
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka 1, 83291 Bratislava 3

3094/2018/UKSP/HAVK- 31                      Bratislava 19.07.2018

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 stavebného konania. podľa § 66 stavebného zákona a § 46
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny
poriadok“) rozhodla, že

p o v o ľ u j e

stavbu: „OC Matrix Mall“ pozostávajúcu z objektovej skladby:

SO 11 Obchodné centrum, administratíva,
SO 21 Skladovanie odpadov,
SO 22 Reklamný pilier,
SO 32 Sadové úpravy,
SO 411 Vodovodná prípojka,
SO 412 Areálový rozvod vody,
SO 421 Kanalizačná prípojka,
SO 422 Areálová kanalizácia splašková,
SO 51 Napojenie objektov na NN,
SO 52 Vonkajšie areálové osvetlenie,
SO 53 Trafostanica,
SO 54 Zemná káblová prípojka NN,
SO 55 Cestná svetelná signalizácia - úprava,
SO 56 Prekládka optických káblov SITEL,
SO 57 Prekládka verejného osvetlenia
na ulici Magnetová-Vajnorská  v Bratislave, na pozemkoch parc.č. 13628/1,2,3,4,5,6 , 13629,
13630, 13631 a 13632 v k. ú. Nové Mesto stavebníkovi TLD, s.r.o. IČO: 36 378 020  so
sídlom Bajkalská 25/A, 825 03 Bratislava (ďalej len "stavebník“).
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Popis stavby:
SO 11 - Obchodné centrum, administratíva:
Objekt obchodného centra je navrhnutý v základnom module 12x24m ako prevažne
jednopodlažný. V časti šírky 12,0 m je objekt navrhnutý ako dvojpodlažný, s priečnou
nadstavbou, kde budú riešené kancelárie, administratíva. Svetlá výška objektu 7,0 m
umožňuje variabilné využitie vo vertikálnom smere, umožňuje rozdelenie na dve podlažia.
Táto základná konštrukcia bude stabilná, nemenná a variabilita bude umožnená vkladaním
modulov montovateľnej, rozoberateľnej oceľovej konštrukcie, ktorá umožní vytváranie
oddelených jednopodlažných resp. dvojpodlažných priestorov. Fasáda parteru bude ustúpená
smerom dovnútra, v nej smerom k Vajnorskej ulici situované jednotlivé vstupy do budovy.
Obvodový plášť smerom k Vajnorskej ulici bude tvorený veľkorozmerovým presklením,
zadná a bočné fasády obložené systémovými metalickými panelmi.

SO 2 1 - Skladovanie odpadov
Navrhovaná oceľová rámova konštrukcia, systém oceľových stĺpov a ich prepojenie profilmi
v hornej a dolnej úrovni(uzavreté profily 100/100/3mm). Výplne s ťahokovom osadeným
v oceľových rámoch (L-profil). Uzamykateľné dvere z rovnakého materiálu. Objekt
zastrešený plochou strechou z trapézového plechu v sklone 3°. Podlaha stojiska asfaltová
s plynulým prechodom na úrovni komunikácie.

SO 2 2 - Reklamný pilier
Navrhovaná oceľová rámová konštrukcia, systém oceľových stĺpov a ich prepojenie L
profilmi spôsobom stojatého priehradového nosníka. Rozmery piliera sú 1,5 x 1,5m, výšky
12,5 m. nosná oceľová konštrukcia bude kotevná do základu rozmerov 3x3 m, hĺbky 2,5 m.

SO 3 2 - Sadové úpravy
Existujúca zeleň – vzrastlé stromy, bude doplnená výsadbou nových. V severnej časti,
v miestach parkingu pre návštevníkov, výsadba stromov do spevnenej plochy s mrežou.
V južnej časti budú vysadené stromy v trávniku, v zelenom ostrovčeku oddeľujúcom parking
zamestnancov a zásobovanie. Ďalšie stromy budú vysadené po obvode areálu, doplnené
solitérnymi kríkmi. V priestoroch medzi komunikáciou, chodníkmi a parkovacími státiami je
navrhnutý trávnatý pás.

SO 4 1 1 - Vodovodná prípojka
Potrubie vodovodnej prípojky navrhované ako liatinové, DN 100, bude napojené na existujúci
vodovod DN 200, vedený v chodníku Magnetovej ulice. Napojenie realizované pomocou
navŕtavacieho pásu DN200/100. Trasa prípojky v dĺžke 7,4 m (po vodomer) bude priama,
kolmá na exist. vodovod.  Potrubie bude ukončené v novej vodomernej šachte umiestnenej
6,3 m od bodu napojenia, s centrálnym meraním odberu vody.

SO 4 1 2 - Areálový rozvod vody
Potrubný rozvod areálového vodovodu je v celej dĺžke navrhnutý z tlakových
polyetylénových (HD-PE) rúr v dimenzii DN 100, DN 80 a DN 50 mm, PE-100, SDR17,6 pre
PN 10, v celkovej dĺžke 135,5 m.

SO 4 2 1 - Kanalizačná prípojka
Potrubný rozvod kanalizačnej prípojky je navrhnutý v dimenziách DN 200 z plastových PP
rúr hladkých (príp. PVC), kruhová tuhosť SN10. Trasa prípojky bude cca 3,7 m, priamo
kolmá  na existujúci zberač DN 1000.
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SO 4 2 2 - Areálová kanalizácia splašková
Potrubný rozvod areálovej kanalizácie je navrhnutý v dimenziách DN 200 z plastových PP rúr
hladkých (príp. PVC), kruhovej tuhosti SN 10, v celkovej dĺžke 132,7 m.

SO 5 1 - Napojenie objektov na NN
Podľa technickej správy v PD – E5-1.1

SO 5 2 - Vonkajšie areálové osvetlenie
Podľa technickej správy v PD – E5-2.1

SO 5 3 - Trafostanica
Podľa technickej správy v PD – E5-3.1

SO 5 4 - Zemná káblová prípojka VN
Podľa technickej správy v PD – E5-4.1

SO 5 5 - Cestná svetelná križovatka- úprava
Podľa priloženej PD.
SO 5 6  - Prekládka optických káblov SITEL
Podľa technickej správy v PD – E-6-01.

SO 5 7 - Prekládka verejného osvetlenia
Demontáž 2ks existujúcich stožiarov verejného osvetlenia (VO), nahradené 3ks nových
stožiarov VO, rovnakého typu ako pôvodné s rovnakou výškou a rovnakými svetelnými
zdrojmi.

Základné kapacity stavby:
Plocha pozemku: 11 280 m2
Zastavaná plocha: 3279,2 m2
Úžitková plocha: 3 592,1 m2
Počet parkovacích miest:  99

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba sa povoľuje podľa územného rozhodnutia

č. 6961/2016/ÚKSP/POBAa924/2017/UKSP/POBA-UR-7 zo dňa 18.07.2017,
rozhodnutie nadobudlo právnu moc dňa 18.08.2017  a podľa zakreslenej stavby v kópii
z katastrálnej mapy v mierke 1:500, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uvedeného
rozhodnutia  pri rešpektovaní podmienok jednotlivých rozhodnutí.

2. Stavba výkopu stavebnej jamy a zariadenia staveniska sa povoľuje  na pozemkoch parc.č.
13628/1,2,3,4,5,6 , 13629, 13630, 13631 a 13632 v k.ú. Nové Mesto (LV č. 360
vo vlastníctve stavebníka).

3. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie spracovanej  Ing. arch.
Ľubomírom Mezovským - APROX s.r.o., Moskovská 7, 811 08 Bratislava vo máji 2017
overenej v stavebnom konaní, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú
byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Stavebník musí
zabezpečiť, aby počas celej doby výstavby bola na stavbe k dispozícii príslušná
projektová dokumentácia overená stavebným úradom, stavebné povolenie a stavebný a
montážny denník potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného
dohľadu.
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4. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby a všetkých inžinierskych sietí
podľa situácie overenej v územnom a v stavebnom povolení a rozhodnutia o umiestnení
stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou. Stavebník je povinný v rámci
povolenej stavby dodržať vytýčené právne hranice stavebného pozemku.

5. Stavebník sa nesmie bez osobitného povolenia stavebného úradu odchýliť od overenej
dokumentácie, ako aj overeného osadenia stavby.

6. Stavebník je povinný do 15 dní po ukončení  výberového konania oznámiť stavebnému
úradu meno, /názov/, adresu, /sídlo/ zhotoviteľa stavby a zabezpečenie odborného vedenia
stavby –stavbyvedúceho. Bez zabezpečenia  odborného vedenia stavby nesmie byť začaté
zo stavebnými prácami.

7. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác.
8. Stavebník je povinný mať na stavenisku počas celej doby výstavby projektovú

dokumentáciu overenú stavebným úradom, potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon
štátneho stavebného dohľadu a viesť o stavebných prácach stavebný a montážny denník,
súčasťou ktorého je tiež prehľadný záznam o osobách pomáhajúcich na stavbe

9. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom
prístup na stavenisko a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu na stavbe. V prípade, že sa
na stavenisku vyskytnú závady ohrozujúce bezpečnosť a zdravie osôb, je stavebník
povinný ohlásiť ich stavebnému úradu.

10. Stavba bude ukončená najneskôr do 24  mesiacov od začatia stavby. V prípade, že nie je
možné z vážnych dôvodov stavbu dokončiť v určenej lehote, stavebník požiada stavebný
úrad o predĺženie lehoty na ukončenie stavby pred jeho uplynutím s uvedením dôvodu
podľa § 68 stavebného zákona.

11. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti
práce a technických zariadení, dbať o bezpečnosti práce a technických zariadení pri
stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

12. Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok , ktorý je podľa
osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o overení
požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží stavebník stavebnému úradu pri
ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním v rámci kolaudačného konania stavby .

13. Stavebník je povinný bezodkladne ohlásiť povoľujúcemu stavebnému úradu a Krajskému
pamiatkovému úradu v  Bratislave výskyt  zvláštnych  predmetov  a iných  vecí, ktoré sa
objavili  pri výkopoch a ktoré môžu  mať  pamiatkový  alebo  archeologický  charakter  a
vyčkať na ďalšie dispozície uvedených orgánov. Nálezca alebo osoba zodpovedná
za vykonávanie prác (podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu -pamiatkového zákona) oznámi nález a nález ponechá bezo zmeny až
do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Bratislava alebo ním poverenou odborne
spôsobilou osobou.

14. Skladovanie stavebného materiálu počas realizácie stavby na verejných priestranstvách,
t.j. na uliciach, námestiach, chodníkoch a podobne nie je povolené. O povolenie
na zaujatie verejného priestranstva je nutné požiadať Mestskú časť Bratislava - Nové
Mesto.

15. Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením
stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti odo dňa, keď nadobudlo
právoplatnosť. Stavebník môže požiadať stavebný úrad o predĺženie platnosti stavebného
povolenia (v súlade s §67, 69 stavebného zákona) na základe odôvodnenej žiadosti
podanej správnemu orgánu pred uplynutím uvedenej lehoty. Žiadosť musí byť podaná
v dostatočnom časovom predstihu tak, aby o žiadosti bolo možné právoplatne rozhodnúť
pred uplynutím doby jeho platnosti.
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16. Stavebné rozhodnutie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych
nástupcov stavebníka a ostatných účastníkov konania podľa §70 stavebného zákona.

17. So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť
(§52 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov)..

18. Stavenisko musí  (§ 43i ods.3 stav. zákona):
- byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu

života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením,
- byť označené ako stavenisko s uvedením údajov o stavbe. Stavebník je povinný

pred začatím stavby umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko tabuľu
primeraných rozmerov, na ktorej uvedie:
a/ označenie stavby  (druh a účel)
b/ označenie stavebníka
c/ zhotoviteľa stavby (meno zodpovedného stavebného vedúceho /stavebný dozor)
d/ termín začatia a ukončenia stavby
e/ stavebný úrad kedy stavbu povolil   (číslo a dátum právoplatného stavebného
povolenia)
tabuľu ponechá na stavenisku až do kolaudácie,
- mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie
na prísun stavebných výrobkov, odvoz zeminy a stavebného odpadu, ktorý sa musí
čistiť,

- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a
umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku. Stavebník  je
povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku ku ktorému má vlastnícky
alebo iný právny vzťah,

- mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu na riadenú skládku. Stavebník ku
kolaudácii doloží doklady o množstve a spôsobe  zneškodnenia odpadu zo stavby
(prevzatie zmluvnou stranou), pričom budú dodržané ust. zákona o odpadoch a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN hl. m. SR Bratislavy
o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a  drobnými  stavebnými odpadmi na území hl. m.
SR Bratislavy, VZN MČ Bratislava -Nové Mesto o dodržiavaní poriadku a čistoty,

- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, mať vybavenie
potrebné na vykonávanie stavebných prác a pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

- byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí
na stavenisku a v jeho okolí  ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia, ochrana
životného prostredia podľa osobitných predpisov.

19. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

Podmienky pre uskutočnenie zemných prác:
- 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
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- preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce,
s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenie technického vybavenia  územia
a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

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

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

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

- po obnažení všetkých inžinierskych sietí je potrebné prizvať správcov a prerokovať
s nimi navrhnutý spôsob ich úprav a ochrany.

napojenie na verejné inžinierske siete je potrebné odsúhlasiť s príslušnými správcami
inžinierskych sietí.
Podmienky pre uskutočnenie stavby vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:
1.) Okresný úrad Bratislava, odbor Starostlivosti o životné prostredie, č. OÚ-BA-
OSZP3-2017/84768-1/DAD zo dňa 23.10.2017:

 1. Držiteľ odpadov je povinný:
· zhromažďovať vytriedené odpady podľa druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením,

odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom
· 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 vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z.
o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

· ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa § 3 vyhl. MˇP SR č. 366/2015 Z. z.
na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 cit. vyhl. 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
veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí hneď odviesť k oprávnenému odberateľovi.

 3. Držiteľ odpadov pred začatím stavebných prác predloží tunajšiemu úradu spôsob
nakladania s odpadom 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05.
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 Ku kolaudačnému konaniu je potrebné doložiť záväzné stanovisko tunajšieho úradu podľa §
99 ods. 1 písm. b bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie stanoviska je potrebné
doložiť doklad preukazujúci spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j. vážne lístky
o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov podľa tohto vyjadrenia,
príjmové doklady, faktúru). V dokladoch musí byť taxatívne označená stavby, z ktorej odpad
pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený
originál uvedených dokladov.
2.) Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, č. 123/SK/2016/Ko zo dňa 23.10.2017:
- presklené dvere a sklené plochy musia byť označené kontrastným pásom širokým najmenej
50mm vo výške 1400 až 1600mm.
3.) OTNS a.s., č. 787/2017 zo dňa 11.12.2017:

· Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené  zariadenia, je
žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že
zabezpečí:

· Pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s.
v súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa
STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33
3300.

· Realizáciu výkopových prác min. 1,5m od osi trasy zemných telekomunikačných
vedení a zariadení /ochranné pásmo je 0,5m /požadujeme vykonávať zásadne ručným
spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle § 66, § 67 a § 68 zákon
č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti
telekomunikačných káblov je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble
zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu.

· Jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej
objednávky spoločnosti na adresu: OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava,
swansiete@otns.sk, pri objednávke je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dňa,
priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom.

· Nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná
ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú
umiestňovať  skládky materiálov a stavebnej sute.

· Vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je
dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo
pracovného času /uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/a tým
zabezpečiť  ich plynulú prevádzky schopnosť.

· Oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou
na možnú polohovú odchýlku +/- 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej
polohy na povrchu terénu.

· V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie optických káblov,
je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS. Všetky práce
spojené s ochranou káblov budú zrealizované na náklady investora.

· Žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS, a.s., prizvaný ku kontrole a prevzatiu
odkopaných trás ešte pred zásypom rýh: optika@otns.sk

· Stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov).
· Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s.,

4.) SITEL, s.r.o., č. 872/2017 zo dňa 21.09.2017:
2.1. Pred začatím stavebných prác – výstavby obchodného centra – zrealizovať prekládku
a ochranu HDPE rúr a optických káblov v zmysle našej technickej správy – projektu
prekládky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto vyjadrenia.
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2.2. Vzhľadom na náročnosť prác v ochrannom  pásme optických káblov počas prevádzky
bude prekládku a ochranu HDPE rúr a optických káblov realizovať výlučne spoločnosť
SITEL, s.r.o. ako stavebník pôvodnej telekomunikačnej trasy na náklady investora.
2.3. Za akékoľvek porušenie telekomunikačnej trasy HDPE rúr a optických káblov je
zodpovedný stavebník.
5.) Istrochem Reality, a.s., č. 220/IRE/2018 zo dňa 17.04.2018:
· Pri výstavbe bude rešpektované zariadenie vodovodu DN 800 patriace spoločnosti

Istrochem Reality, a.s., trasované v záujmovej oblasti – viď príloha, s pásmom ochrany
2,5m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany, vychádzajúc
od skutočne zameranej polohy;

· V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať  stavby, konštrukcie
alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup
k vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty,
umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy;

· Z dôvodu určenia presnej polohy potrubia DN 800 vzhľadom na navrhovanú stavbu musí
byť zrealizované vytýčenie smeru a výšky vodovodu, pričom doklad o vytýčení vodovodu
žiadame doložiť k žiadosti pre stavebné konanie stavby;

· Umiestnenie navrhovaných stavieb žiadame navrhnúť s ohľadom na presné vytýčenie
a zameranie vodovodu DN 800, nakoľko sa jedná o hlavný privádzač vody do areálu
Istrochem Reality, a.s. a jeho poškodením hrozia podstatné škody na výrobe a predaji;

· Stavby nebudú zasahovať na pozemky vo vlastníctve Istrochem Reality, a.s.;
· V prípade poškodenia pozemkov, resp. inžinierskych sietí vo vlastníctve Istrochem

Reality, a.s. je stavebník povinný ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady bez
možnosti refakturácie. Uvedeným nie je dotknuté uplatňovanie si náhrady škôd
spôsobených prevádzkovaním inžinierskych sietí a pozemkov vo vlastníctve Istrochem
Reality, a.s..

6.) Západoslovenská distribučná, a.s., zo dňa 18.12.2017:
1. Navrhovaná voľne stojaca odberateľská  transformačná stanica s transformátorom
630kVA (bloková) bude pripojená zaslučkovaním na 22kV káblové vedenie linky č. 416
káblami typu NA2XS2Y 3x1x240mm2 v úseku medzi trafostanicami TS 1143 – 000 a TS
1381- 000.
a) rozvádzač VN bude vo vyhotovení 2x prívodné polia s odpínačmi pre slučku vedenia
linky č. 416, 1x vývodové pole na transformátor 630kVA.
b) do transformačnej stanice musí byť zabezpečený vstup pracovníkom Západoslovenská
distribučná, a. s. – zodpovedný investor.
c) meranie odberu elektrickej energie žiadame osadiť v univerzálnej skrini merania
v trafostanici. Umiestnenie elektromera a ostatných prístrojov tvoriacich meracie súpravy,
vrátane montáže a zapojenia, musí byť podľa platného predpisu „Pravidlá pre
prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie“ dostupnom na portáli
www.zsdis.sk . Meracie transformátory prúdu pre fakturačné meranie žiadame použiť
s prevodom 600/5A, triedy presnosti 0,5s.
d) žiadame vypracovať miestne prevádzkové predpisy novej trafostanice (MPP), ktoré
budú schválené u prevádzkovateľa. Bez predloženia (MPP) nebude nová trafostanica
pripojená z distribučného rozvodu spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..

2. Rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.
s.(silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma poda §43 zákona č. 251/2012 Z.z.
o energetike. V prípade, keď dôjde pri výstavbe k prácam v ochrannom pásme káblových
VN vedení č. 416, č. 416 a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce
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práce súvisiace so stavebnými prácami, je nutné vykonať poučenie (oboznámenie)
o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti káblových vedení VN.
3. Pred začatím zemných prác na energetických zariadeniach budovaných v tejto stavbe je
potrebné v navrhovaných trasách požiadať o vytýčenie a identifikovanie káblov v majetku
Západoslovenská distribučná, a. s.
4. Zemné práce – pri križovaní a súbehu zariadení spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a. s. žiadame vykonávať so zvýšenou opatrnosťou – ručným spôsobom. Pri
prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.
5. Pri prácach na kábloch a zariadeniach patriacich spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a. s. požiadať pracovníka RSS Bratislava, Hraničná 14 o technický dozor.
6. Budovanie elektroenergetických zariadení distribučného charakteru (VN prípojka)
zabezpečí spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. na základe Zmluvy o pripojení,
budovanie rozvodov NN a trafostanice zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.
7. V prípade, že novonavrhované energetické zariadenia, ktoré budú súčasť distribučného
rozvodu el. energie budú osadené na pozemku iného vlastníka, je potrebné riešiť
pred realizáciou predmetnej stavby majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre osadenie
týchto zariadení v zmysle platnej legislatívy, pričom nebude účtovaný prenájom po dobu
ich životnosti.
Pred realizáciou predmetnej stavby žiadame predložiť na odsúhlasenie projektovú
dokumentáciu stavebných objektov SO 5.3 Trafostanica a SO 5.4 Káblová prípojka VN
v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie a štruktúre spôsobilej na samostatné
užívanie (samostatné stavebné objekty, prevádzkové súbory). Súčasťou projektovej
dokumentácie bude koordinačný výkres (koordinácia realizácie energ. 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.

7.) Distribúcia SPP, a.s., č. TD/NS/0354/2017/An zo dňa 22.9.2017:
Všeobecné podmienky:

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných predpisov,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení
a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia
výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený
a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané
povolenie SPP-D,

- každé poškodenia zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť
ihneď ohlásené SPP-D,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená
za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského
zariadenia  uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až
150 000,- €.
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8.) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. č. 51523/2017/Mz zo dňa 22.11.2017:
Vodovodná prípojka
1. Požadujeme zrušiť pôvodnú vodovodnú prípojku v mieste napojenia na verejný vodovod.
2. Pred zrušením jestvujúcej vodovodnej prípojky požadujeme zabezpečiť odkopanie

jestvujúcej vodovodnej prípojky v mieste napojenia na verejný vodovod.
3. Požadovaný materiál vodovodnej prípojky DN 100 je tvárna liatina.
4. Vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomerom musí byť priama bez

lomov a nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať
vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by
mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody.

5. Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane
vnútorných rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor.

б. BVS si vyhradzuje právo na kontrolu realizácie prípojky bezprostredne pred jej
zasypaním v celej jej dĺžke.

20. Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného
vodovodu, vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie byť
situovaná v blízkosti zdroja tepla, ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie teploty
pitnej vody.

21. Zasahovať do verejného vodovodu a vykonávať pripojenie na verejný vodovod môžu len
tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.

Vodomerná šachta
1. Vodomerná šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené meradlo -

vodomer. Vodomer je súčasťou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve BVS.
2. Vodomerná šachta umiestnená na parcele č. 13632 musí byť stavebne a priestorovo
vyhovujúca požiadavkám BVS, t.j. vybudovaná a dokončená ešte pred realizáciou
vodovodnej prípojky a montáže vodomeru.
3. Usporiadanie novej vodomemej šachty a vodomernej zostavy je potrebné realizovať
podľa priloženej schémy.
4. Vodomernú šachtu žiadame umiestniť na trase vodovodnej prípojky bez smerových

lomov, dlhšou stranou v smere prípojky v maximálnej vzdialenosti 10 m od miesta
napojenia na verejný vodovod.

5. Majiteľ je povinný vodomernú šachtu zabezpečiť tak, aby nedošlo k mechanickému
poškodeniu meradla a v zimnom období ochrániť meradlo proti zamrznutiu.

6. Vodomemá šachta žiadnym spôsobom nesmie ohrozovať bezpečnosť a ochranu zdravia
zamestnancov vykonávajúcich činnosti spojené s odčítaním vodomerov, výmenou
vodomerov, opravami vodomemých zostáv a inými prácami súvisiacimi s meradlom.

7. Vo vodomemej šachte je prísne zakázané skladovať akýkoľvek materiál nesúvisiaci s
prevádzkou vodomernej šachty.

Realizácia vodovodnej prípojky a montáž meradla - vodomeru
1. Náklady na zrušenie jestvujúcej vodovodnej prípojky znáša vlastník prípojky.
2. Náklady na realizáciu novej vodovodnej prípojky, montáž vodomeru ako aj údržbu

vodomemej šachty znáša vlastník prípojky.
V prípade splnenia podmienok uvedených vyššie je vlastník pripájanej nehnuteľnosti

povinný písomne požiadať BVS o kontrolu technickej pripravenosti na realizáciu vodovodnej
prípojky a montáž vodomeru.

Pre úspešné zrealizovanie vodovodnej prípojky je nevyhnutné splnenie všetkých „technických
podmienok“: vykopaná jama na vodovodnom potrubí tak, aby bolo možné uskutočniť
napojenie na verejný vodovod za dodržania všetkých bezpečnostných pravidiel, vykopaná
ryha od jamy po vodomernú šachtu a osadená vodomemá šachta príslušných rozmerov. Pri
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výkopoch pre napojenie prípojky na verejný vodovod miesto výkopu do pôvodného stavu
uvádza zákazník, resp. žiadateľ. Zároveň znáša náklady na všetky zemné práce.
Odvádzanie odpadových vôd požadujeme riešiť ako delený systém, odvedenie vôd
z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ požadujeme riešiť mimo splaškovú kanalizáciu a
spôsobom, ktorý vyhovuje konkrétnym hydrogeologickým podmienkam. Naša spoločnosť si
vyhradzuje právo kontroly spôsobu odvádzania týchto vôd. Do verejnej kanalizácie je možné
vypúšťať výlučne splaškové odpadové vody.
Kanalizačná prípojka
1. Nakoľko kanalizačná prípojka žiadateľa je prepojená s verejnou kanalizáciou

v správe BVS, kanalizačným potrubím, ktoré BVS k dnešnému dňu neprevádzkuje, resp.
nevlastní a z pohľadu BVS má toto potrubie charakter združenej kanalizačnej prípojky
(v prípade vzniku poruchy na tomto úseku BVS a.s. nezodpovedá za vzniknuté škody),
poruchy musia odstrániť na vlastné náklady obyvatelia napojení na toto kanalizačné
potrubie, resp. vlastník tohto potrubia.

2. Pripojenie na verejnú kanalizáciu cez cudziu kanalizačnú prípojku je možné iba
so súhlasom vlastníka predmetného kanalizačného potrubia.

3. Ak jestvujúca kanalizačná prípojka, príp. jej časť, nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť
realizovaná ich rekonštrukcia so súhlasom vlastníka.

4. Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky
zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

5. Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou
najvyššou prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č.3 Vyhlášky MŽP SR
č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných
vodovodov a verejných kanalizácií.

Stavebník je povinný na ochranu životného prostredia a osobitných záujmov dodržať
tieto podmienky:
- Znížiť negatívne vplyvy zo stavebných prác na životné prostredie v súlade s príslušnými

ustanoveniami zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä § 27-29.

- Dodržiavať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, stavebné práce, ktoré
svojimi účinkami obťažujú okolie a sú zdrojom hluku, exhalátov, otrasov a prachu, môže
stavebník vykonávať len pondelok až piatok v čase od 7,00 hod. do 18,00 hodiny

- Neporušovať hlavne v noci a v dňoch pracovného pokoja ústavné právo na primeraný
odpočinok a právo na priaznivé životné prostredie vyjadrené v zákone č. 460/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov – Piaty oddiel čl. 36 písm. e) a Šiesty oddiel – čl.44-ods.1.
V zmysle Všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu životného prostredia
v Bratislave č. 1/2005 zo dňa 13.1.2005, ktorou sa vykonáva akčný plán na zabezpečenie
kvality ovzdušia:

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

- zabezpečiť nepretržité prekrytie kontajnerov veľkoobjemových odpadov na stavbe pri ich
preprave.
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Platnosť stavebného povolenia:
Stavebné povolenie stráca platnosť  podľa § 67 ods. 2) stavebného zákona ak sa
so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť.

V konaní v zákonom stanovenej lehote podal námietku účastník konania Marián Viskup,
bytom Vajnorská 122, 831 04 Bratislava dňa 02.07.2018 pri nazeraní do spisového materiálu
stavby. Námietke stavebný úrad nevyhovel, z dôvodov uvedených v odôvodnení tohto
rozhodnutia.

O d ô v od n e n i e

Dňa 05.02.2018 stavebník TLD, s.r.o. IČO: 36 378 020  so sídlom Bajkalská 25/A,
825 03 Bratislava, ktorú právoplatne zastupuje INGPROJECT, s.r.o., so sídlom  Dunajská 48,
811 08 Bratislava,  požiadal o povolenie stavby „OC Matrix Mall, SO 11 Obchodné centrum,
administratíva, SO 21 Skladovanie odpadov, SO 22 Reklamný pilier, SO 32 Sadové úpravy,
SO 411 Vodovodná prípojka, SO 412 Areálový rozvod vody, SO 421 Kanalizačná prípojka,
SO 422 Areálová kanalizácia splašková, SO 51 Napojenie objektov na NN, SO 52 Vonkajšie
areálové osvetlenie, SO 53 Trafostanica, SO 54 Zemná káblová prípojka NN, SO 55 Cestná
svetelná signalizácia - úprava, SO 56 Prekládka optických káblov SITEL, SO 57 Prekládka
verejného osvetlenia,“ na pozemkoch parc.č. 13628/1, 2, 3, 4, 5, 6, 13629, 13630, 13631,
13632 v k.ú. Nové Mesto. Stavebník listom vlastníctva č. 360 preukázal, že stavebné
pozemky sú v jeho vlastníctve. Týmto dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba bola umiestnená územným rozhodnutím č.
6961/2016/ÚKSP/POBAa924/2017/UKSP/POBA-UR-7 dňa 18.07.2017, rozhodnutie
nadobudlo právnu moc dňa 18.08.2017  .

Stavebný úrad dňa 04.04.2018 oznámil listom č. 3094/2018/UKSP/HAVK začatie
stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a
organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil
od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery staveniska mu boli dobre
známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie
navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto
oznámenia, v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a
dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. Dňa 30.05.2018 stavebný úrad listom č.
3094/2018/UKSP/HAVK doposlal oznámenie o konaní účastníkom konania Vlastníci
bytového domu a NP Vajnorská 122, v Bratislave nakoľko predošlé oznámenie bolo zaslané
nesprávnej spoločnosti a nebolo zverejnené vo vchode bytového domu. Účastníci konania,
ktorým bolo oznámenie doposlané, mohli svoje námietky podať v lehote do 05.07.2018.
V konaní v zákonom stanovenej lehote podal námietku účastník konania Marián Viskup,
vo veci absencie dokumentu „Zhodnotenie vplyvu stavby na DO a insoláciu okolitých
objektov,“ v „B-Súhrnná technická správa“ v časti: B.1.B Vykonanné prieskumy a rozbory,
závery. K uvedenému stavebný úrad uvádza, že námietke nevyhovel, nakoľko dokument
nebol požadovaný v zmysle riešenia problému hlukového zabezpečenia stavby v rámci
územného konania, kde bolo predložené záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva Bratislava Hlavné mesto, ktorého podmienky sú zahrnuté v rozhodnutí
o umiestnení stavby č. 6961/2016/ÚKSP/POBA a 924/2017/UKSP/POBA-UR-7.



13

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a
organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov
a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky
zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné
technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení
predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by
bránili vydaniu stavebného povolenia stavby.

Ku stavbe okrem vyjadrení uvedených vo výroku rozhodnutia boli doložené
stanoviská týchto organizácií: Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia; Okresný
úrad Bratislava, OSŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia;
Slovak Telekom; Bratislavský samosprávny kraj; Krajský pamiatkový úrad Bratislava;
Hasičský a záchranný útvar Hlavného mesta SR Bratislavy; Slovenský zväz telesne
postihnutých; Dopravný úrad; Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave; Slovenský
vodohospodársky podnik, š. p.;  Dopravný podnik Bratislava; Technická inšpekcia, a.s..

Vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie podľa § 54
správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší stavebný úrad -
Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 83291 Bratislava pričom od volacím
orgánom je Okresný úrad Bratislava. Rozhodnutie je preskúmateľné po vyčerpaní riadneho
opravného prostriedku v správnom konaní.

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti

Bratislava - Nové Mesto

Správny poplatok vo výške 1210 € bol uhradený bankovým prevodom.

Doručí sa:
Účastníkom konania:
1. TLD s.r.o., Bajkalská 25 A. 825 03 Bratislava

Na adresu: INGPROJECT, s.r.o., Dunajská 48, 811 08 Bratislava
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Vajnorská 122, 831 04 Bratislava
     - verejnou vyhláškou, zverejnením vo vchode bytového domu
4. Austrotherm s.r.o., Magnetová 11, 831. 04 Bratislava
5. ERGON s.r.o., Podjavorinskej 6/B. 811 03 Bratislava
6. VALPEX s.r.o., Břeclavská 185, 691 01. Moravský Źižkov, Ćeská republika
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7. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava
8. ISTROCHEM Reality a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava
9. Miver s.r.o., Šafárikovo námestie 7, 811 02 Bratislava

Na vedomie:
Dotknutým orgánom
1. BSK, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Odbor dopravy,

P.O.BOX106,Sabinovská 16254/16,  820 05 Bratislava
2. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46., 832 05 Bratislava, Odbor SoŽP
3. Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46., 832 05 Bratislava, Odbor krízového riadenia
4. Dopravný podnik Bratislava, a.s., odbor dopravných informácií a stavieb,Olejkárska 1,

814 52  Ba.
5. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
6. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6,811 07  Bratislava,
7. SPP distribúcia., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
8. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
9. Západoslovenská distribučná a.s., Káble VN a NN, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 08 Bratislava
11. SITEL, s.r.o., Kopčianska 20/C, 851 01Ba
12. OTNS, a.s., Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
13. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
14. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava

Doručenie za účelom vyvesenia:
15.   Bytoservis spol. s.r.o., Bachova 7, 821 03 so žiadosťou zverejniť rozhodnutie vyvesením

vo vchode bytového domu Vajnorská 122 v Bratislave po dobu 15 dní a potvrdené
vrátiť tunajšiemu úradu

16.   Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, organizačný referát, TU

Doručenie verejnou vyhláškou podľa §26 správneho poriadku vyvesením po dobu 15 dní na
úradnej  tabuli MČ- Miestny úrad Bratislava –Nové Mesto, Junácka 1,832 91 Bratislava .
15.deň vyvesenia na úradnej tabuli je deň doručenia.

Potvrdenie dátumu zverejnenia

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:                            ( podpis, pečiatka )

Deň vyvesenia oznámenia
v bytovom dome Vajnorská 122 :

Deň zvesenia oznámenia
v bytovom dome Vajnorská 122 :


