného márne teda za to, že na spomínaných parcelách nemá
vyhlásenie stavebnej uzávery reálne opodstatnenie.

Zo strany našej spoločnosti v minulosti bol a aj naďalej pretrváva eminentný záujem a ochota
spolupracovať s mestskou časťou BANM, pri konzultáciách a zosúladení smerovania v
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otázkach riešenia Územného plánu zóny Nobelova.
Vzhľadom na vyššie uvedené, považujeme naše námietky za zásadné!“
Stavebný úrad k vyššie uvedeným námietkám uvádza:

Hranice územia vymedzeného pre konanie o stavebnej uzávere sú zhodné s hranicami
územia, pre ktoré sa obstaráva „Územný plán zóny Nobelova“.

Podľa § 39d ods. (1) stavebného zákona, rozhodnutím o stavebnej uzávere sa vymedzuje
územie, v ktorom sa dočasne zakazuje alebo obmedzuje stavebná činnosť, najmä ak by mohla
sťažiť alebo znemožnoť budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu podl'a
pripravovaného územného plánu.

Územný plán zóny o. i. ustanovuje zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového
usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického
vybavenia územia. Nakoľko územný plán zóny vychádza z platného územného plánu obce
(najmä jej záväznej časti), územný plán zóny musí byť v súlade s územným plánom obce ako aj
územným plánom regiónu a Koncepciou územného rozvoja Slovenska. Tento súlad je v
procese obstarávania územného plánu zóny zabezpečený prostredníctvom stanoviska orgánu
územného plánovania, ktorý je nadradeným schvaľujúcim orgánom (okresný úrad v sídle kraja)
orgánu územného plánovania (mestskej časti v zmysle čl. 42 písm. d) Štatútu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy), ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu zón.
Nakoľko územný plán zóny ustanovuje podrobnejšie priestorové usporiadanie a funkčné
využitie územia a do doby, kedy by bol schválený územný plán zóny (vyhlásením jeho
záväznej časti všeobecným záväzným nariadením) by sa mohlo sťažiť alebo znemožniť budúce
využívanie územia (podľa pripravovaného územného plánu zóny), stavebná uzávera umožňuje
dočasne zakázať alebo obmedziť stavebnú činnosť.

Čo sa týka priložených zámerov a štúdií stavebný úrad uvádza:
Podľa § 4 ods. (1) stavebného zákona, Urbanistická štúdia rieši čiastkové problémy v

území. Spracúva sa pri príprave územného plánu ako návrh koncepcie priestorového
usporiadania a funkčného využívania územia alebo na spodrobnenie alebo overenie územného
plánu a pri zmene a doplnkoch územného plánu, alebo na riešenie niektorých špecifických
územno-technických, krajinno-ekologických, environmentálnych, urbanistických alebo
architektonických problémov v území ako podklad pre územné rozhodovanie, alebo ak to
ustanovuje osobitný predpis.

Podľa § 4 ods. (2) stavebného zákona, Urbanistickú štúdiu obstaráva spravidla orgán
územného plánovania. Môže ju však obstarať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
podľa § 2a alebo na jej obstaranie finančne prispieť každý, kto prejaví o jej obstaranie záujem.

Podľa § 4 ods. (3) stavebného zákona, Obsah a rozsah urbanistickej štúdie sa určuje v
jej zadaní, na ktoré dáva súhlas orgán územného plánovania, ktorý garantuje štátne,
regionálne, resp. komunálne záujmy. (V tomto prípade Mestská časť Bratislava – Nové Mesto)

Zámery vlastníkov pozemkov v predmetnom území je potrebné uplatniť pri procese
prekovania územného plánu zóny.

Podľa § 23 ods. (3) stavebného zákona, Obec je povinná návrh územného plánu zóny
prerokovať s vlastníkmi pozemkov, na ktoré sa navrhujú zastavovacie podmienky, regulatívy
neprípustného funkčného využívania pozemkov alebo stavebná uzávera, a s vlastníkmi stavieb
verejného dopravného a technického vybavenia riešeného územia.

Podľa §23 ods. (4) stavebného zákona, Obec vyhodnotí stanoviská k územnému plánu
zóny v spolupráci so spracovateľom. Tie stanoviská osôb podľa odseku 3, ktoré nemožno
zohľadniť, prerokuje s tými, ktorí ich uplatnili, ak sa bezprostredne týkajú ich vlastníckych práv
alebo iných práv k pozemkom alebo k stavbám.

V konaní k vydaniu územného rozhodnutia o stavebnej uzávere sa súhlasne vyjadrilo
Hlavné mesto SR Bratislava záväzným stanoviskom č. MAGS OUIC 38086/17-46505 zo dňa
10.08.2017. Bez pripomienok sa vyjadrili: Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia
geológie a prírodných zdrojov stanoviskom č. 5989/2017-5.3 23810/2017 zo dňa 29.05.2017,
Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, oddelenie
pozemných komunikácií stanoviskom č. OU-BA-OCDPK2-2017/059037 zo dňa 31.05.2017,
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Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. stanoviskom č. CSSVPOZBA248/2017/82 zo dňa
28.06.2017, Bratislavský samosprávny kraj stanoviskom č. 06135/2017/SM-2 zo dňa
12.06.2017, Obvodný banský úrad v Bratislave stanoviskom č. 2-1528/2017 zo dňa
02.06.2017, Bratislavská teplárenská, a.s. stanoviskom č. 01478/Ba/2017/3410-2 zo dňa
30.05.2017 a Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany
a krízového plánovania stanoviskom č. OU-BA-OKR1-2017/059159 zo dňa 31.05.2017.

Stavebný úrad v územnom rozhodnutí vymedzil územie, v ktorom sa dočasne zakazuje
stavebná činnosť a určil podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä
súlad  s  cieľmi  a  zámermi  pripravovaného  územného  plánu  zóny  "Nobelova"  tak,  aby  sa
nemohlo sťažiť alebo znemožniť jeho budúce využívanie a jeho organizácia. Zároveň rozhodol
o námietkach účastníkov konania.

Stavebný úrad, ako orgán príslušný na rozhodnutie vo veci, sa podrobne zaoberal
uvedenou vecou, v konaní postupoval v súlade s príslušnými hmotnoprávnymi a
procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom konaní a stavebným
zákonom, ako aj príslušnými vyhláškami Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky, zabezpečil procesné práva účastníkov konania, dostatočne zistil skutkový stav veci,
a preto 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 (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 vymedzenia územia stavebnej uzávery M 1:10000
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Doručuje sa:

Účastníkom konania:
1. právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom, alebo

stavbám v predmetnom území - doručenie verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na Junáckej ul. č.1, Bratislava po dobu 15 dní

Dotknutým organizáciám:
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192,81499 Bratislava
3. MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
4. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody

a vybraných zložiek životného prostredia, (orgán ochrany prírody a krajiny, orgán štátnej
vodnej správy, orgán odpadového hospodárstva), Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

5. Okresný úrad Bratislava, Odbor krízového riadenia, Tomášikova 46,83205 Bratislava
Bratislava

6. Okresný úrad Bratislava, Pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
7. Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46,

832 05 Bratislava
8. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
9. MDVRR SR, Námestie slobody č. 6, P. O. BOX 100,81005 Bratislava
10. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
11. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28,81762 Bratislava
12. Telefónica Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava
13. UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Ševčenkova 36,85101 Bratislava
14. SWAN, a. s., Borská 6,841 04 Bratislava
15. Siemens, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
16. OLO, a. s., Ivánska cesta 22,821 04 Bratislava
17. Towercom, a. s., Cesta na Kamzík 14,831 01 Bratislava
18. Dopravný podnik Bratislava, a. S., Olejkárska 1, 81452 Bratislava
19. Krajské riaditel'stvo policajného zboru v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát,

Špitálska 14, 81228 Bratislava
20. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave,

Ružinovská 8, P. O. BOX 26,82009 Bratislava
22. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P. O. BOX 106, 820 05 Bratislava
23. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova ul. Č. 17, 811 04 Bratislava
24. Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská 21/A, 82905 Bratislava
25. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48,82646 Bratislava
26. Slovenský plynárenský priemysel- distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
27. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6,81647 Bratislava
28. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/ A, 824 84 Bratislava
29. Obvodný banský úrad, Mierová 19, 82105 Bratislava
30. MO SR, Kutuzovova 8,83247 Bratislava
31. MO SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3,83247 Bratislava
32. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36,817 15 Bratislava
33. Štátna ochrana prírody SR - Regionálne centrum ochrany prírody v Bratislave, Mlynská

dolina 1, 811 04 Bratislava
34. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
35. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy,
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Klemensova 8, 811 09 Bratislava
36. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia železničných tratí a stavieb, Bratislavská

2/A, 917 02 Trnava
37. Železnice SR, Železničné telekomunikácie Bratislava, Kováčska 3,83206 Bratislava
38. MV SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Pribinova 2, 81272·

Bratislava
39. Generálny investor Bratislavy - GIB, Záporožská 5,85292 Bratislava
40. Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava, Uršulínska 9,811 01 Bratislava
41. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2,

842 17 Bratislava
42. Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská ul. 29, 825 63 Bratislava
43. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
44. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
45. Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 821 08 Bratislava

Doručuje sa za účelom vyvesenia:
46. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát, TU

Potvrdenie dátumu zverejnenia:

   Dátum vyvesenia: Dátum zvesenia:




